GLOCON.038/2563
วันที่ 1 กันยายน 2563
เรือ่ ง

แจ้งกําหนดการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จํากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 4 (GLOCON-W4) (การใช้สทิ ธิครั้งที่ 7)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง

ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท
โกลบอล คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4 (GLOCON-W4)

เอกสารแนบท้าย แบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 4 (GLOCON-W4)
ตามที่บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญ
ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4 (“GLOCON-W4”) จํานวน 749,612,446 หน่วย ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2.5 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ เมื่อวันที่
21 มกราคม 2562 โดยผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ในวันทํา
การสุดท้ายของทุกๆ ไตรมาสหลังจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (“วันกําหนดใช้สทิ ธิ”) โดยวันกําหนดใช้สทิ ธิครัง้ แรก คือ วันทํา
การสุดท้ายของเดือน มีนาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 29 มีนาคม 2562 และวันกําหนดใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ใน
วันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึง่ จะตรงกับวันที่ 20 มกราคม 2565
ทัง้ นี ้ ที่ผ่านมาได้มีการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิไปแล้วเป็ นจํานวนทัง้ สิน้ 16,000 หน่วย
จึงทําให้ปัจจุบนั ใบสําคัญแสดงสิทธิมีจาํ นวนคงเหลือทัง้ สิน้ 749,596,446 หน่วย
ในการนี ้ บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิ สําหรับ
การใช้สิทธิครั้งที่ 7 ดังนี ้
1. วันกําหนดใช้สทิ ธิ

วันที่ 30 กันยายน 2563

2. ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิ

ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ของวันที่ 23-25, 28-29
กันยายน 2563
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3. อัตราการใช้สทิ ธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้ สามัญของบริษัท

