
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแจ้งก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 

ของ 

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) รุ่นท่ี 4  

(GLOCON-W4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันก าหนดการใช้สิทธคิรั้งสุดท้าย วันที่ 20 มกราคม 2565 

 



 
 
 

 

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 

 

เรื่อง แจ้งก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด  

(มหาชน) รุ่นที่ 4 (GLOCON-W4) 

เรียน ท่านผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W4 

ส าเนาเรียน กรรมการและผู้จัดการ 

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล  

   คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 หรือ “GLOCON-W4” 

 

ตามที่บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ

ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 4 (“GLOCON-W4”) จ านวน 749,612,446 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม

สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ เมื่อวันที่ 21 

มกราคม 2562 โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้ในวันท าการ

สุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสหลังจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ (“วันก าหนดใช้สิทธิ”) โดยวันก าหนดใช้สิทธิคร้ังแรก คือ วันท าการ

สุดท้ายของเดือน มีนาคม 2562 ซ่ึงตรงกับวันที่ 29 มีนาคม 2562 และวันก าหนดใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่

ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงจะตรงกับวันที่ 20 มกราคม 2565 ยกเว้นการใช้สิทธิ ครั้ง

สุดท้าย ให้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันใช้สิทธิวันสุดท้าย ในกรณีวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท าการของ

บริษัทให้เลื่อนวันก าหนดใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันท าการสุดท้ายก่อนหน้าวันก าหนดใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายดังกล่าว  

 บริษัท ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W4 (คร้ังสุดท้าย) ดังต่อไปน้ี 

 

วันก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย 20 มกราคม 2565 

วันปิดสมุดทะเบียนพักใบโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ  

GLOCON-W4 

30 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2565 

ระยะเวลาการหยุดพักการซ้ือขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 

GLOCON-W4 (ขึ้นเคร่ืองหมาย SP) 

บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) 

สั่งหยุดพักการซ้ือขายใบส าคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W4 (ขึ้น

เคร่ืองหมาย SP บนหลักทรัพย์ GLOCON-W4) ตั้งแต่วันที่ 28 

ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2565 

การสิ้นสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W4  เมื่อพ้นวันก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายในวันที่ 20 มกราคม 2565 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W4 จะหมดอายุและสิ้นสุดการเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 

2565 เป็นต้นไป  



 
 
 

 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 - 15.30 น. ของวันที่ 5 – 19 มกราคม 2565 

(เฉพาะวันท าการของบริษัท) 

อัตราการใช้สิทธิ ▪ ใบส าคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W4 จ านวน 1 หน่วย : 1.0474 

หุ้น โดยหากจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ GLOCON - W4 ที่

แสดงความจ านงใช้สิทธิ ค านวณได้จ านวนหุ้นออกมาเป็นเศษ

หุ้น บริษัทจะตัดเศษของหุ้นน้ันทิ้ง (โปรดดูตัวอย่างการค านวณ

ในเอกสารแนบท้าย 1) 

ราคาการใช้สิทธิ ▪ 0.50 บาทต่อหุ้น  

▪ กรณีเข้ า เงื่ อนไขการปรับราคาการใช้สิทธิ  บริษัทจะไม่

ด าเนินการปรับสิทธิ เน่ืองจากบริษัทได้ก าหนดราคาการใช้สิทธิ

ต่ ากว่ ามูล ค่าที่ ตราไว้ ของหุ้นสามัญแต่แ รกก่อนมีก าร

เปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ 

สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน)  

60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  

กรุงเทพมหานคร 10230 

บุคคลที่ติดต่อ      :  คุณนุชรี ช่วยเจริญ 

เบอร์ติดต่อ          : 02-712-5487, 090-992-7142 

เอกสารและหลักฐาน 1. ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล 

คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 4 (“GLOCON-W4”)  

2. ใบส าคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W4 หรือใบแทนใบส าคัญแสดง

