บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
กําหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของ
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (GUNKUL–W)
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 1 ออกโดยบริ ษัทฯ
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้ รับ
สิทธิตามที่ได้ กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธินี ้ โดยบริ ษัทฯ และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องผูกพันตามข้ อกําหนดสิทธินี ้
ทุกประการ และให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับทราบและเข้ าใจข้ อกําหนดต่างๆ ในข้ อกําหนดสิทธิ นี ้เป็ นอย่างดี
แล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการเก็บรักษาสําเนาข้ อกําหนดสิทธินี ้ไว้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ หรื อสํานักงานใหญ่
ของตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ (ถ้ ามี) เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนาข้ อกําหนดสิทธิได้
ในวันและเวลาทําการของสถานที่ดงั กล่าว (ตามแต่กรณี)
คําจํากัดความ
คําและข้ อความต่างๆ ที่ใช้ อยูใ่ นข้ อกําหนดสิทธิให้ มีความหมายดังต่อไปนี ้
ข้ อกําหนดสิทธิ

หมายถึง

ข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดง
สิท ธิ แ ละผู้ถื อใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จ ะซื อ้ หุ้นสามัญของ
บริ ษั ท กั น กุ ล เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง จํ า กั ด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1
(GUNKUL–W)

ใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท กัน กุ ล
เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่1 (GUNKUL-W) ชนิด
ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ที่ออกให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมที่มีการจองซือ้ และได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษัทฯ

ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

ใบที่ออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด เพื่อใช้ แทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

บริษัทฯ

หมายถึง

บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท กันกุล
เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน) และให้ รวมถึงผู้ถือใบแทน
ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท กัน กุ ล
เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

สมุดทะเบียนผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง

สมุ ด ทะเบี ย นหรื อ แหล่ ง ข้ อมู ล ทางทะเบี ย นซึ่ ง บั น ทึ ก
รายละเอียดเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญ
หน้ า 1

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
แสดงสิทธิที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียนของใบสําคัญแสดง
สิทธิ
สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

สิท ธิ ทัง้ ปวงในใบสําคัญ แสดงสิท ธิ ซึ่ง รวมถึ ง แต่ไม่จํา กัด
เฉพาะสิ ท ธิ ใ นการจองซื อ้ หุ้น รองรั บ สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ร่ ว ม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิสิทธิในการได้ รับค่าเสียหายในกรณีห้ นุ รองรับไม่
เพียงพอ

วันทําการ

หมายถึง

วั น ที่ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ เ ปิ ด ทํ า ก า ร ต า ม ป ก ติ ใ น
กรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่ใช่วนั เสาร์ หรื อวันอาทิตย์ หรื อวันอื่น
ใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้ เป็ นวันหยุดของ
ตลาดหลักทรัพย์

ประกาศ ทจ. 34/2551

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551
เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น ที่ อ อกใหม่ แ ละหุ้ นที่ อ อกใหม่ เ พื่ อ
รองรั บใบสําคัญ แสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
(รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)

สํานักงาน กลต.

หมายถึง

สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ หมายถึง

บริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด หรื อบุคคลอื่นที่บริ ษัทฯ
จะแต่งตัง้ ให้ เป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ ในการรั บแจ้ งความ
จํานงในการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์

หมายถึง

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัดและ/
หรื อบุคคลที่ผ้ อู อกใบสําคัญแสดงสิทธิมอบหมาย

นายทะเบียน

หมายถึง

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัดและ/
หรื อ นิติบคุ คลใดๆ ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นนายทะเบียน
ใบสําคัญแสดงสิทธิคนใหม่ที่รับโอนสิทธิและหน้ าที่ของนาย
ทะเบียนเกี่ยวกับการเป็ นนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ

1.

รายละเอียดเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิ

บริ ษัทฯ จะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จํานวนไม่เกิน 91,660,373 หน่วย
โดยจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่มีการจองซื ้อและได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า

หน้ า 2

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ รับการจัดสรร 2 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่เสนอขายดังต่อไปนี ้
1.1

ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ประเภท

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัท กันกุลเอ็นจิ เนียริ่ ง
จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (GUNKUL–W)

ชนิด

:

ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลีย่ นมือได้

จํานวนที่ออกและเสนอขาย

:

ไม่เกิน 91,660,373 หน่วย

ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย

:

0 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้ สทิ ธิ

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นเว้ นแต่กรณี
มีการปรับอัตราการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้ สิทธิ

:

27 บาทต่อหุ้น เว้ นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้ สิทธิตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิ

วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ :

1 ตุลาคม 2558

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

วันครบกําหนดสิทธิ

:

30 กันยายน 2560

วิธีการจัดสรร

:

จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่จองซื ้อและชําระราคาค่าจอง
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
เดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และส่วนที่
จองเกินสิทธิ (Excess Right) ในอัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ได้ รับการจัดสรร ต่อ1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทังนี
้ ้ ภายหลังการคํานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้ รับจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิท ธิ ในกรณี ที่มีเ ศษให้ ปั ดทิง้ ทัง้ จํ านวน บริ ษัทฯ จะทํา การ
ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิสว่ นที่เหลือ ซึ่งจะทําให้ คงเหลือใบสําคัญ
แสดงสิทธิในจํานวนเท่าที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น

เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้
สิทธิ

:

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทงั ้
จํานวนได้ ทุกวันทําการสุดท้ ายของทุกๆ ไตรมาส (กล่าวคือ วันทํา
การสุดท้ ายของเดือนมีนาคม มิถนุ ายน กันยายน ธันวาคม) ของแต่
ละปี ปฏิทินตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้ สิทธิครัง้ แรก
จะตรงกับวันทําการสุดท้ ายของเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งตรงกับวันที่
30 ธันวาคม 2558 และวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายจะตรงกับวันครบอายุ
ของใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ ซึ่ง ตรงกับ วัน ที่ 29 กัน ยายน 2560
หน้ า 3

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
(เนื่องจากวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็ นวันหยุดทําการ)
ทัง้ นี ้ หากวัน ใช้ สิท ธิ ค รั ง้ สุด ท้ า ยตรงกับ วัน หยุด ทํ า การของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ ใช้ สิทธิในวันทําการสุดท้ ายก่อนหน้ า
วันใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ าย ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่เหลือจากการใช้ สิทธิ
หรื อไม่ได้ ใช้ สทิ ธิในวันใช้ สทิ ธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนําไปใช้ สิทธิได้
ในวันใช้ สิทธิครัง้ ต่อไปตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบ
กําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิแล้ ว ใบสําคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่
ไม่ถกู ใช้ สทิ ธิจะถูกยกเลิกและสิ ้นผลไป
จํานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรไว้
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

ไม่เกิน 91,660,373 หุ้นหรื อเท่ากับร้ อยละ 7.14 ของจํานวนหุ้น
สามัญที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ภายหลังจากการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนจํานวน
หุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่

ตลาดรองของใบสําคัญแสดง :
สิทธิ

บริ ษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่เกิดจากการใช้ สิทธิ

:

บริ ษัทฯ จะนําหุ้นสามัญที่เกิ ดจากการใช้ สิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ผลกระทบต่ อผู้ถอื หุ้น

:

1.

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

1.1 ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นทุกรายจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิท ธิ
และเป็ นผู้ใ ช้ สิท ธิ แ ปลงสภาพใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ จะไม่ มี
ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้ รับ
ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น และในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย
ไม่ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริ ษัทฯ จะดําเนินการลด
ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วน
ที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ ้ง ทําให้ จํานวนหุ้นชําระแล้ วไม่
เปลีย่ นแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น
1.2 ในกรณี ที่ มี ก ารใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น รองรั บ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิจนครบทังจํ
้ านวน แต่ผ้ ใู ช้ สทิ ธิมิใช่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมของบริ ษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้
ถื อ หุ้ นเดิ ม โดยผู้ ถื อ หุ้ นเดิ ม จะมี ส ัด ส่ ว นการถื อ หุ้ นลดลง
ประมาณร้ อยละ 6.67 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อน
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
รายละเอี ยดการคํ านวณ Control Dilution จากการออกและเสนอขาย
ใบสํ าคัญ แสดงสิ ท ธิ (หากผู้ถือหุ้นที ่ใช้สิ ทธิ ซื้อหุ้น สามัญเพิ่ มทุน ไม่ ใ ช้
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บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
สิ ทธิ ตามใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ )
Control Dilution =

2.

จํานวนหุ้นรองรับ
จํานวนหุ้นในปั จจุบนั + จํานวนหุ้นรองรับ
=
91,660,373
1,283,245,216+91,660,373
= ร้ อยละ 6.67

ผลกระทบด้ านราคา (Price Dilution)

2.1 ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแต่ก่อนการ
ออกและเสนอขายใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ ห้ ุน ของบริ ษั ท ฯ จะ
ได้ รับผลกระทบด้ านราคา (Price Dilution) ประมาณร้ อยละ
2.65
2.2 ภายหลังการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ หุ้นของ
บริ ษั ท ฯ จะได้ รั บ ผลกระทบด้ า นราคา (Price Dilution)
ประมาณร้ อยละ 2.47
รายละเอี ยดการคํ านวณผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) จากการ
ออกและเสนอขายหุ้น RO
Price Dilution

ราคาหลัง RO

= ราคาตลาด – ราคาหลัง RO
ราคาตลาด
= 27.00–26.29
27.00
=
ร้ อยละ 2.65
= ราคาตลาด x จํานวนหุ้นในปั จจุบนั + ราคาRO x จํานวนหุ้น RO
จํานวนหุ้นในปั จจุบนั + จํานวนหุ้น RO
=
27.00 x 1,099,924,471 + 22.00 x 183,320,745
1,099,924,471+183,320,745
=
26.29 บาท/หุ้น

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) จากการออกและเสนอขายหุ้น RO
และ W1
Price Dilution

= ราคาตลาด – ราคาหลัง RO และ W1
ราคาตลาด
= 27.00 – 26.33
27.00
= ร้ อยละ 2.47
ราคาหลัง RO และ W1
=(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นในปั จจุบนั ) + (ราคาRO x จํานวนหุ้น RO) + (ราคา W1 x จํานวน W1)
จํานวนหุ้นในปั จจุบนั + จํานวนหุ้น RO + จํานวน W1
= (27.00x1,099,924,471) + (22.00x183,320,745) + (27.00x91,660,373)
1,099,924,471+183,320,745+91,660,373
= 26.33 บาท/หุ้น
หมายเหตุ:ราคาหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
และใบสําคัญแสดงสิทธิที่นํามาใช้ ในการคํานวณผลกระทบด้ านราคาได้ แก่ราคาปิ ดของ
หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ซึง่ มีราคาเท่ากับ 27.00 บาทต่อหุ้น

3.