4. ราคาการใช้สทิ ธิ

0.50 บาทต่อหุน้

5. วิธีการและสถานที่ติดต่อในการใช้สทิ ธิ
(1) สถานที่ติดต่อในการใช้สทิ ธิ
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 283/99 อาคารโฮมเพลส ออฟฟิ ศ บิลดิง้ ชัน้ 20 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-712-5487, 094-338-7007
โทรสาร 02-712-5750
(2) ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจํานงการใช้สทิ ธิซอื ้ หุน้ สามัญได้ที่สาํ นักงานของบริษัทหรือ
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษั ทที่ www.glocon.co.th ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ครัง้
สุดท้าย
ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิอยูใ่ นระบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ตอ้ งการใช้สทิ ธิตอ้ งแจ้ง
ความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทาํ หน้าที่เป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Broker)
ของตนและบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดําเนินการแจ้งกับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือ
เพื่อให้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ สาํ หรับนําไปใช้เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้
สามัญที่จะยื่นกับบริษัทเพื่อดําเนินการใช้สทิ ธิตามที่ระบุขา้ งต้นต่อไป
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
โดยผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องปฏิบตั ิให้ถกู ต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บงั คับเกี่ยวกับการใช้สิทธิจอง
ซือ้ หุน้ สามัญด้วย โดยดําเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ ห้แก่บริษัทตามสถานทีต่ ิดต่อข้างต้น
(2.1) แบบแสดงความจํานงการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อม
ลงนามโดยผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือหากผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นนิติบคุ คลจะต้องลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจลง
นามของนิติบคุ คลนัน้ พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี)
(2.2) ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ระบุวา่ ผูถ้ ือนัน้ มีสทิ ธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึง่ มีจาํ นวนหน่วย
ของใบสําคัญแสดงสิทธิมากกว่าหรือเท่ากับจํานวนตามที่ระบุอยูใ่ นแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ
และหนังสือมอบอํานาจให้ผอู้ ื่นมารับใบสําคัญแสดงสิทธิใบใหม่ สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สทิ ธิ(ถ้ามี)
(สําหรับผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ่ ได้มีการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพียงบางส่วน)
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(2.3) หลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิ
(ก) บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการ หรือสํา เนาบัต รพนักงานรัฐวิส าหกิ จ ซึ่งยังไม่
หมดอายุ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบต่างด้าว ซึง่ ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ค) นิติบคุ คลในประเทศ
สําเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันใช้สิทธิพร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้องและเอกสารหลักฐานของผูม้ อี าํ นาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ง) นิติบคุ คลต่างประเทศ
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตัง้ บริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันใช้สทิ ธิ ซึง่ รับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและเอกสารหลักฐานของผูม้ ีอาํ นาจลง
ลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
ทัง้ นี ้ หากผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่สง่ มอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้นบริษัทจะถือว่าผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้
ดุลยพินิ จในการพิจารณาในการให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิท ธิ ได้ตามความ
เหมาะสม
(2.4) ชําระเงินตามจํานวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญภายในระยะเวลาที่
กําหนด โดยไม่เกินวันใช้สทิ ธิ โดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดังนี ้
(ก) โอนเงินเข้า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาซอยทองหล่อ
ชื่อบัญชี “บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน)” เลขที่ 439 – 009686 – 2
โดยนําส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการโอนเงินภายในวันและเวลาการใช้สทิ ธิ
(ข) ชําระโดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟต์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคําสั่งจ่ายเงินธนาคาร โดยเช็คจะต้องลงวันที่
ล่ว งหน้า 2 วัน ทํา การก่ อ นวัน ที่ ก ํา หนดให้มี ก ารใช้สิ ท ธิ ใ นแต่ ล ะครั้ง และต้อ งสามารถเรี ย กเก็ บ ได้ใ น
กรุงเทพมหานคร โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน)” ทัง้ นี ้ การใช้สทิ ธิซือ้
หุน้ สามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจํานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านัน้ หากเรียกเก็บ
เงินไม่ได้ดว้ ยเหตุใดๆ ที่มิได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิ
ดังกล่าวและบริษัทตกลงให้ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้สิทธิ โดยให้ถือว่าหมดสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป
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หมายเหตุ: ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญจะเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/
หรืออากรแสตมป์ ทัง้ หมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์
หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบังคับใช้ในการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ (ถ้ามี)
(3) จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ขอใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญไม่ว่าในกรณี ใดๆ ต้องไม่ต่าํ กว่า 100 หุน้ สามัญและ
จะต้องเป็ นจํานวนเต็มเท่านัน้ แต่ในกรณีที่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิมีสทิ ธิในการซือ้ หุน้ ตํ่ากว่า 100 หุน้ สามัญ จะต้องใช้
สิทธิ ในการซือ้ หุน้ สามัญในครัง้ เดียวทัง้ จํานวน โดยอัตราการใช้สิทธิ เท่ากับใบสําคัญแสดงสิทธิ หนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุน้
สามัญ
(4) จํานวนหุน้ สามัญที่จะออกเมื่อมีการใช้สิทธิจะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้สิทธิซงึ่ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิได้
ชําระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สทิ ธิในขณะที่มีการใช้สทิ ธินนั้ โดยบริษัทจะออกหุน้ สามัญเป็ นจํานวนเต็ม