สิทธิ GLOCON-W4 ตามจ านวนที่ระบุในใบแจ้งความจ านงการ

ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 

3. หลักฐานอื่นประกอบการใช้สิทธิ (โปรดดูรายละเอียดใน

เอกสารแนบท้าย 1) 

วิธีการช าระเงิน เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือโอนเงินเข้าบัญชี

เงินฝากของบริษัท 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

                   (นายนพพร ภัทรรุจี) 

                ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 



 
 
 

 

เอกสารแนบท้าย 1 

 

สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สทิธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล คอนซเูมอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GLOCON-W4 (ครั้งสดุท้าย) 

 

1. ระยะเวลาการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 

ระหว่างเวลา 9.00-15.30 น. ของวันที่ 5 – 19 มกราคม 2565 (เฉพาะวันท าการของบริษัท) 

 

2. วันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 

วันที่ 20 มกราคม 2565 

 

3. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W4 

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2565 

 

4. ระยะเวลาการหยุดพักการซื้อขายใบส าคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W4 (ขึ้นเครื่องหมาย SP) 

บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) สั่งหยุดพักการซ้ือขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 

GLOCON-W4 (ขึ้นเคร่ืองหมาย SP บนหลักทรัพย์ GLOCON-W4) ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 20 มกราคม 

2565 

 

5. การส้ินสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W4 

เมื่อพ้นวันก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายในวันที่ 20 มกราคม 2565 ใบส าคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W4 จะหมดอายุและ

สิ้นสุดการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

 

6. อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ 

อัตราการใช้สิทธิ  

• ใบส าคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W4 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.0474 หุ้น โดยหากจ านวน

ใบส าคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W4 ท่ีแสดงความจ านงการใช้สิทธิ ค านวณได้จ านวนหุ้นออกมาเป็นเศษ

ของหุ้น บริษัทจะตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง 

ราคาการใช้สิทธิ  

• 0.50 บาทต่อหุ้น  

• กรณีเข้าเงื่อนไขการปรับราคาการใช้สิทธิ บริษัทจะไม่ด าเนินการปรับสิทธิ เนื่องจากบริษัทได้ก าหนดราคา

การใช้สิทธิต่ ากว่ามูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามัญแต่แรกก่อนมีการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ 

 



 
 
 

 

ตัวอย่างการค านวณ (กรณีไม่มีการปรับสิทธิ) 

ขั้นที ่1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 4 

จ า น ว น ใ บ ส า คั ญ

แสดงสิ ทธิ ที่ แ สดง

ความจ านงใช้สิทธิ 

วิธีการค านวณจ านวนหุ้นที่จะได้รับจัดสรร

ตามอัตราการใช้สิทธิ  

(1 หน่วย : 1 หุ้น) 

วิธีการค านวณราคาการใช้สิทธิ  

(0.50 บาทต่อหุ้น) 

100 หน่วย 100 x 1 = 100 100 x 0.50 = 50 

20,000 หน่วย 20,000 x 1 = 20,000 20,000 x 0.50 = 10,000 

500,415 หน่วย 500,415 x 1 = 500,415 500,415 x 0.50 = 250,207.50 

 

ตัวอย่างการค านวณ (กรณีมีการปรับสิทธิ) 

ขั้นที ่1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 

จ า น ว น ใ บ ส า คั ญ

แสดงสิ ทธิ ที่ แ สดง

ความจ านงใช้สิทธิ 

วิธีการค านวณจ านวนหุ้นที่จะได้ รับ

จัดสรรตามอัตราการใช้สิทธิ  

(1 หน่วย : 1.0474 หุ้น) 

จ านวนหุ้นที่จะได้รับ

การจัดสรร ตามวิธีการ

ค านวณในช่อง 2 โดย

ตัดเศษของหุ้นทิ้ง 

วิธีการค านวณราคาการใช้สิทธิ  

(0.50 บาทต่อหุ้น) 