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings per Share Dilution)
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บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
3.1 ในกรณีทีผ้ ถู ือหุ้นเดิมทุกรายจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ
แต่ไม่ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิทงจํ
ั ้ านวน ผู้ถือหุ้น
เดิมจะได้ รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรจากจํานวนหุ้นสามัญ
เพิ่ มทุนของบริ ษัทฯ ที่ ออกและเสนอขายให้ แก่ ผ้ ูห้ ุนเดิ มของ
บริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่านันโดยคิ
้
ดเป็ นร้ อยละ 14.29
3.2 ในกรณี ที่ผ้ ูถือ หุ้น เดิม ทุก รายจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่ม ทุน ตาม
สิทธิ และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ออกในครัง้ นี ้ทังจํ
้ านวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้ รับผลกระทบ
ต่อส่วนแบ่งกําไรเท่ากับร้ อยละ 20.00 เมื่อเทียบกับจํานวน
หุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ในปั จจุบนั และคิด
เป็ นร้ อยละ 6.67 เมื่อเทียบกับจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ก่อนการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
แต่ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
เหตุในการต้ องออกหุ้นใหม่
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
การใช้ สิทธิ

:

การปรับสิทธิใบสําคัญแสดง
สิทธิ

:

เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตาม
เงื่ อ นไขในการปรั บ สิ ท ธิ ต ามที่ กํ า หนดไว้ ในข้ อ กํ า หนดสิ ท ธิ แ ละ
เงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเป็ นเหตุ
ที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่
จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเป็ นเหตุที่กําหนดไว้ ในข้ อ 11(4)(ข) ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่ องการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
ที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯ จะต้ องดําเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื ออัตราการ
ใช้ สทิ ธิเมื่อเกิดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1)

เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ้นหรื อแบ่งแยกหุ้น

(2)

เมื่อบริ ษัทฯ ได้ เสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม และ/
หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจํากัดในราคาต่อ
หุ้นของหุ้นสุทธิตอ่ หุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ซึ่งตํ่ากว่าร้ อย
ละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ

(3)

เมื่อบริ ษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
เดิมและ/หรื อประชาชนทัว่ ไปและ/หรื อบุคคลในวงจํากัด โดย
ที่หลักทรัพย์นนให้
ั ้ สทิ ธิที่จะแปลงสภาพ/เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ
หรื อให้ สิทธิ ในการซื ้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพหรื อ
หน้ า 6

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้น
ของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าวตํ่ากว่าร้ อย
ละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ

1.2

(4)

เมื่อบริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ

(5)

เมื่อบริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าร้ อยละ 90 ของ
กําไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทฯ หลังหักภาษี เงิน
ได้ นิติบคุ คลสําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ
ในระหว่างอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

(6)

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ ใดๆ อันทําให้ ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
เสียสิทธิ และผลประโยชน์ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ ใดๆ นัน้
ไม่ได้ กําหนดอยู่ในข้ อ (1) – (5) บริ ษัทฯ จะพิจารณาเพื่อ
กําหนดการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื ออัตราการ
ใช้ สิทธิใหม่ (หรื อปรับจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิแทน
อัตราการใช้ สิทธิ) อย่างเป็ นธรรมโดยไม่ทําให้ สิทธิ ของผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยกว่าเดิม

ใบสําคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ

1.2.1 นายทะเบียนมีหน้ าที่ที่จะต้ องออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ แก่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทุกราย โดยในส่วนของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะระบุชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธินนั ้ นายทะเบียนจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อออกใบรับเพื่อ
ใช้ แทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์
1.2.2 นายทะเบียนมีหน้ าที่ตามสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนที่จะต้ องจัดทําและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิไว้ จนกว่าใบสําคัญแสดงสิทธิทงหมดจะมี
ั้
การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นรองรับของบริ ษัทฯ หรื อจนกว่าครบกําหนด
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ (แล้ วแต่กรณี)
1.2.3 ผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ
•

ผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิกรณีทวั่ ไป
สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกได้ แก่บคุ คลหรื อนิติบคุ คลที่ปรากฏชื่อเป็ นเจ้ าของใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ ในขณะนันๆ
้ หรื อในวันแรกของการปิ ดสมุด
ทะเบียนในกรณีที่มีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิเว้ นแต่จะได้ มีการโอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ซึ่งสามารถใช้ ยันกับผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้ ตามข้ อ 1.3 เกิ ดขึ ้นแล้ วในวันปิ ดสมุด
ทะเบียนที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น ซึง่ สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกได้ แก่ผ้ รู ับโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
หน้ า 7

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
•
แทน

ผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

สิทธิ ในใบสําคัญแสดงสิทธิ จะตกได้ แก่บุคคลหรื อนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้ รับ
แจ้ งเป็ นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็ นผู้ทรงสิทธิ ในใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวนดังกล่าวที่
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในขณะนันๆ
้
หรื อในวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณี ที่มีการโอนปิ ดสมุด
ทะเบียน
1.2.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้ งต่อนายทะเบียน นายทะเบียนมีหน้ าที่ที่จะต้ องออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ แก่ผ้ ู
ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ ผ้ ทู รงสิทธิในใบสําคัญแสดง
สิทธิรายดังกล่าวเป็ นผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามจํานวนที่ได้ รับแจ้ ง
จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เมื่อได้ มีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนดังกล่าวแล้ ว นายทะเบียน
จะแก้ ไขจํานวนรวมของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไว้ ในชื่อของ
ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ โดยหักจํ านวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ แยกไปลงทะเบียนไว้ ในชื่ อของผู้ทรงสิทธิ ใน
ใบสําคัญแสดงสิทธิออก ส่วนจํานวนรวมของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์นนั ้ หากนาย
ทะเบียนไม่ได้ ทําการแก้ ไข (ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม) ให้ ถือว่ามีจํานวนลดลงตามจํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ได้ แยกไปออกใบสําคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนไว้ ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
1.3

การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ

1.3.1

การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิได้ ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
•

การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิระหว่ างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ จะ
สมบูรณ์ เมื่อผู้โอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็ นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ระบุชื่อเป็ น
เจ้ าของใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวนที่จะทําการโอน หรื อผู้รับโอนคนสุดท้ ายโดยมีการสลักหลังแสดง
การโอนต่อเนื่องครบถ้ วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว ได้ สง่ มอบใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ (วแต่กรณีแล้ )
ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนไว้ ด้วย
o

ผลการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิระหว่ างผู้รับโอนกับบริ ษัทฯ การโอนใบสําคัญ
แสดงสิท ธิ จ ะใช้ ยัน กับ บริ ษั ท ฯ ได้ ก็ ต่อ เมื่ อ นายทะเบี ย นได้ รั บ คํ า ขอลงทะเบี ย นการโอน
ใบสําคัญแสดงสิทธิพร้ อมทังใบสํ
้ าคัญแสดงสิทธิที่ผ้ รู ับโอนใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ลงลายมือ
ชื่อเป็ นผู้รับโอนในด้ านหลังของใบสําคัญแสดงสิทธินนครบถ้
ั้
วนแล้ ว

o

ผลของการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิระหว่ างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอกฯ การ
โอนใบสําคัญแสดงสิทธิจะใช้ ยนั กับบุคคลภายนอกได้ ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ ลงทะเบียน
การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเรี ยบร้ อยแล้ ว

หน้ า 8

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
•

1.3.2

งสิท ธิ ที่ ฝ ากไว้ กับ ศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ ใ ห้ เ ป็ นไปตามข้ อ บัง คับ ของตลาดสํา หรั บ การโอนใบสํ า คัญ แสด
หลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

1.4
1.4.1

การขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ จะต้ องกระทํา ณ สํานักงานใหญ่ของนาย
ทะเบียนในวันและเวลาทําการของนายทะเบียน และจะต้ องทําตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียน
กําหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้ องส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์
ข้ างต้ น พร้ อมทังหลั
้ กฐานอื่นๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้ องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอน
ใบสําคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิพร้ อมทังใบสํ
้ าคัญแสดงสิทธิและหลักฐาน
อื่ น ๆ ที่ จ ะต้ อ งส่ง มอบครบถ้ ว นเรี ย บร้ อยแล้ ว อย่า งไรก็ ดี นายทะเบี ย นมี สิท ธิ ป ฏิ เ สธไม่รั บ คํ า ขอ
ลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนเห็นว่าการโอนใบสําคัญแสดงสิทธินนไม่
ั ้ ชอบ
ด้ วยกฎหมาย

