
GL-W4  
เลขท่ีใบจอง / Form No. 

……..…………..…………….. 
แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ ของ บริษัท กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) 

NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE COMMON SHARES OF GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED 

วนัท่ีย่ืนความจ านงการใช้สิทธิ/ Date to notify the intention to exercise………………………………. 
ทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเลขท่ี/ Warrant holder registration No. ……………………………… 

เรียน    คณะกรรมการ บริษัท กรุ๊ปลีส จ ากดั  (มหาชน) 
To       The Board of Directors of GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุคล)………………………………………………………………………วนั/เดือน/ปีเกิด .............................…………… สญัชาติ .........................…………………. เพศ …………………….. 
I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)                                                                                            Date or Birth                                                   Nationality                                               Sex 
อาชีพ ………….......…….................... ท่ีอยู่เลขท่ี ........……......... ตรอก/ซอย .............................….…….  ถนน …....................…...................... แขวง/ต าบล .......……............ เขต/อ าเภอ……....……….......………...
Occupation                                         Address No.                    Lane/Soi                                              Road                                                  Sub-District                           District 
จงัหวดั ...............…….…..................... รหสัไปรษณีย์ .............…....โทรศพัท์ ..............................................ประเทศ …….....…...............................................      
Province                                               Postal Code                     Telephone No.                                    Country                                                                 
โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้หุ้น พร้อมแนบส าเนาหลกัฐานท่ีลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง   (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy) 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย / Thai Individual 

      
 บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว / Alien Individual     

     
 นิติบคุคลสญัชาติไทย / Thai Juristic Entity 

      
 นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว / Alien Juristic Person 

      

เลขบตัรประจ าตวัเลขท่ี / ID Card No. ……………………………………………………………………………….................................... 
 
ใบต่างด้าว / หนงัสือเดินทาง / เลขบตัรประจ าตวัเลขท่ี  Alien Card/Passport / ID Card No.……………………..................................... 
 
เลขทะเบียนบริษัท / Company Registration No. ……………………………………………………………………………………............ 
 
เลขทะเบียนบริษัท / เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี / Company Registration No. / Tax ID No.       …………………………………………….. 
 

ในฐานะผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัท กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
As a warrant holder of Group Lease Public Co., Ltd., I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase the common shares of Group Lease Public Co., Ltd. as stated below  : 
 
1. จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิ / Amount of the warrants to exercise …………………………………………..……...  หน่วย / unit(s) 
2. อตัราการใช้สิทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้นสามญั   ในราคาหุ้นละ 40.00  บาท หรือราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิตามท่ีก าหนดไว้ใน

ข้อก าหนดสิทธิ ข้อ 6.2 / The exercise ratio is warrant 1 unit(s): common share 1 share(s) with the exercise price of THB 40.00 per share or adjusted price as refer in the warrant covenants clause 6.2.                                                                                                                                                                       
3. รวมเป็นเงินท่ีต้องช าระในการจองซือ้หุ้นสามญั / Totaling of payment  ………………….........….................................. บาท / Baht (..................................................................................................................)                                                                                                                              
ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัดงักล่าว ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้โดย / I/We herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only : by 
               เช็คธนาคาร / Cashier Cheque                            ดร๊าฟท์ / Draft                            เช็คบคุคล / Cheque                           เงินโอน / Cash Transfer                       
      สัง่จ่าย “บมจ. กรุ๊ปลีส เพ่ือการจองซือ้และใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ” เลขท่ีบญัชี 737-1-02111-0 ประเภทบญัชี กระแสรายวนั ของธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาย่อยประชานิเวศน์ 1        
      Payable to "Group Lease Plc. for Right Warrant subscription and exercise"  Current Account No.  737-1-02111-0  Sub-Branch Prachanivate 1  
      เลขท่ีเช็ค / Cheque No. ................……………................. วนัท่ี / Dated ........…………………............ ธนาคาร / Bank ……......….....………….............…...........สาขา / Branch…………..…............................. 
4. ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัและขอรับทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดงันี ้