100 หน่วย 100 x 1.0474 = 104 104 หุ้น 104 x 0.50 = 52 

20,000 หน่วย 20,000 x 1.0474 = 20,948 20,948 หุ้น 20,948 x 0.50 = 10,474 

500,415 หน่วย 500,415 x 1.0474 = 524,134 524,134 หุ้น 524,134 x 0.50 = 262,067 

 

7. สถานท่ีขอรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบส าคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W4 

1. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) 

2. บริษัทหลักทรัพย์ที่ท าหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W4 

3. ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.glocon.co.th หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ 

 

8. สถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ 

 สถานที่ติดต่อ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) 

   60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม  

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  

   กรุงเทพมหานคร 10230  

 บุคคลที่ติดต่อ คุณนุชรี ช่วยเจริญ 

 โทรศัพท์  02-712-5487, 090-992-7142 

  

 

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


 
 
 

 

9. เอกสารและหลักฐานในการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีความประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องย่ืนเอกสารแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ

ดังต่อไปน้ี 

1. ย่ืนใบแจ้งความจ านงใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบส าคัญแสดงสิทธ ิGLOCON-W4 ที่ได้กรอกข้อมูลถกูตอ้ง ชัดเจน และ

ครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 

2. น าส่งใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก าหนด ตามจ านวน

ที่ระบุในใบแจ้งความจ านงใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 

ขั้นตอนใช้สิทธิ 

▪ ในกรณีของใบส าคัญแสดงสิทธิที่อยู่ในระบบใบหุ้น (Script) ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

เป็นหลักฐานในการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ที่บริษัท โดยจะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ

ตามระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิตามที่ระบุข้างต้น 

▪ ในกรณีที่ใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิ

ต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบ

แทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดยย่ืนต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท าหน้าที่เป็นนายหน้าซ้ือขาย

หลักทรัพย์ (Broker) ของตนและบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะด าเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอ

ถอนใบส าคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิส าหรับน าไปใช้เป็น

หลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จะย่ืนกับบริษัทเพื่อด าเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุข้างต้นต่อไป 

▪ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจ านงในการใชส้ทิธิ 

โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามขอ้บังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการใช้สิทธิ

จองซ้ือหุ้นสามัญด้วย โดยด าเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปน้ีให้แก่บริษัทตามสถานที่ติดต่อข้างต้น 

3. ย่ืนหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ 

ก. บุคคลสัญชาติไทย  

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงยังไม่

หมดอายุ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

ข. บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย  

ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือส าเนาใบต่างด้าว ซ่ึงยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

ค. นิติบุคคลในประเทศ  

ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันใช้สิทธิพร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้องและเอกสารหลักฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองส าเนา

ถูกต้อง 

 

 

 



 
 
 

 

ง. นิติบุคคลต่างประเทศ  

ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 

เดือนก่อนวันใช้สิทธิ ซ่ึงรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องและเอกสารหลักฐานของ

ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 

ทั้งน้ี หากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้นบริษัทจะถือวา่ผูถ้อื

ใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิในคร้ังน้ัน ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้ดุลย

พินิจในการพิจารณาในการให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม 

 

10. วิธีการช าระเงิน 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องด าเนินการช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิ

ตามที่ระบุในในแจ้งความจ านงใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยวิธีดังต่อไปน้ี 

 

ก. ช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ หรือตั๋วแลกเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ใน

กรุงเทพมหานครภายใน 2 วันท าการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากดั 

(มหาชน)” ทั้งน้ี การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจ านวน

ดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใด ๆ ที่มิได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ถือใบส าคัญ

แสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิดังกล่าวและบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิ 

โดยให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป  

หมายเหตุ  

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษีและ/หรือ

อากรแสตมป์ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือ

ข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบังคับใช้ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

(ถ้ามี) 

ข. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากดังต่อไปน้ี พร้อมแสดงหลักฐานการโอนเงิน 

ธนาคาร  : ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อบัญชี  : “บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน)” 

สาขา  : ซอยทองหล่อ 

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ 

เลขบัญชี  : 439-009686-2 

 

 

 


