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ท่ี    GLOBAL/SET/201308 

                                                                                             วนัท่ี 27 มีนาคม 2556                    

 

เร่ือง แจ้งการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัครัง้ท่ี1 ของใบสําคญัแสดงสทิธิ (GLOBAL-W) ครัง้สดุท้าย 

 

เรียน กรรมการ และผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั(มหาชน) (“บริษัท”)  ได้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 

1 (GLOBAL-W) จํานวนทัง้สิน้ 239,999,983 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2554 นัน้ และกําหนดวนั

ใช้สทิธิคือ วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2554 ,18 พฤษภาคม 2555 , 16 พฤศจิกายน 2555 และ 17 พฤษภาคม 2556 นัน้ 

 บริษัทฯขอแจ้งรายละเอียดและกําหนดการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัครัง้ท่ี 1ของใบสําคญัแสดงสิทธิ(GLOBAL-W) ครัง้

สดุท้าย ดงันี ้

1. วันกาํหนดการใช้สทิธิ (ครัง้สุดท้าย)  :    วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 

เม่ือพ้นกําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2556 ใบสําคญัแสดงสทิธิ(GLOBAL-W) จะหมดอายแุละ

สิน้สดุการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตัง้แตว่นัท่ี 18 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป  

2. ระยะเวลาแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธิ :     

วนัท่ี 2 - 16 พฤษภาคม 2556  ระหวา่งเวลา  9.00 น. ถงึ 15.30 น.  

3. อัตราการใช้สทิธิ :    ใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย มีสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัได้ 1.4 หุ้น 

4.  ราคาที่จะซือ้หุ้นสามัญตามสิทธิ :    หุ้นละ 5.357 บาท  

5. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใบสาํคัญแสดงสทิธิ :  

วนัท่ี 26 เมษายน 2556 ถงึวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2556 

6. ระยะเวลาที่ขอให้ตลาดหลักทรัพย์ห้ามการซือ้ขายใบสาํคัญแสดงสทิธิ GLOBAL-W (เคร่ืองหมาย SP) :  

วนัท่ี 23 เมษายน 2556 ถงึ วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2556 

7. เอกสารในการย่ืนความจาํนง : 

(ก)      แบบแสดงความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัท่ีได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจน และครบถ้วนแล้วทกุรายการ พร้อมลง

นามโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ ทัง้นีผู้้ ถือใบสําคญัแสดงงสทิธิจะสามารถขอรับแบบแสดงความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นของ

บริษัทได้ ณ สถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ หรือดาวน์โหลดได้จากเวบ็ไซต์ของ

บริษัท  www.globalhouse.co.th 

(ข)     ใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีระบวุา่ผู้ ถือนัน้มีสทิธิในใบสําคญัแสดงสทิธิตามจํานวนท่ีระบอุยูใ่น

แบบแสดงความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

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


(ค)   หลกัฐานประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัรองรับการใช้สทิธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 

    1)   บคุคลสญัชาติไทย    :          สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนซึง่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

 

    2)   บคุคลท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย  :  สําเนาหนงัสือเดินทางซึง่ยงัไมห่มดอาย ุ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

 

 3)   นิติบคุคลในประเทศ         :    สําเนาหนงัสือรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ท่ีออกไมเ่กิน 3 เดือนก่อนวนั 

 ใช้สิทธิ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง และเอกสารหลกัฐานของผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือ

ตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (ยกเว้นกรณีท่ีบริษัทศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  หรือบริษัทผู้ฝากหลกัทรัพย์กบั บริษัท ศนูย์รับฝากฯ 

เป็นผู้ โอน/ผู้ รับโอน ไมต้่องสง่หลกัฐานดงักลา่ว) 

 

4)    นิติบคุคลตา่งประเทศ      :   สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตัง้บริษัท  หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั  

และหนงัสือรับรองท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัใช้สิทธิ ซึง่รับรองโดย Notary Public 

พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง และเอกสารหลกัฐานของผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม (ก) 

หรือ (ข) พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

(ง)   ชําระเงินตามจํานวนในการใช้สทิธิตามท่ีระบใุนแบบแสดงความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัภายในวนัท่ี    

2-16 พฤษภาคม 2556 โดยวิธีหนึง่วิธีใด  ดงันี ้

 

 1) โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากช่ือบญัชี “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)”  

ธนาคารไทยพาณิชย์  จํากดั  (มหาชน)  สาขารัชโยธิน  บญัชีออมทรัพย์  เลขท่ีบญัชี 111-2-91829-2    โดยแนบหลกัฐานการ

โอนเงิน 

2) ชําระโดย เช็ค ดร๊าฟท์  ตั๋วแลกเงินธนาคาร  หรือคําสั่งจ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร  

ภายในวันใช้สิทธิแต่ละครัง้  โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญของ บริษัท สยาม   โกลบอลเฮ้าส์ จํากัด 

(มหาชน)”  ทัง้นี ้ การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบรูณ์ต่อเม่ือบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจํานวนดงักล่าวได้แล้วเท่านัน้  

หากเรียกเก็บเงินไมไ่ด้ด้วยเหตใุดๆ ท่ีมิได้เกิดจากบริษัท  ให้ถือวา่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิดงักลา่ว  

และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครัง้นัน้  แต่ทัง้นีไ้ม่เป็นการตดัสิทธิท่ีจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในครัง้ต่อไป  

เว้นแตเ่ป็นการยกเลกิสทิธิในครัง้สดุท้ายให้ถือวา่หมดสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป 

หมายเหต ุ :  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษีและ/หรือ 

อากรแสตมป์ทัง้หมด (ถ้ามี)  ตามบทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์  หรือข้อบังคับ  หรือ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  หรือบงัคบัใช้ในการใช้สทิธิการซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสทิธิ  (ถ้ามี) 

 



8.   สถานที่ตดิต่อในการใช้สิทธิ : 

       บริษัท  สยามโกลบอลเฮ้าส์  จํากดั(มหาชน)  สว่นงานเลขานกุาร 

       เลขท่ี 232 หมูท่ี่ 19  ตําบลรอบเมือง  อําเภอเมือง  จงัหวดัร้อยเอด็ 45000 

      โทรศพัท์ : 043 - 519777, 043-527222 ตอ่ 784 

       โทรสาร :  043 – 519649 

       www.globalhouse.co.th 

 

 

 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

( นางสาวชติุกาญจน์  ศรีแสงจนัทร์ ) 

             รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

 

  