I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the  less warrants, which are not exercised (if any) as follows:  
 ส่งมอบใบส าคญัแสดงสทิธิจ านวน ….………………………....…..ใบ  ตามรายละเอียด ดงันี ้

เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ ...................……….………........ จ านวนหน่วย ...........….……..….   หน่วย 
เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ ...................…….….………........จ านวนหน่วย................……….…..หน่วย 
รวมจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีส่งมา ...............………………..……….......…………...  หน่วย 
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถ้ามี)............................….…….………….... หน่วย 

Amount of delivered warrants ………………………………certificate(s) with the following details: 
Warrant certificate(s) No.  ……………………………………. amount ….……………………….units 
Warrant certificate(s) No.  ……………………………………. amount ….……………………….units 
The total number of delivered warrants……………….…………………….……………………..units 
Amount of the less warrants which are not exercised  ( if any)……………………………..…..units 

5. หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปนี ้(ผู้จองซือ้หุ้นเลือกข้อใดข้อหนึง่) 
   If the common shares are allotted to me/us, I/we hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one) 

 ให้ออกหุ้นสามญัท่ีได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท ...............................................................สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี ….…........................ 
         น าหุ้นนัน้เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก เพ่ือเข้าบญัชีซือ้ขายหุ้นเลขท่ี ……………........................................................................................ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ 

   Issue the common shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for ……………………………..………… participant No.……………..…………… 
   To deposit those common shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account No.…….….………….……………………….that I/we have with the said Company. 

       ให้ออกใบหุ้นสามญัท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีท่ีจะมอบหมายให้บริษัทด าเนินการใดๆ เพ่ือท าให้การจัดท าใบหุ้นสามญัและการส่งมอบใบหุ้นสามญัมาให้ข้าพเจ้าภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ี
ใช้สิทธิซือ้หุ้น 

           Issue the common share certificates in my name for the allotted amount of common shares. I/We hereby agree to assign the company to proceed in any manner to have the common share certificates 
           made and delivered to me within 30 days after the exercise date.  
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซือ้หุ้นสามญัจ านวนดงักล่าว หรือในจ านวนท่ีท่านจดัให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หุ้นสามญันี ้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซือ้หุ้นสามญัท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมเช็ค / 
ดร๊าฟท์ / แคชเชียร์เช็ค /เงินโอน  มาถึงบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ หรือเช็ค / ดร๊าฟท์ / แคชเชียร์เช็คไม่ผ่านการช าระเงินจากธนาคาร ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิการขอซือ้หุ้น 
I/We, hereby, undertake to purchase the above amount of common shares or any amount as allotted to me. I shall not cancel my subscription, If I/we do not deliver this subscription form which has been 
completely fitted in and cheque/ draft / cashier cheque / cash transfer to the company within notification period or cheque / draft  / cashier cheque be refused from that bank, I/we shall not intend to 
exercise the warrants. 
   

ลงช่ือ/Signature ....…………………..…….………........................................................ผู้จองซือ้หุ้นสามญั/Subscriber 
                      
                          ( ..……............….................................…......................................... ) 

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญ / Subscription Receipt (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย / Subscribers please also fill in this section) 
วนัท่ีรับใบจอง/Date ……..……………………....…….                                                       เลขท่ีใบจอง / Form No. ………………………................................. 
บริษัท กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก  .....................................................………..………………….................……………................. เพ่ือจองซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน)  
Group Lease Public Co., Ltd. has received the money from                                                                                                                    for a subscription of common shares of Group Lease Public Co., Ltd.  
จ านวนหุ้นสามญัท่ีได้จากการขอใช้สิทธิ….…………………..….……......…........ หุ้น ในราคาหุ้นละ .....................บาท  
รวมเป็นเงินท่ีช าระ ……….............…..……….……………….......... บาท (……..................................................................................................................................………..……………………..………. ) 
Amount of common shares received from the exercise of the right.............................................. shares.  At the price of Baht/share .................Baht.  
Totaling amount of Baht …………………………………….……… Baht (……..................................................................................................................................………..……………………..………. )                                           
  เงินโอน / Cash Transfer                เช็คธนาคาร / Cashier Cheque              ดร๊าฟท์ / Draft               
  เช็คบคุคล / Cheque    เลขท่ีเช็ค / Cheque No.…………….…...................…วนัท่ี /Dated ………..….......... ธนาคาร / Bank ..........................……. สาขา / Branch ...................................……………… 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถ้ามี) / Amount of the less warrants which are not exercised (if any) ……………………………………………………………………..……………………หน่วย / units 
 