การใช้ สิทธิและเงื่อนไขการใช้ สิทธิ
วันกําหนดการใช้ สทิ ธิ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทงจํ
ั ้ านวนได้ ทกุ วันทําการสุดท้ ายของทุกๆ ไตร
มาส (กล่าวคือ วันทําการสุดท้ ายของเดือนมีนาคม มิถนุ ายน กันยายน ธันวาคม) ของแต่ละปี ปฏิทินตลอดอายุ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้ สิทธิครัง้ แรกจะตรงกับวันทําการสุดท้ ายของเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งตรงกับ
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 และวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายจะตรงกับวันครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่
29 กันยายน 2560 (เนื่องจากวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็ นวันหยุดทําการ)
ทังนี
้ ้ หากวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ ใช้ สิทธิในวันทํา
การสุดท้ ายก่อนหน้ าวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้ สิทธิหรื อไม่ได้ ใช้ สิทธิในวันใช้
สิทธิ ใดๆสามารถสะสมเพื่อนําไปใช้ สิทธิ ได้ ในวันใช้ สิทธิ ครัง้ ต่อไปตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบ
กําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิแล้ วใบสําคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถกู ใช้ สทิ ธิจะถูกยกเลิกและสิ ้นผลไป

1.4.2

ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
•

การแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญในแต่ละครัง้ (ยกเว้ นการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย)
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ่ ประสงค์จะใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จะต้ องแจ้ งความจํานง
ในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ตามวิธีที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.4.5 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
ของทุกวันทําการภายในระยะเวลา 5 (ห้ า) วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะแจ้ งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลายื่นความจํานงในการใช้ สิทธิอตั ราการใช้ สิทธิราคาการใช้
สิทธิพร้ อมทังสถานที
้
่ใช้ สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) เพื่อแจ้ งให้ ผ้ ู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนระยะเวลายื่นความจํานงในการใช้
สิทธิแต่ละครัง้
หน้ า 9

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
•

การแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญครัง้ สุดท้ าย
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ่ ประสงค์จะใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯจะต้ องแจ้ งความจํานงใน
การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ตามวิธีที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.4.5 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
ของทุกวันทําการไม่น้อยกว่า15 (สิบห้ า) วันก่อนวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะแจ้ งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลายื่นความจํานงในการใช้ สิทธิอตั ราการใช้ สิทธิราคาการใช้
สิทธิตวั แทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิพร้ อมทังสถานที
้
่ใช้ สทิ ธิผา่ นระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์ (SET Portal) พร้ อมทังจะส่
้ งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ครัง้ สุดท้ ายภายใน 21 (ยี่สบิ เอ็ด) วันก่อนวันครบกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายนอกจากนี ้บริ ษัทฯ จะ
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันครบกําหนดการใช้ สิทธิครัง้
สุดท้ ายและตลาดหลักทรัพย์จะทําการขึ ้นเครื่ องหมายห้ ามการซื ้อขายชัว่ คราว (SP) ล่วงหน้ า 3 (สาม)
วันทําการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิในกรณีที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนดังกล่าว
ตรงกับวันหยุดทําการของบริ ษัทฯให้ เลือ่ นเป็ นวันทําการก่อนหน้ าวันกําหนดใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายดังกล่าว
ทังนี
้ ้ใบสําคัญแสดงสิทธิจะพักการซื ้อขายจนถึงวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย

1.4.3

นายทะเบียน
บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชัน้ 4 และ 7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 0-2229-2800
โทรสาร: 0-2359-1259
Website: www.tsd.co.th
นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุด
ทะเบียนจะต้ องประกอบด้ วยชื่อและนามสกุลจริ งสัญชาติและที่อยูข่ องผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิและรายละเอียด
อื่นๆที่เกี่ยวข้ องตามที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์จะกําหนดในกรณีข้อมูลไม่ตรงกันบริ ษัทฯ จะถือว่าสมุดทะเบียนผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีหน้ าที่ในการแจ้ งการเปลี่ยนแปลงหรื อข้ อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกใน
สมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิและนายทะเบียนจะเปลีย่ นแปลงหรื อแก้ ไขข้ อผิดพลาดดังกล่าว

1.4.4

สถานที่ติดต่อในการใช้ สทิ ธิ
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด
เลขที่ 19 อาคาร 3 ชัน้ 21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า
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ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-9491999
หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิรายอื่นทีจ่ ะได้ รับการแต่งตังโดยบริ
้
ษัทฯ
1.4.5

ขันตอนการใช้
้
สทิ ธิ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญได้ ที่ตวั แทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้
สิทธิโดยจะต้ องแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิตามระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช้ สทิ ธิตามที่ระบุข้างต้ น
ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ อยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ เป็ น
หลักฐานในการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิได้ ทนั ที
ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิอยูใ่ นระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้ สิทธิต้องแจ้ ง
ความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อเพื่อให้ ออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนดโดยยื่นต่อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ทําหน้ าที่เป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ (Broker)
ของตนและบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดําเนินการแจ้ งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
สําหรับนําไปใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยศูนย์รับฝากหลักทรั พย์จะออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ (แล้ วแต่กรณี) ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อนําไปใช้ เป็ น
หลักฐานประกอบการดําเนินการใช้ สทิ ธิตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานงในการใช้
สิทธิ โดยดําเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ แก่ตวั แทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิตามสถานที่ติดต่อ
ข้ างต้ น
ก)

แบบแสดงความจํ านงการใช้ สิท ธิ ซือ้ หุ้นสามัญที่ ได้ กรอกข้ อ ความถูกต้ องชัดเจนและครบถ้ วนทุก
รายการ พร้ อมลงนามโดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และส่งให้ แก่ตวั แทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้
สิทธิในช่วงระยะเวลาการแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิ ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบ
แสดงความจํ านงการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้ สิทธิ หรื อ download จาก
เว็บไซต์บริ ษัทฯ www.gunkul.com

ข)

ใบสํา คัญแสดงสิทธิ ห รื อ ใบแทนใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ ต ามแบบที่ ต ลาดหลัก ทรั พย์ กํ า หนด ซึ่ง ผู้ถื อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้ านหลังตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใช้ สิทธิ
กรณีใช้ สิทธิไม่เต็มจํานวน ระบบจะให้ เลือกการทอนคืน 3 กรณีคือ (1) โอนคืนโบรคเกอร์ ที่ลกู ค้ าเป็ น
สมาชิกอยู่ (2) บัญชี 600 (3) ใบหุ้นซึง่ การออกใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่เป็ นหน้ าที่ของศูนย์รับฝาก
และศูนย์รับฝากจะจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทางไปรษณีย์เท่านัน้
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ค)

ชําระเงินตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ และส่งหลักฐานการชําระเงิน
ให้ แก่ตวั แทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิโดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
จะต้ องชําระเป็ นเช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็บได้ ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ภายใน1 (หนึ่ง) วันทําการนับจากวันที่แจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้
โดยขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บัญชีจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)”
หรื อจะชํ าระโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรั บแจ้ งความจํ านงในการใช้ สิทธิ จะเป็ นผู้
กําหนดและแจ้ งให้ ทราบต่อไป
ทังนี
้ ้ การใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ
ได้ เรี ยกเก็บเงินดังกล่าวได้ แล้ วเท่านันหากเรี
้
ยกเก็บไม่ได้ ด้วยเหตุผลใดๆที่มิได้ เกิดจากตัวแทนรับแจ้ ง
ความจํานงในการใช้ สทิ ธิให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกและบริ ษัทฯ ตกลงให้ ถือ
เป็ นการยกเลิกการขอใช้ สทิ ธิในครัง้ นันแต่
้ ทงนี
ั ้ ้ไม่เป็ นการตัดสิทธิที่จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ ต่อไป
เว้ นแต่เป็ นการยกเลิกการใช้ สทิ ธิในครัง้ สุดท้ ายให้ ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดง
สิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป

ง)

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรื อภาษี อนื่ ใด (ถ้ ามี) ตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลรั ษฎากรหรื อ ข้ อบังคับ หรื อกฎหมายต่า งๆที่ใช้ บังคับในการใช้ สิท ธิ ซือ้ หุ้นสามัญตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

จ)

หลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิ
1) บุคคลสัญชาติไทย

:

สํา เนาบัต รประชาชนหรื อ สํา เนาบัต รข้ า ราชการ หรื อสํา เนาบัต ร
พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยงั ไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนเชื่อ/ชื่อ
สกุล ซึ่ง ทํา ให้ ชื่ อ/ชื่ อ สกุล ไม่ต รงกับใบสํา คัญ แสดงสิทธิ ให้ แ นบ
เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้ งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล
เป็ นต้ น) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง

2) บุคคลต่างด้ าว

:

สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทางพร้ อมรั บรองสําเนา
ถูกต้ อง

3) นิติบคุ คลในประเทศ

:

สําเนาหนังสือรับรองบริ ษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1
(หนึ่ง) ปี นับจากวันที่ยื่นแบบแสดงความจํานงการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้น
สามัญ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอํานาจที่มีช่ือ
ปรากฏอยู่ใ นหนัง สือ รั บ รองบริ ษั ท นัน้ และเอกสารหลัก ฐานของ
กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรื อ 2) พร้ อมรับรองสําเนา
ถูกต้ อง
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4) นิติบคุ คลต่างประเทศ :

สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของ
ประเทศที่ออกเอกสารนัน้ อายุไม่เกิน 1 (หนึง่ ) ปี นับจากวันที่ยื่นแบบ
แสดงความจํ า นงการใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ พร้ อมรั บ รองสํ า เนา
ถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอํานาจและเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้
มีอํานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรื อ 2) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง

5) คัสโตเดียน (Custodian) : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรั บรองโดย Notary public ของ
ประเทศที่ อ อกเอกสารนัน้ พร้ อมหนัง สื อ แต่ง ตัง้ คัส โตเดี ย นและ
เอกสารหลักฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรื อ 2) พร้ อม
รับรองสําเนาถูกต้ อง
ทังนี
้ ้ หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่สง่ มอบหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิตามที่กล่าวข้ างต้ น บริ ษัทฯ
หรื อ ตัว แทนรั บ แจ้ ง ความจํ า นงในการใช้ สิท ธิ ข อสงวนสิท ธิ ที่จ ะถื อ ว่า ผู้ถือ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ ไ ม่
ประสงค์จะใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ในครั ง้ นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ ง
ความจํานงในการใช้ สทิ ธิสามารถใช้ ดลุ พินิจในการพิจารณาในการให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ใช้ สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ตามความเหมาะสม
1.4.6

จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิทขี่ อใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องเป็ นจํานวน
เต็มเท่านันโดยอั
้
ตราการใช้ สิทธิ เท่ากับใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ หนึ่งหน่วยต่อหุ้น
สามัญหนึง่ หุ้นเว้ นแต่การปรับสิทธิตามข้ อ 1.5

1.4.7

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกให้ เมือ่ มีการใช้ สทิ ธิจะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้ สทิ ธิซงึ่ ผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ชําระตามที่กล่าวข้ างต้ นหารด้ วยราคาการใช้ สิทธิในขณะที่มีการใช้ สิทธิ
นัน้ โดยบริ ษัท ฯ จะออกหุ้นสามัญเป็ นจํ า นวนเต็ม ไม่เกิ น จํ า นวนหน่ว ยของใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ ห รื อ ใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิคณ
ู ด้ วยอัตราการใช้ สทิ ธิหากมีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิและ/หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิแล้ วทําให้
มีเศษเหลืออยูจ่ ากการคํานวณดังกล่าวบริ ษัทฯ จะไม่นําเศษดังกล่าวมาคิดคํานวณและจะชําระเงินที่เหลือจาก
การใช้ สทิ ธิดงั กล่าวเป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่ อมเฉพาะคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิ ในแต่ละครัง้ โดยไม่มี (สิบสี่)
ดอกเบี ้ยไม่วา่ ในกรณีใดๆ
ในกรณีที่ต้องมีการเปลีย่ นแปลงอัตราการใช้ สทิ ธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิตามที่
ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจํานวนหุ้นสามัญที่จะได้ รับจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิให้
ตัดเศษของหุ้นทิ ้ง

1.4.8

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะต้ องใช้ สิทธิ ในการซื ้อหุ้นสามัญไม่ตํ่ากว่า 100 หุ้นสามัญ โดยจํานวนหน่วยของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องเป็ นจํานวนเต็มเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่มีสทิ ธิในการซื ้อหุ้นตํ่ากว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้ องใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ เดียวทังจํ
้ านวน
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ยกเว้ นในการใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ายนี ้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญโดยไม่มีการ
กําหนดจํานวนหุ้นสามัญขันตํ
้ ่า
1.4.9

หากตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิได้ รับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถูกต้ องหรื อจํานวนเงินที่ตวั แทนได้ รับชําระไม่ครบตามจํานวนที่ระบุไว้ ในแบบแสดงความ
จํ านงการใช้ สิทธิ ซื อ้ หุ้นสามัญ หรื อ ตัว แทนรั บ แจ้ งความจํ านงในการใช้ สิทธิ ต รวจสอบได้ ว่า ข้ อ ความที่ ผ้ ูถื อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญนัน้
ไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ องผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องทําการแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
ภายในระยะเวลาการแจ้ งความจํานงใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิไม่ทําการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาดังกล่าว ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิจะถือว่าผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ นันๆและตั
้
วแทนรับแจ้ งความจํานงใน
การใช้ สิทธิ จะจัดส่งเงินที่ได้ รับและใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิทงนี
ั ้ ้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ งความ(สิบสี่)
จํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญใหม่ได้ ในวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ ต่อไป เว้ นแต่การใช้ สิทธิครัง้ นันจะเป็
้
นการใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ าย ให้ ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธินนๆ
ั ้ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ ง
ความจํานงในการใช้ สทิ ธิจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี ้ยและหร/◌ื อค่าเสียหายอื่นใด ไม่วา่ กรณีใดๆ
ในกรณีที่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระจํานวนเงิ นในการใช้ สิทธิ ไม่ครบถ้ วน
บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิมสี ทิ ธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะดําเนินการประการใดประการหนึง่
ต่อไปนี ้ตามที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเลือกไว้ ในใบแจ้ งความจํานง
ก)

ถือว่าการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิหรื อ

ข)

การใช้ สิทธิ ซึ่งถือว่าจํ านวนหุ้นสามัญที่จองซือ้ มีจํานวนเท่ากับจํานวนที่จะได้ รับตามจํานวนเงิ นใน
ตัวแทนได้ รับชําระไว้ จริ งตามราคาการใช้ สทิ ธิในขณะนันหรื
้ อ

ค)

ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนที่ประสงค์จะ
ใช้ สิทธิให้ ครบถ้ วนภายในระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ ในครัง้ นันหากตั
้
วแทนไม่ได้ รับเงิน
ครบตามจํานวนในการใช้ สทิ ธิภายในระยะเวลาดังกล่าวบริ ษัทฯ จะถือว่าการแจ้ งความจํานงในการใช้
สิทธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ

หมายเหตุ: ในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิจะดําเนินการตามข้ อ
ข) ข้ างต้ น
การกระทําใดๆ ของบริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ ให้ ถือว่าเป็ นที่สดุ ในกรณีตามข้ อ ก)
และ ค) บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ จะส่งเงินที่ได้ รับไว้ คืนเป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่ อม
เฉพาะและใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึง่ บริ ษัทฯ ถือว่าไม่มีการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวคืนให้ แก่
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ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทําการ (สิบสี่)
นับจากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิโดยไม่มีดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่วา่ ในกรณีใดๆ
ในกรณีข้อ ข) บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิจะส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิสว่ นที่เหลือในกรณีที่บริ ษัทฯถือว่ามีการใช้ สิทธิ เพียงบางส่วนคืนให้ กบั ผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทําการนับจากวันกําหนดการ (สิบสี)่
ใช้ สทิ ธิพร้ อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ ามี) โดยไม่มีดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ดี
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่มีการใช้ สิทธิดงั กล่าว ยังมีผลใช้ สิทธิ ต่อไปจนถึงวัน
กําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
1.4.10 ในกรณีที่บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ ใช้ สิทธิ ให้ แก่ผ้ ถู ือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี)่ วันนับแต่วนั ที่ใช้ สทิ ธิในครัง้ นันๆ
้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะ
ได้ รับดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากเงินส่วนที่ไม่ได้ ใช้ สิทธินบั แต่วนั ที่พ้นกําหนด 14 (สิบสี่)
วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ
อย่างไรก็ ดี หากบริ ษัทฯ หรื อตัว แทนรั บแจ้ ง ความจํ านงในการใช้ สิทธิ ได้ ทํา การส่ง เช็ ค ดร๊ าฟท์ ตั๋วแลกเงิ น
ธนาคาร หรื อคําสัง่ จ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือแสดงความจํ านงในการใช้ สิทธิ โดยถูกต้ องแล้ ว โดยชอบและไม่มีสิทธิ
เรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
1.4.11 เมื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์ จะใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญได้ ปฏิบตั ิตาม
เงื่ อนไขการแจ้ งความจํ านงการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญ กล่า วคือ ได้ ส่ง มอบทัง้ ใบสํา คัญแสดงสิทธิ ห รื อใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิแบบแสดงความจํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญและชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญถูกต้ องและ
ครบถ้ วนสมบูรณ์ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้ สิทธิได้
เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากบริ ษัทฯ
1.4.12 เมื่อพ้ นกํ าหนดวันใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ายแล้ วแต่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ยงั มิได้
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการใช้ สิทธิที่กําหนดไว้ อย่างครบถ้ วนให้ ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธินนๆ
ั ้ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะ
ใช้ สทิ ธิไม่ได้ อีกเมื่อพ้ นกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
1.4.13 ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อ ใบสําคัญ แสดงสิท ธิ หรื อ ใบแทนใบสํา คัญแสดงสิท ธิ ส่ง มอบใบสําคัญ แสดงสิท ธิ เป็ นจํ า นวน
มากกว่าจํานวนที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ จะส่งมอบใบสําคัญ
แสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิสว่ นที่เหลือจากการใช้ สิทธิคืนลดลงให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าว หากใบสําคัญแสดงสิทธินนอยู
ั ้ ใ่ นระบบใบหุ้นโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่)
วันนับจากวันกําหนดการใช้ สทิ ธินนๆ
ั้
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1.4.14 บริ ษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้นสามัญที่
ออกใหม่สาํ หรับการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ ภายใน 14 (สิบสี)่ วันนับตังแต่
้ วนั ที่บริ ษัทฯ ได้ รับชําระค่าหุ้นตามจํานวน
ที่มีการใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้ และบริ ษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ ใช้ สิทธินนเข้
ั ้ าเป็ นผู้
ถือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามัญที่คํานวณได้ จากการใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้
หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิ และสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทฯ ที่ได้ ออกไปก่อนหน้ าแล้ วทุกประการนับตังแต่
้ วนั ที่มีการจดแจ้ งชื่อของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อ
ผู้รับสิทธิแทนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ วเนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่จากการ
ใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิกบั กระทรวงพาณิชย์แล้ ว
1.4.15 ในกรณีที่ห้ นุ สามัญที่สาํ รองไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิไม่เพียงพอบริ ษัทฯ จะดําเนินการชดใช้ ค่าเสียหายที่เกิดขึ ้น
ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ ตามข้ อ 1.8 อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ จะไม่ชดใช้ ค่าเสียหาย
ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นบุคคลต่างด้ าวหรื อนิติ
บุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ เพราะถูกจํากัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้ อบังคับบริ ษัทฯ
1.5

เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทังนี
้ ้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิมบริ ษัทฯ จะดําเนินการ
ปรั บราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิ ใ นการซือ้ หุ้น สามัญตลอดอายุข องใบสํา คัญ แสดงสิทธิ เมื่ อเกิ ด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้

1.5.1

เมื่อบริ ษัทฯ มีก ารเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ อัน เป็ นผลมาจากการรวมหุ้นหรื อ
แบ่งแยกหุ้นของบริ ษัทฯ โดยการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนบั ตังแต่
้
วันที่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ซึ่งการปรับสิทธิ นี ้ทําเพื่อให้ ผ้ ูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิได้ รับหุ้นจํานวนเท่าเดิม เสมือนว่าไม่มีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
(1)

(2)

ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Price 1

=

Price 0 x (Par 1)
Par 0
อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Ratio 1

=

โดยที่

Price 1

Ratio 0 x (Par 0)
Par 1
คือ
ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
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1.5.2

Par 1

คือ

มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญหลังการเปลีย่ นแปลง

Par 0

คือ

มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญก่อนการเปลีย่ นแปลง

เมื่อบริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรื อประชาชนทัว่ ไปและ/หรื อบุคคลใน
วงจํากัดโดยราคาเฉลี่ยต่ อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ “ ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของ (เก้ าสิบ) “ราคาตลาดของ
หุ้นสามัญบริษัทฯ” ซึง่ การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่
ผู้ถื อ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ ไ ม่ไ ด้ รั บ สิทธิ ใ นการจองซื อ้ หุ้น สามัญที่ อ อกใหม่ (วัน แรกที่ ตลาดหลักทรั พ ย์ ขึน้
เครื่ องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรื อวันแรกของการเสนอ
ขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไปและ/หรื อบุคคลในวงจํากัดแล้ วแต่กรณี
“ราคาเฉลี่ยต่ อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ” คํานวณได้ จากจํานวนเงินทังหมดที
้
่บริ ษัทฯ จะได้ รับจากการ
เสนอขายหุ้นสามัญ หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนัน้ หารด้ วยจํานวนหุ้น (ถ้ ามี)
สามัญที่ออกใหม่ทงหมด
ั้
อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้ อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขที่
จะต้ องจองซื ้อหุ้นดังกล่าวด้ วยกัน ให้ นําราคาเฉลีย่ ทัง้ 2 ราคา และจํานวนหุ้นที่ออกใหม่ทงหมดมาคํ
ั้
านวณราคา
เฉลีย่ ต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้ อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจอง
ซื ้อด้ วยกัน ให้ นําจํานวนหุ้นและราคาเสนอขายเฉพาะของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งตํ่ากว่าร้ อยละ 90 (เก้ าสิบ)
ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" มาคํานวณการเปลีย่ นแปลงเท่านัน้
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ได้ กําหนดไว้ เท่ากับ ราคาเฉลีย่ ถ่วงนํ ้าหนักของหุ้นสามัญบริ ษัทฯ ที่มี
การซื ้อขายทังหมดในตลาดหลั
้
กทรัพย์ 7 (เจ็ด) วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในการคํานวณ ซึ่งราคาตลาด
เฉลีย่ ถ่วงนํ ้าหนัก เท่ากับ มูลค่าการซื ้อขายหุ้นสามัญทังหมดของบริ
้
ษัทฯ หารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
ที่มีการซื ้อขายทังหมดในตลาดหลั
้
กทรัพย์
“วันที่ใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่
(วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Issue)
และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สาํ หรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป
และ/หรื อ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี
ในกรณี ที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้ นสามัญของบริ ษัทฯ” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซือ้ ขายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัทฯ จะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ ในการคํานวณแทน
“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ
(1)

ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Price 1 =

Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP x (A + B)]
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(2)

อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Ratio 1 =
โดยที่

1.5.3

Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BX]
Price 1
คือ
ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Price 0

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ

A

คือ

จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของผู้ถือหุ้น
เดิม และ/หรื อ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่
แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด
แล้ วแต่กรณี

B

คือ

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปและ/หรื อ เสนอขายให้ แก่บุคคลใน
วงจํากัด

BX

คือ

จํานวนเงินที่จะได้ รับทังสิ
้ ้น หลังหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการออก
หลักทรัพย์นนั ้ (ถ้ ามี) ทังจากการเสนอขายให้
้
แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/
หรื อ เสนอขายประชาชนทัว่ ไปและ/หรื อ เสนอขายให้ แก่บุคคลใน
วงจํากัด

เมื่อบริ ษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขายประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ
บุคคลในวงจํากัดโดยที่หลักทรัพย์นนมี
ั ้ สทิ ธิที่จะแปลงสภาพ / เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อให้ สทิ ธิในการจองซื ้อ
หุ้นสามัญ (“หลักทรัพย์ ท่ อี อกใหม่ ท่ มี ีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญ โดยที่ “ราคาเฉลี่ยต่ อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่ เพื่อรองรั บสิทธิ” ดังกล่าว ตํ่ากว่าร้ อย
ละ 90 (เก้ าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”
การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิ และอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญจะไม่ได้
รับสิทธิในการจองซื ้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสทิ ธิแปลงสภาพ / เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สทิ ธิในการจอง
ซื ้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม
(Right Issue) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสทิ ธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ น
หุ้นสามัญได้ หรื อให้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้ กบั ประชาชนทัว่ ไปและ/หรื อ กรณีที่เป็ นการ
เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี
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“ราคาเฉลี่ยต่ อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรั บสิทธิ” คํานวณได้ จากจํานวนเงินที่บริ ษัทฯ จะได้ รับจากการ
ขายหลักทรัพย์ที่มีสิทธิ ที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิ ในการจองซื ้อหุ้นสามัญ หักด้ วย
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการออกหลักทรัพย์นนั ้ (ถ้ ามี) รวมกับเงินที่จะได้ รับจากการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญนัน้ หาร
ด้ วยจํานวนหุ้นทังสิ
้ ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธินนั ้
อนึง่ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพพร้ อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย
ในเงื่อนไขที่จะต้ องจองซื ้อหลักทรัพย์ดงั กล่าวด้ วยกัน ให้ คํานวณการเปลี่ยนแปลงจาก หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มี
สิทธิแปลงสภาพทังหมด
้
แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้ อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื ้อด้ วยกัน
ให้ คํานวณการเปลี่ยนแปลงจาก หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ แปลงสภาพ ซึ่ง “ราคาเฉลี่ยต่ อหุ้ นของหุ้ น
สามัญที่จะออกใหม่ เพื่อรองรั บสิทธิ” ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 (เก้ าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ” เท่านัน้
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้ อ 1.5.2 ข้ างต้ น
“วันที่ใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ใดๆ ที่ ให้ สิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ้น สามัญ หรื อให้ สิท ธิ ใ นการซื อ้ หุ้นสามัญ สําหรั บ กรณี ที่เ ป็ นการเสนอขาย
หลักทรัพย์ดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ
ที่ให้ สทิ ธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญแก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีที่เป็ นการ
เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี
(1)

ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Price 1 =

(2)

Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP x (A + B)]
อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Ratio 1 =
โดยที่

Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BX]
Price 1
คือ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Price 0

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ

A

คือ

จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ ที่จะ
แปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อให้ สิทธิ ในการจองซือ้
หุ้นสามัญ และ/หรื อ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ที่มีสิทธิ ที่จะแปลงสภาพ หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อให้
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สิทธิ ใ นการจองซื อ้ หุ้นสามัญ กรณี เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี

1.5.4

B

คือ

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของหลักทรัพย์
ใดๆ ที่มีสิทธิ ที่จะแปลงสภาพหรื อเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อให้
สิท ธิ ใ นการจองซื อ้ หุ้น สามัญ ตามที่ เ สนอขายให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม
และ/หรื อ เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปและ/หรื อ เสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจํากัด

BX

คือ

จํานวนเงินที่จะได้ รับทังสิ
้ ้น หลังหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการออก
หลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้ สทิ ธิที่จะแปลงสภาพ / เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญได้
หรื อให้ สทิ ธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญ สําหรับการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขายประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขาย
ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด รวมกับเงินที่จะได้ รับจากการใช้ สิทธิแปลง
สภาพ / เปลี่ย นเป็ นหุ้น สามัญ ได้ หรื อ ให้ สิท ธิ ใ นการจองซื อ้ หุ้น
สามัญ

เมื่ อ บริ ษั ท ฯ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลทัง้ หมดหรื อ บางส่ว นเป็ นหุ้น สามัญ ที่ อ อกใหม่ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ การ
เปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิ และอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิ
รับหุ้นปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
(1)

ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Price 1 =

(2)

Price 0 x A
(A + B)
อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้

Ratio 1 =
โดยที่

Ratio 0 x (A + B)
A
Price 1
คือ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Price 0

คือ ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

A

คือ จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปั นผล

B

คือ จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปั นผล
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1.5.5

