แบบฟอร์มแสดงความจานงการใช้สิทธิซอื้ หุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (GLOCON-W4)
Form for the Notification of Intention to Exercise the Rights of the Warrant to Purchase the Ordinary Shares of Global Consumer PCL. No.4(GLOCON -W4)
อัตราการใช้สิทธิ/Exercise ratio: 1 หน่วย/unit 1 หุน้ สามัญ/ordinary share ราคาใช้สิทธิ/Exercise price: 0.5 บาท/หุน้ THB/share
ยื่นเอกสารระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น./Submit Time: 9.00 – 15.30 hrs.
การใช้สิทธิครัง้ ที/่
 ครัง้ ที่ 1 : No. 1
 ครัง้ ที่ 2 : No. 2
 ครัง้ ที่ 3 : No. 3
 ครัง้ ที่ 4 : No. 4
No. of Exercise
 ครัง้ ที่ 5 : No. 5
 ครัง้ ที่ 6 : No. 6
 ครัง้ ที่ 7 : No. 7
 ครัง้ ที่ 8 : No. 8
 ครัง้ ที่ 9 : No. 9
 ครัง้ ที่ 10 : No. 10
 ครัง้ ที่ 11 : No. 11
 ครัง้ ที่ 12 : No. 12
วันที่ย่นื ความจานง/Intention Notification Date .........................................................
ข้อมูลผูจ้ องซือ้ หุน้ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง / Subscriber please clearly fill in the spaces below
เรี ยน คณะกรรมการบริ ษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) / To Board of Directors of Global Consumer Public Company Limited (“the Company”)
ข้าพเจ้า/ I/ We
นาย/Mr.
นาง/Mrs.
นางสาว/Miss
นิติบุคคล/Company ………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เลขที่ / Registration No. …………………………………………….……………………………………….…………… โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ / Tel. …………………………………………………………………………………………….
บัตรประจาตัวประชาชน / ใบต่างด้าว / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล (ID Card/Work Permit/Passport/Juristic ID) เลขที่ / No. …………………………………………………..……………………………………………..…………………………...
ที่อยู่ / Address ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้ามีหุน้ เดิมของบริ ษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) ตามทะเบียนผูถ้ ือหุน้ จานวน / According to the Share Register Book, I/We own ……………….……...…………………. หุน้ / shares
มีสิทธิในการจองซื้อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน / and have the rights to subscribe to the newly issued ordinary shares of the Company for …………………………………………. หุน้ / shares
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) ดังนี้
จานวนที่จองซื้อ (หุน้ ) /
จานวนเงินที่ชาระ (บาท) /
/ I/We wish to subscribe for the newly issued ordinary shares of the Company as follows :
No. of shares subscription (Shares)
Total Payment Amount (Baht)
จองซื้อตามสิทธิท้งั จานวน / Subscription for full of the entitlement
จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement

โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง
/ Choose one only

จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะจานวนที่จองเกินสิทธิ) / Subscription for more than the entitlement (Specify the excess proportion only)
รวมจองซื้อทั้งสิ้น / Total Subscription
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญดังกล่าวโดยชาระเป็ น / I/ We enclose my/our payment by
เงินโอนเข้าบัญชี / Bill Payment
เช็คบุคคล / Personal Cheque
เช็คธนาคาร / Cashier Cheque
ตัว๋ แลกเงิน / Draft
(ในกรณี ที่ส่งค่าจองซื้อหุ น้ สามัญดังกล่าวโดยชาระเป็ นเช็คบุคคล หรื อเช็คธนาคาร หรื อตัว๋ แลกเงิน จะต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครภายใน 2 วันทาการ / In case of payment by personal cheque or cashier cheque or draft, it shall
be able to be cleared in Bangkok branches within 2 working day)
เลขที่เช็ค / Cheque No. ……………………………………..…………… ลงวันที่ / Date …………….…………………..…………… ธนาคาร / Bank ……………………..….………………… สาขา / Branch ………………………………………..…………………
โดยสัง่ จ่าย “บริ ษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)” เลขที่บญั ชี 439-009686-2 ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สาขาซอยทองหล่อ/ Payable to “Global Consumer Public Company Limited” Account number 439-009686-2 , Siam Commercial Bank Plc.,
Soi Thonglor Branch
เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในการส่ งมอบหุ ้นข้าพเจ้าตกลงให้บริ ษทั ดาเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) If I/We am/are allotted the said Shares, I/We agree to have either of the following processed by the Company (Choose one only)
ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้ บริ ษทั ............................................................................ สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ ..............................................
นาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ เลขที่ ............................................................ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นั้น / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.
For Depositor” for the allotted Shares and assign for Participant name .................................................................. TSD member no. ..................................... To deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”) for my/our
securities a/c no. ................................................... maintained at the said TSD member company.
ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของบริ ษทั ที่ ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อ
ข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผูจ้ องซื้อหุน้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” For the allotted
Shares and deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name account number 600 (for issuing a Share certificate later, subscriber shall pay the fees as specified by TSD)
ให้ออกใบหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุน้ ให้ขา้ พเจ้าตามชื่อที่อยูท่ ี่ระบุไว้ในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริ ษทั ดาเนินการใด ๆ เพื่อทาให้การจัดทาใบหุ น้ และส่งมอบใบหุน้
ให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่ครบกาหนดการใช้สิทธิ / Issue a share certificate in my/our name for the allotted Shares and deliver the share certificate to me/us by registered mail according to the address stated in the shareholder register.
I/We agree to have the Company do the necessary to have the share certificate issued and delivered to me/us within 15 business days from the relevant Exercise Date
ในกรณี จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิและข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ หรื อได้รับการจัดสรรไม่ครบถ้วนตามจานวนที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ ข้าพเจ้าตกลงรับเงินคืนโดยให้บริ ษทั ดาเนินการส่ งทางไปรษณี ย ์ เป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสั่งจ่ายผูจ้ องซื้ อ โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามที่
อยูใ่ นใบจอง / In case of subscription more than shareholding proportion and I/We am/are not allotted the said Shares in excess of shareholding proportion or no allotment for full amount that I/we subscribe for the excess of shareholding proportion, I/we agree to receive “an account payee only” cheque
through registered post, with the address as specified in the subscription form.