 
                                      เจ้าหน้าท่ีผู้ รับมอบอ านาจ /Authorized Officer ...............................................................................………… 
                                                                                                                                                                                                                (                                                                                           )                     
  

 



 

1 
 

 
11 January 2017 

 

Dear  Non-Thai Holders of GL-W4, 

 

Re: Exercise of GL-W4 
 

Reference is made to Warrants to Purchase Ordinary Shares of Group Lease Public Company Limited 
(the “Company”) No. 8 issued to existing Shareholders on 2 August 2016 (“Warrants” or “GL-W4”)of 
which the Warrants are able to be exercised on the last business day of each month. 

 

Given that the Company’s foreign shareholding is currently fully filled up (49%), it is possible that the 
Company may not be able to issue shares to the non-Thai holders of GL-W4 (“Foreign Holders”) upon 
their exercises of GL-W4 according to the Warrant Covenants of Rights and Duties of the Issuer and 
Holders of GL-W4 (“Warrant Covenants”). As such, the Company would like to encourage the Foreign 
Holders to explore the following alternatives in exercising their GL-W4: 

1. The Foreign Holders may exercise their GL-W4 currently held as usual in accordance with the 
Warrant Covenants. In this case, if there are local holders of GL-W4 exercising GL-W4 at the 
same time, it is anticipated that there will be more foreign shareholding room created 
proportionately to accommodate the exercise of GL-W4 by the Foreign Holders. On the contrary, 
if there are no local holders of GL-W4 exercising GL-W4 at the same time, or the local holders of 
GL-W4 do not exercise GL-W4 in the amount corresponding to those exercised by the Foreign 
Holders, there may not be sufficient room of foreign shareholding to accommodate the exercise of 
GL-W4 by the Foreign Holders and the Company may not be able to issue shares to such 
Foreign Holders.   

2. Alternatively, the Foreign Holders may opt to receive Non-Voting Depositary Receipts (“NVDRs”) 
instead in exercising W4-GL. By this alternative, the Foreign Holders shall contact their respective 
brokers to change GL-W4 currently held to be GL-W4-R first and then exercise such GL-W4-R to 
receive the NVDRs of the Company’s shares. It is also to note that in changing from GL-W4 to 
GL-W4-R, fees and cost of brokerage shall apply and it takes 3 business days from the date the 
Foreign Holders make an order for such change (T+3).In case that brokers of the Foreign Holders 
are unable to change GL-W4 to GL-W4-R, the Foreign Holders may need to contact a new broker 
to carry out this service for them and it will take a longer time as such Foreign Holders have to 
open an account with the new brokers before proceeding with the change of GL-W4 into          
GL-W4-R.  

 

For the subsequent exercises of GL-W4 for the rest of the Warrants’ term, the Company is of the view 
that to accommodate and facilitate all holders of Warrants with respect to the exercise of GL-W4 to be 
more flexible and convenient, the Notification Period of Intention for the subsequent exercises of the 
Warrants for the rest of the Warrants’ term shall be extended from 5 business days to 7 business days, 
the details of which will be announced prior to each respective Notification Period through the Stock 
Exchange of Thailand’s disclosure system (SETSMART/SCP) as specified in the Warrant Covenants. 

 
Should you have any further queries, please contact us at ir@grouplease.co.th 
 
Sincerely yours, 

GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

Tatsuya Konoshita  

Chairman of Executive Committee 