เมื่อบริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้ อยละ 90 (เก้ าสิบ) ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริ ษัทฯหลังจากหักขาดทุนสะสมและสํารองตามกฎหมายสําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลา
บัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สิทธิจะมีผล
บังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่มีสทิ ธิรับเงินปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
ทัง้ นี ้ อัต ราร้ อยละของเงิ น ปั น ผลที่จ่ า ยให้ กับ ผู้ถื อ หุ้น คํ า นวณโดยนํ า เงิ น ปั น ผลที่ จ่ า ยออกจริ ง จากผลการ
ดําเนินงานในแต่ละรอบระยะบัญชี หารด้ วยกําไรสุทธิตามงบตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯหลังจาก
หักขาดทุนสะสมและสํารองตามกฎหมายของผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปั น
ผลที่จ่ายออกจริ งดังกล่าวให้ รวมถึงเงินปั นผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดงั กล่าวด้ วย
วันที่ใช้ ในการคํานวณ หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในเงินปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์
ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
(1)

ลงตามสูตรการคํานวณดังนีราคาการใช้
้
สทิ ธิจะเปลีย่ นแป
Price 1 =

(2)

Price 0 x [MP - (D - R)]
MP
อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Ratio 1 =
โดยที่

1.5.6

Ratio 0 x MP
[MP - (D - R)]
Price 1
คือ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Price 0

คือ ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

MP

คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ

D

คือ เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ายจริ งแก่ผ้ ถู ือหุ้น

R

คือ เงิ นปั นผลต่อหุ้นที่จ่าย หากนํากํ าไรสุทธิ ตามงบการเงินรวมของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยหลังหักภาษี เงินได้ ในอัตราร้ อยละ 90 (เก้ า
สิบ) มาคํานวณจากจํานวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทําให้ ผลตอบแทนใดๆที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะ
ได้ รับเมื่อมีการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ ใดๆ นันไม่
้ ได้ กําหนดอยู่ในข้ อ
1.5.1 ถึงข้ อ 1.5.5 ดังกล่าวข้ างต้ น ให้ บริ ษัทฯ พิจารณาเพื่อกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ
อัตราการใช้ สิทธิ (หรื อปรับจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้ สิทธิ) ใหม่อย่างเป็ นธรรม โดยไม่
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ทําให้ สทิ ธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ ถือว่าผลการพิจารณานันเป็
้ นที่สดุ และให้ บริ ษัทฯ
แจ้ งให้ สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทราบถึง
รายละเอียดดังกล่าวด้ วยภายในระยะเวลา 15 (สิบห้ า) วัน นับตังแต่
้ วนั ที่มีมีเหตุให้ ต้องดําเนินการเปลี่ยนแปลง
การใช้ สทิ ธิดงั กล่าว
1.5.7

การคํานวณเปลี่ยนราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิ ตามข้ อ 1.5.1 ถึงข้ อ 1.5.6 เป็ นอิสระต่อกัน และจะ
คํานวณการเปลี่ยนแปลงตามลําดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรี ยบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ สําหรับในกรณีที่มีเหตุการณ์ตา่ งๆ จะเกิดขึ ้นพร้ อมกันให้ คํานวณการเปลี่ยนแปลงเรี ยงลําดับดังนี ้ คือ
ข้ อ1.5.1 ข้ อ 1.5.5 ข้ อ 1.5.4 ข้ อ 1.5.2 ข้ อ 1.5.3 และข้ อ 1.5.6 โดยในแต่ละลําดับครัง้ ที่มีการคํานวณการ
เปลีย่ นแปลงให้ คงสภาพของราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิเป็ นทศนิยม 3 (สาม) ตําแหน่ง

1.5.8

การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิ ตามข้ อ 1.5.1 ถึงข้ อ 1.5.6 จะไม่มีการ
เปลีย่ นแปลงซึง่ ทําให้ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่สงู ขึ ้นและอัตราการใช้ สิทธิลดลง เว้ นแต่กรณีการรวมหุ้น สําหรับการ
คํานวณจํ านวนเงิ นจากการใช้ สิทธิ จะคํานวณจากราคาการใช้ สิทธิ ใ หม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิ ยม 3
ตําแหน่ง) คูณกับจํ านวนหุ้นสามัญ (จํ านวนหุ้นสามัญคํานวณได้ จาก อัตราการใช้ สิทธิ ใหม่ คูณกับจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจํานงการใช้ สทิ ธิ เมื่อคํานวณได้ จํานวนหุ้นออกมาเป็ นเศษหุ้นให้ ตดั เศษของหุ้น
นันทิ
้ ้ง) ในกรณีจํานวนเงินที่คํานวณได้ จากการใช้ สทิ ธิมีเศษของบาทให้ ตดั เศษของบาททิ ้ง
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิจนเป็ นผลทําให้ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่ที่คํานวณตามสูตรมีราคา
ตํ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริ ษัทฯ นัน้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคาการใช้ สทิ ธิ
ใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญเท่านันสํ
้ าหรับอัตราการใช้ สทิ ธิใหม่ให้ ใช้ อตั ราการใช้ สทิ ธิที่คํานวณ
ได้ ตามข้ อ 1.5.1 ถึงข้ อ 1.5.6 เช่นเดิม

1.59.

บริ ษัทฯ อาจทําการปรับราคาการใช้ สทิ ธิควบคูก่ บั การออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้
สิทธิก็ได้

1.5.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ 1.5.1 ถึงข้ อ 1.5.6 และ/หรื อ การออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ 1.5.9 บริ ษัทฯ จะดําเนินการแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับ
การปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการคํานวณ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่ อัตราการ
ใช้ สทิ ธิใหม่ วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับ และจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกทดแทนการปรับอัตราการใช้ สิทธิ
ต่อตลาดหลักทรัพย์ทนั ทีหรื อก่อนวันที่อตั ราหรื อราคาใช้ สทิ ธิแปลงสภาพมีผลใช้ บงั คับผ่านทางสื่ออิเลคโทรนิคส์
ของตลาดหลักทรัพย์ (Set Portal) และแจ้ งต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 15 (สิบ
ห้ า) วันนับแต่วนั ที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้
1.6
1.6.1

การแก้ ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ
การปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.5 ข้ างต้ น และการแก้ ไขในส่วนที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดย
ชัดแจ้ งหรื อที่ต้องดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายและการแก้ ไขในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญซึง่ การแก้ ไขเพิ่มเติม
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บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
นี ้จะต้ องไม่ขดั ต่อบทบัญญัติหรื อหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ กฎ ระเบียบ หรื อข้ อบังคับ หรื อคําสัง่ ที่มีผลบังคับทั่วไปหรื อประกาศ หรื อ
ข้ อบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ องให้ บริ ษัทฯ กระทําได้ โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่ได้ แจ้ งให้ สาํ นักงาน กลต. รับทราบแล้ ว
1.6.2

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้ อ 1.6.1 ต้ องได้ รับความยินยอมจากบริ ษัทฯ และที่ประชุมผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ในข้ อ 1.6.2 นี ้ ยกเว้ นการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ ในข้ อ
1.5 จะต้ องได้ รับความยินยอมด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ซึง่ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะดําเนินการแจ้ งให้ สาํ นักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทราบถึงการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้ อกําหนดสิทธิที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่าวภายใน 15
(สิบห้ า) วัน นับแต่วนั ที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้

1.6.3

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด จะต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อกําหนดตามประกาศ ทจ.
34/2551 หรื อกฎเกณฑ์ใดของสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ ที่จะเพิ่มเติมภายหลังที่บริ ษัทฯ ได้ รับอนุญาตจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ

1.6.4

ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และหรื อ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้ แก้ ไขข้ อกําหนดสิทธิ/
ในเรื่ อง อัตราการใช้ สิทธิ ราคาการใช้ สิทธิ และอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิยกเว้ นเป็ นการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ และต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายและเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

1.6.5

บริ ษัทฯ จะดําเนินการแจ้ งไปยังผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทกุ รายถึงการเปลีย่ นแปลงข้ อกําหนดสิทธิดงั กล่าวในข้ อ
1.6.1 และ 1.6.2 และจะจัดส่งข้ อกําหนดสิทธิที่แก้ ไขเปลี่ยนแปลงให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิเมื่อได้ รับการ
ร้ องขอภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอเป็ นหนังสือจากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และบริ ษัทฯ
จะจัดส่งข้ อกําหนดสิทธิ ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนายทะเบียนของ
ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ภายในวัน ทํ า การถัด ไปนับ จากวัน ประชุม ผู้ถื อ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ และจัด ส่ง ให้ แ ก่
สํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับจากวันประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

1.7

การประชุมผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิ
การเรี ยกและ/หรื อ การประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิให้ เป็ นไปตามวิธีการดังต่อไปนี ้

1.7.1

บริ ษัทฯ มีสทิ ธิเรี ยกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่บริ ษัทฯ ต้ องเรี ยกประชุมผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อขอมติในการดําเนินการใดอย่างหนึ่งโดยเร็ ว ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่เกิ ด
เหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
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บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
(ก)

หากมีการเสนอขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดสิทธิ ไม่ว่าโดยบริ ษัทฯ หรื อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 1.6 หรื อ

(ข)

หากมีเหตุการณ์ ซึ่งบริ ษัทฯ เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้ เสียของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ อย่างเป็ น
นัยสําคัญ หรื อความสามารถของบริ ษัทฯ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามข้ อกําหนดสิทธิ

ในกรณีที่บริ ษัทฯ ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ดําเนินการจัดการประชุมภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่เกิด
เหตุการณ์ดงั กล่าวใน (ก) หรื อ (ข) ข้ างต้ น ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสําคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 25 (ยี่สบิ ห้ า) ของจํานวนหน่วยทังหมดของใบสํ
้
าคัญแสดงสิทธิอาจร้ องขอให้ ดําเนินการจัดประชุมผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิได้ โดยระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว และบริ ษัทฯ
จะต้ องจัดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้ รับการร้ องขอจากผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวนัน้