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรี ยบร้อยพร้อมเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัว๋ แลกเงิน หรื อเงินโอนเข้าบัญชี
มาถึงบริ ษทั ภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรื อหากเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัว๋ แลกเงิน ที่สงั่ จ่ายแล้วนั้นไม่ผา่ นการเรี ยกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจองและข้าพเจ้ายินยอมรับเงินคืน ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนบริ ษทั
เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายภาคหน้าด้วย
I/We hereby undertake to buy the said Shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form with payment (Personal Cheque/Cashier Cheque/Draft/Pay-in) or the Personal
Cheque/Cashier Cheque/Draft has not been honored within the subscription period. I/We may be deemed to have not exercised my/our subscription rights and receive the payment back. I/We agree to bind on conditions and any notifications specified in the
notification of subscription rights for newly issued ordinary shares of Global Consumer Public Company Limited, including the amendment of those in the future.
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยง / Please be aware of the risk involved in stock investment
ก่อนการตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription
การประเมินความเสี่ยงทีย่ อมรับได้ (Suitability Test) เพื่อจองซื้อหุ้น / Suitability Test for share subscription
1.ข้าพเจ้าได้ผา่ นการทาแบบประเมิน Suitability Test มาแล้ว และรับทราบระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว / I/we already conducted Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level.
2.ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสี่ยงของหุน้ สามัญที่ขา้ พเจ้าจะจองซื้อครั้งนี้ I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for.
ทั้งนี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุน้ ในครั้งนี้ ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซื้อหุน้ สามัญในครั้งนี้ และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผูจ้ องซื้อด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การลงทุนใน
หุน้ สามัญครั้งนี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ขา้ พเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test / If the result of Suitability Test indicates that this share investment does not match my/our risk tolerance level, I/we still wish to subscribe for this share. I will put
my signature below to confirm my intention for this share subscription. I/We acknowledge that this share investment does not match my risk tolerance level in accordance with the result of suitability test.
ลงชื่อ………..............................................................................ผูจ้ องซื้อ / Subscriber
(………..............................................................................)

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) (บริษัท) (ผูจ้ องซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้ ว้ ย) (Subscriber please also fill out the portion)
วันที่จองซื้อ / Subscription Date ………………………………………………………………………….
ใบจองซื้อเลขที่ / Subscription No. …………………………………………….
ผูจ้ ดั จาหน่ายได้รับเงินจาก / Underwriter received payment from ……………………………………………………………………………………………………… เพื่อจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน / For a subscription of the ordinary shares of the
Company of ………………………………………….. หุน้ / Share ในราคาหุน้ ละ 0.50 บาท / at Baht 0.50 per share รวมเป็ นเงิน / totaling of ………………………………………… บาท /Baht
โดยชาระเป็ น / made payable by
เงินโอน /Bill Payment
เช็คบุคคล / Personal Cheque
เช็คธนาคาร / Cashier Cheque
ตัว๋ แลกเงิน / Draft
เลขที่เช็ค / Cheque No. …………………………………….. ลงวันที่ / Date ………………………………………….. ธนาคาร / Bank ………………………………………………………. สาขา / Branch …………………………………………………….
โดยหากผูจ้ องซื้อได้รับการจัดสรรหุน้ ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow :
ออกใบหุน้ ในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” เลขที่สมาชิกผูฝ้ าก ............................................................................ บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์เลขที่ .......... ............... ............... ............... ............... ............................................
/ Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” Participant number ............................................................................ Securities trading account number. ........... ............... ............... ...................................
ออกใบหุน้ ในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยนาเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อผูจ้ องซื้อ / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” and deposit those shares under
issuer account for my name, account number 600
ออกใบหุน้ ในนามผูจ้ องซื้อ ภายใน 15 วันทาการนับแต่ปิดการจองซื้อหุน้ / Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing date
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับมอบอานาจ / Authorized Officer ……….............................................................................

หมายเหตุ: หากผูจ้ องซือ้ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ท่ีให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000