ไม่เกินจํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิคณ
ู ด้วยอัตราการใช้สทิ ธิ หากมีการปรับราคาการใช้สทิ ธิและ/หรืออัตราการ
ใช้สิทธิแล้ว ทําให้มีเศษเหลืออยู่จากการคํานวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นาํ เศษดังกล่าวมาคิดคํานวณและจะชําระเงินที่
เหลือจากการใช้สิทธิดงั กล่าวคืนให้แก่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้
สิทธิโดยไม่มีดอกเบีย้
ทัง้ นี ้ หากบริษัทได้ทาํ การส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิโดยการส่งมอบทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ที่
ระบุไว้ในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิได้รบั เงินคืนแล้วโดยชอบ
และผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีสทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ในกรณีที่ตอ้ งมีการเปลีย่ นแปลงอัตราการใช้สทิ ธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุใน
เงื่อนไขการปรับสิทธิและมีเศษของจํานวนหุน้ สามัญที่จะได้รบั จากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ตดั เศษของ
หุน้ ทิง้
(5) หากบริษัทได้รบั หลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่ครบตามจํานวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้
สามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้วา่ ข้อความที่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจํานงการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้
สามัญนัน้ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือปิ ดอากรแสตมป์ ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องทําการแก้ไขเพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขก่อนวันที่ใช้สทิ ธิ มิฉะนัน้ แล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้ง
ความจํานงในการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สทิ ธิ และบริษัทจะจัดส่งใบสําคัญแสดงสิทธิคนื ให้แก่ผถู้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สทิ ธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ ไม่วา่ ในกรณีใดๆ
ในกรณีที่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิชาํ ระเงินในการใช้สทิ ธิไม่ครบถ้วน บริษัทสงวนสิทธิที่จะดําเนินการประการใดประการ
หนึง่ ดังต่อไปนี ้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
(5.1) ถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สทิ ธิ หรือ
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(5.2) ถือว่าจํานวนหุน้ สามัญที่จองซือ้ มีจาํ นวนเท่ากับจํานวนที่พงึ จะได้รบั ตามจํานวนเงินในการใช้สิทธิซงึ่ บริษัทได้รบั
ชําระไว้จริงตามราคาการใช้สทิ ธิในขณะนัน้
ในกรณีตามข้อ (5.1) บริษัทจะคืนเงินที่ได้รบั ไว้และใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ่ บริษัทถือว่าไม่
มีการใช้สทิ ธิดงั กล่าว ให้กบั ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มี
ดอกเบีย้ ไม่วา่ ในกรณีใดๆ หรือ
ในกรณีตามข้อ (5.2) บริษัทจะส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิพร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี)
ในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้กบั ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน 14
วันนับจากวันใช้สทิ ธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ ไม่วา่ ในกรณีใดๆ
(6) เมื่อผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้
หุน้ สามัญ กล่าวคือ ได้สง่ มอบทัง้ ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจํานงการใช้สทิ ธิ
ซือ้ หุน้ สามัญ และชําระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิก
ถอนการใช้สทิ ธิได้ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากบริษัท
(7) เมื่อพ้นกําหนดวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายแล้ว แต่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิยงั มิได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กาํ หนด
ไว้อย่างครบถ้วนให้ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธินนั้ ๆ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิจะใช้
สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกําหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
(8) ในกรณีที่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิสง่ มอบใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นจํานวนหน่วยมากกว่าจํานวนหน่วยที่ประสงค์จะใช้
สิทธิ บริษัทจะส่งใบสําคัญแสดงสิทธิใบใหม่ที่มีจาํ นวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิสว่ นที่เหลือคืนให้แก่ผถู้ ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิทางไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สทิ ธิ และจะยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิใบเก่า
(9) บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่
สําหรับการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันใช้สทิ ธิ และบริษัทได้รบั ชําระค่าหุน้ ครบตามจํานวน
ที่มีการใช้สิทธิ แล้ว นอกจากนี ้ บริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ใช้สิทธินนั้ เข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้
สามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ตามจํานวนหุน้ สามัญที่คาํ นวณได้จากการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ รวมทัง้ ดําเนินการ
ขอจดทะเบียนหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิกบั ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับจากวันใช้
สิทธิ
(10) ในกรณีที่หนุ้ สามัญที่สาํ รองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดําเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ ให้แก่
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่สามารถใช้สิทธิ ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดใน ข้อ 3. อย่างไรก็ ตาม บริษัทจะไม่ชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็ นคนต่างด้าว (ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลหรือนิติบคุ คล) ที่ไม่สามารถใช้สทิ ธิได้
เนื่องจากการถูกจํากัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ ทีร่ ะบุในข้อบังคับของบริษัทถึงแม้วา่ จะมีหนุ้ สามัญเพียงพอก็ตาม
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ทัง้ นี ้ รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น โปรดพิจารณาจากข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4
(GLOCON-W4) ซึง่ สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.glocon.co.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดศักดิ์ กูเ้ กียรตินนั ท์)
ประธานกรรมการบริหาร
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Attachment
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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