1.7.2

ในการเรี ยกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่วา่ จะเป็ นการประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ยังมิได้ ใช้ สทิ ธิหรื อใช้ สทิ ธิไปแล้ วบางส่วนร้ องขอ หรื อคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เรี ยกประชุม ให้ บริ ษัทฯ จัดทํา
หนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้ เรี ยกประชุม และเรื่ องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ ผ้ ู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สทิ ธิหรื อใช้ สทิ ธิไปแล้ วบางส่วนแต่ละราย ตามรายชื่อ และที่อยูท่ ี่ปรากฏอยู่ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และแจ้ งผ่านทางสื่อของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) เพื่อกําหนดสิทธิ
ในการเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนการประชุมในแต่ละครัง้

1.7.3

ในการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมิได้ ใช้ สิทธิ หรื อใช้ สิทธิ ไปแล้ ว
บางส่วนซึ่งมีสิทธิ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
แทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าวจะต้ องจัดทําหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริ ษัทฯ กําหนด
และให้ ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรื อผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่ มการประชุม
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิหรื อใช้ สทิ ธิไปแล้ วบางส่วนของบริ ษัทฯ ใน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โดย
ไม่รวมถึงผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสว่ นได้ เสียซึง่ จะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในข้ อพิจารณาข้ อนัน้
ผู้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ ที่ มี ส่ว นได้ เ สีย ตามข้ อ นี ้ หมายถึ ง ผู้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ ที่ มี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ในเรื่ องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

1.7.4

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสําคัญแสดง
สิทธิทถี่ ืออยูโ่ ดยใบสําคัญแสดงสิทธิหนึง่ หน่วยมีหนึง่ เสียง

1.7.5

ในการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จดั ขึ ้นโดยบริ ษัทฯ ให้ ประธานกรรมการบริ ษัทหรื อบุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริ ษัท ทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริ ษัทหรื อ
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บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่เข้ าร่ วม ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เข้ าร่ วมการประชุมเลือก
บุคคลใดบุคคลหนึง่ ที่มาเข้ าร่วมประชุมทําหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดง
สิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกก็ได้ โดยที่ทงสองกรณี
ั้
ประธานที่ประชุมไม่มีสทิ ธิออกเสียงชี ้ขาด
1.7.6

องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้
ใช้ สทิ ธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วน และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้ า) ราย
หรื อไม่ตํ่ากว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เข้ าร่ วมประชุม ซึ่งถือใบสําคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของจํานวนหน่วยทังหมดของผู
้
้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิ และ/หรื อใช้
สิทธิไปแล้ วบางส่วนจึงจะครบองค์ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธินนั ้

1.7.7

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ ว 45 (สี่สิบห้ า) นาที ยังมีผ้ ูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิเข้ าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็ นองค์ประชุมให้ ถือว่าการประชุมเป็ นอันระงับไป หากการเรี ยกประชุมเป็ น
การเรี ยกโดยมติคณะกรรมการบริ ษัทให้ นดั ประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกินกว่า
ใน 14 (สิบสี)่ วันนับจากวันกําหนดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ แรก และให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทกุ รายและตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระไว้
ข้ างต้ น ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ ประชุม กล่าวคือ มีผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ มา
ประชุมจะไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่

1.7.8

มติที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
หน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิและ/หรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วน ณ ขณะนัน้ ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

1.7.9

มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือสําคัญแสดงสิทธิ ได้ ลงมติไปแล้ วนัน้ ให้ ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิทกุ รายไม่วา่ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธินนจะได้
ั้
เข้ าร่วมประชุมด้ วยหรื อไม่ก็ตาม

1.7.10

ภายหลังจากบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทฯจะแจ้ งมติของที่ประชุมผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET
Portal) โดยเร็ ว

1.7.11

บริ ษัทฯ จะดําเนินการจัดทําและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ ที่สํานักงาน
ใหญ่ ของบริ ษัทฯ รายงานประชุมที่ได้ ลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุมให้ ถือเป็ นหลักฐานอันสมบูรณ์ ของ
กิจการทังหลายที
้
่ได้ ประชุมกันนัน้ และให้ ถือว่าการประชุมและมติทงหลายได้
ั้
กระทําโดยถูกต้ อง และบริ ษัทฯ จะ
จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์และสํานักงาน กลต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 (สิบสี)่
วัน นับจากวันประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

1.7.12

ในการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทฯ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทฯ และที่ปรึ กษา
กฎหมายของบริ ษัทฯ มีสทิ ธิท่จี ะเข้ าร่วมประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรื อให้ คําอธิบาย
ในที่ประชุมผู้ถือในสําคัญแสดงสิทธิได้
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1.7.13
1.7.14

บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ชําระค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทงหมด
ั้
บริ ษัทฯ จะแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธินบั ตังแต่
้ วนั ที่ประชุม
เพื่อลงมติ และบริ ษัทฯ จะแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ สํานักงาน กลต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมนัน้

1.7.15 กรณีที่บริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดประชุมได้ ทนั ภายในอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ ถือว่าการดําเนินการประชุม
สิ ้นสุดลงและไม่ได้ มีการจัดประชุมในครัง้ นัน้
1.8

การชดใช้ ค่าเสียหาย กรณีท่ บี ริษัทฯ ไม่ สามารถจัดให้ มีห้ ุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิ
บริ ษัทฯ จะชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดดังนี ้

1.8.1

บริ ษัทฯ จะชดใช้ คา่ เสียหายให้ เฉพาะผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มาแจ้ งความจํานงที่จะใช้ สิทธิ ในวันกําหนดการ
ใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้ ซึง่ บริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดให้ มีห้ นุ สามัญเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ อย่าง
เพียงพอ โดยค่าเสียหายที่บริ ษัทฯ จะชดใช้ ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวสามารถคํานวณได้ ตามที่
กําหนดในข้ อ 1.8.3 ยกเว้ นกรณีตามที่ระบุไว้ ในข้ อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการ
ใช้ สทิ ธิตามข้ อ 2

1.8.2

การชดใช้ คา่ เสียหายตามข้ อ 1.8.1 บริ ษัทฯ จะชําระให้ เป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 (สิบสี่) วันทําการ นับจากวันที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มาแจ้ งความ
จํ า นงที่ จะใช้ สิทธิ ใ นกรณี ที่ บ ริ ษั ทฯ ไม่ส ามารถคืน เงิ น ค่าเสีย หายให้ แ ก่ ผ้ ูถื อใบสํา คัญแสดงสิท ธิ ได้ ภ ายใน
ระยะเวลาดัง กล่า ว ผู้ถื อ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ จ ะได้ รั บ ดอกเบี ย้ ในอัต ราร้ อยละ 7.5 ต่อ ปี โดยคํ า นวณจาก
ค่าเสีย หายนับ แต่วันที่ พ้นกํ าหนด 14 (สิบสี่) วันดังกล่าวจนถึงวันที่ ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิท ธิ ได้ รับ คืนเงิ น
ค่าเสียหาย
อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบริ ษัทฯ ได้ ทําการส่งเช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อคําสัง่ จ่ายเงินของ
ธนาคาร ซึ่งขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสําคัญสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือ
แสดงความจํานงในการใช้ สทิ ธิโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับเงินค่าเสียหายคืนแล้ วโดย
ชอบและไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

1.8.3

การคํานวณค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิตามข้ อ มีสตู รการคํานวณดังนี ้ 1.8.1
ค่าเสียหายต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึง่ ) หน่วย เท่ากับ B x [MP – EP]
โดยที่

B

คือ

จํานวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้ มี และ/หรื อ เพิ่มขึ ้นได้ ตามอัตราการใช้ สิทธิที่
เปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้นต่อ 1 หน่วย

MP

คือ

ราคาปิ ดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในวันกําหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ซึ่งผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจํานงการใช้ สทิ ธิ
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EP
1.8.4

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อราคาการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิหากมีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิ

การชดใช้ คา่ เสียหายตามข้ อนี ้ให้ ถือเป็ นสิ ้นสุด
อนึง่ ในกรณีผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ่ เป็ นคนต่างด้ าว (ทังบุ
้ คคลธรรมดาและนิติบคุ คล) ไม่สามารถใช้ สิทธิได้
เนื่องจากข้ อจํากัดในเรื่ องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าว ซึง่ ข้ อบังคับบริ ษัทกําหนดว่าการถือหุ้นของคนต่าง
ด้ าวจะต้ องไม่เกินกว่าร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯในกรณีเช่นนี ้ บริ ษัทฯ จะไม่
ชดเชยค่าเสียหายหรื อดําเนินการอื่นใดให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ่ เป็ นคนต่างด้ าว และผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิซงึ่ เป็ นคนต่างด้ าว ไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทฯ ชดใช้ ใดๆ ทังสิ
้ ้น

1.9

สิทธิ

สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ ีอยู่ระหว่ างวันที่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงใช้

สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงใช้ สิทธิ และวันก่อน
วันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ วอันเนื่องมาจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะมี
สถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ แสดงความจํานงใช้ สทิ ธิและสถานภาพจะสิ ้นสุดลง
ในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้ รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ วอันเนื่องมาจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ข้ างต้ นแล้ ว ในกรณีที่บริ ษัทฯ มีการปรับราคาการใช้ สิทธิและ/หรื ออัตราการใช้ สิทธิในช่วงที่บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ นํา
หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ได้ ทําการใช้ สทิ ธิแล้ วจะได้ รับการปรับสิทธิย้อนหลังโดยบริ ษัทฯ จะดําเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติม
ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยเร็ วที่สดุ ตามจํานวนที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้ รับหากราคาที่ได้
ปรับใหม่นนมี
ั ้ ผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้ รับช้ ากว่าหุ้นสามัญที่ได้ รับก่อนหน้ านี ้แล้ วแต่ไม่
เกิน 15 (สิบห้ า) วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ
1.10

สถานะของหุ้นสามัญใหม่ ท่ เี กิดจากการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้นสามัญที่
ออกใหม่สาํ หรับการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ ภายใน 14 (สิบสี)่ วันนับตังแต่
้ วนั ที่บริ ษัทฯ ได้ รับชําระค่าหุ้นตามจํานวน
ที่มีการใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้ และบริ ษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ ใช้ สิทธินนเข้
ั ้ าเป็ นผู้
ถือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามัญที่คํานวณได้ จากการใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้
หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิ และสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทฯ ที่ได้ ออกไปก่อนหน้ าแล้ วทุกประการนับตังแต่
้ วนั ที่มีการจดแจ้ งชื่อของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อ
ผู้รับสิทธิแทนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ วเนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่จากการ
ใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิกบั กระทรวงพาณิชย์แล้ ว

1.11

มติท่ ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นเพื่ออนุมตั ิการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ

หน้ า 27

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 10/2558 ซึง่ ได้ ประชุมเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 และที่ประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ซึง่ ได้ ประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558

1.12

1.11.1

อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ อีกจํานวน 274,981,471 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจํานวน 1,099,924,471 บาท เป็ นจํานวน 1,374,905,589 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 274,981,471 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วน
จํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ (2) เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ

1.11.2

อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จํานวนไม่เกิน 91,660,373 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

1.11.3

อนุ มั ติ อ อกใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ จํ า นวนไม่ เ กิ น
91,660,373 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ซึง่ ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นเพิ่มทุน ในอัตราส่วนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนใหม่ซงึ่ จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจํานวน 2 หุ้นต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ1 หน่วย
รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํานวนหุ้นที่รองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 91,660,373 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ

1.0 บาท

ราคาการใช้ สทิ ธิ หุ้นละ

27 บาทต่อหุ้น เว้ นแต่กรณีมกี ารปรับราคาการใช้
สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

เนื่องจากหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ดังนัน้ หุ้นสามัญที่ออกใหม่
เนื่องจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถเข้ าทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ได้ ภายหลังจากที่
บริ ษัทฯดําเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่ดงั กล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ แล้ วโดยบริ ษัทฯ จะดําเนินการยื่นขอ
อนุญาตนํา หุ้นสามัญที่ ออกใหม่จากการใช้ สิท ธิ ตามใบสําคัญ แสดงสิท ธิ เข้ า จดทะเบี ยนเป็ นหลักทรั พย์ จ ด
ทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วนั กําหนดการใช้ สทิ ธิ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ห้ นุ สามัญดังกล่าวสามารถ
ทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทฯ
ในกรณีการใช้ สทิ ธิที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญจะขอรับใบหุ้นบริ ษัทฯ จะ
ดําเนินการให้ นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่อยู่ที่ได้ ระบุไว้ ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทําการนับจากวันกําหนดการใช้
สิทธิสําหรับในกรณีระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) จะเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ คือ 7 วันทํา
การนับจากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิ
1.13

การดําเนินการหากมีห้ นุ ที่จัดสรรไว้ คงเหลือจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

หน้ า 28

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
หากมี ห้ ุ นสามัญ ที่ เ หลื อ จากการใช้ สิ ท ธิ ต ามใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ใ นครั ง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ
คณะกรรมการบริ หาร จะเสนอผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้ สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อไป ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามข้ อกํ าหนด เงื่ อนไข และวิธีการที่เกี่ ยวข้ องตาม พ.ร.บ. บริ ษัท
มหาชน ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงาน กลต.
1.14

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ เี สนอขาย
บริ ษัทฯ จะดําเนินการยื่นคําขออนุญาตให้ ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด

หน้ า 29

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
2.

ข้ อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ

2.1

การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯ ไม่มีข้อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิเว้ นแต่การโอนเกิดขึ ้นในช่วงปิ ดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดง
สิทธิเพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในกรณีการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายซึ่งบริ ษัทฯ จะปิ ดสมุดทะเบียน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนหรื อการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันครบ
กําหนดการใช้ สิทธิ และตลาดหลักทรัพย์จะทําการขึ ้นเครื่ องหมาย SP (ห้ ามการซื ้อขาย) ล่วงหน้ า 3 (สาม) วัน
ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ เลือ่ นเป็ นวันทําการถัดไป)

2.2

บุคคลที่ไม่ ใช่ สัญชาติไทย
บริ ษัทฯ มีข้อจํ ากัดการโอนหุ้นอันสืบเนื่องมาจากข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ว่าด้ วยเรื่ องอัตราส่วนการถือหุ้นของ
บุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

2.2.1

บริ ษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ใู ช้ สทิ ธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยซึ่งได้ ดําเนินการใช้ สิทธิตามวิธีการใช้ สิทธิ
จนทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบุคคลหรื อนิตบิ คุ คลที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยมีจํานวนเกินกว่าร้ อยละ 49 ของทุนที่เรี ยก
ชําระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ตามที่ระบุในข้ อบังคับหรื อตามสัดส่วนที่อาจมีการแก้ ไขตามข้ อบังคับในอนาคต

2.2.2

หากข้ อจํากัดการโอนดังกล่าวข้ างต้ นมีผลทําให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยซึ่งได้ ใช้ สิทธิ
ตามวิธีการใช้ สทิ ธิดงั ที่กล่าวมาแล้ วโดยครบถ้ วนไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ ตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้ งความจํานงการ
ใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วนบริ ษัทฯ จะอนุญาตให้ ดําเนินการใช้ สิทธิ เพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อ
ข้ อจํากัดข้ างต้ นโดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
ก)

ให้ บริ ษัทฯ คืนใบสําคัญแสดงสิทธิและเงินที่เหลือตามราคาการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในส่วนที่ ไม่สามารถใช้ สิทธิ ได้ โ ดยไม่มีด อกเบีย้ ให้ แก่ผ้ ูถือใบสํา คัญแสดงสิทธิ ที่ไ ม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
ดังกล่าวเป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทําการนับแต่วนั (สิบสี)่
ใช้ สทิ ธิในครัง้ นันๆ
้

ข)

ให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิและเงินตามจํานวนการ
ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยได้ ยื่นความจํานงการใช้ สิทธิในส่วนที่
ยังไม่ได้ ใช้ สิทธิเอาไว้ ตามลําดับก่อนหลังเพื่อดําเนินการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยงั
ไม่ได้ มีการใช้ สทิ ธิทงจํ
ั ้ านวนหรื อบางส่วนเมื่อการเข้ าถือหุ้นตามใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวไม่ขดั ต่อ
ข้ อจํากัดเรื่ องสัดส่วนการถือหุ้นของคนที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
ทังนี
้ ้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยจะต้ องแสดงความจํานงที่จะให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการ
ตามข้ อ (ก) หรื อ (ข) ข้ างต้ นโดยระบุในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ ณ วันแจ้ งความจํา
นงการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้
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บริ ษัทฯ จะอนุญาตให้ มีการดําเนินการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยงั ไม่ได้ รับการใช้ สิทธิ
บางส่วนหรื อทังหมดในวั
้
นใช้ สิทธิวนั แรกที่สามารถกระทําได้ โดยที่ไม่ขดั ต่อข้ อจํากัดอย่างไรก็ดีหากมี
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่รอการใช้ สิทธิ ณ วันใช้ สิทธิดงั กล่าวมากกว่าจํานวนหุ้นสามัญที่อนุญาต
ให้ ซื ้อได้ โดยไม่ขดั ต่อข้ อจํากัดการโอนหุ้น เรื่ องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่
มิใช่สญ
ั ชาติไทยบริ ษัทฯ จะดําเนินการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่
มิใช่สญ
ั ชาติไทยตามลําดับการแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิที่ครบถ้ วนสมบูรณ์ตามที่กําหนดในการใช้
สิทธิ ในครัง้ นี ้หาก ณ วันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าวไม่สามารถใช้ สิทธิ ได้
เนื่องจากข้ อจํากัดเรื่ องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ ถือว่าใบสําคัญแสดง
สิทธิ ดงั กล่าวหมดอายุลงโดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีมิใช่สญ
ั ชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายใดๆ ต่อบริ ษัทฯและบริ ษัทฯ จะไม่ชดใช้ คา่ เสียหายที่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น
ค)

3.
3.1

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยจะไม่ได้ รับการชดเชยไม่วา่ ในรูปแบบใดจากบริ ษัทฯในกรณี
ที่ไม่สามารถดําเนินการใช้ สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้ อจํากัดเรื่ องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย

วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
การส่ งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษั ท ฯ ได้ เ ปิ ดบัญชี ฝ ากหลัก ทรั พ ย์ กับ บริ ษั ท ศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จํ ากัด (ศูนย์ รั บ ฝาก
หลักทรัพย์) เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้ กบั บริ ษัทฯ และให้ บริ การรับฝากหลักทรัพย์ที่จองซื ้อในการเสนอขาย
ครั ง้ นี ้ กล่าวคือ ผู้จองซื ้อสามารถใช้ บริ การของศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ และเข้ าสู่ระบบซือ้ ขายแบบไร้ ใบหุ้น
(Scripless System) ได้ ทนั ที ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ระยะเวลาในการดําเนินการนําหลักทรัพย์เข้ าจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์ฯ สันลง
้ และเพื่อให้ ผ้ จู องซื ้อสามารถขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทนั ที่ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
อนุญาตให้ หลักทรั พย์ ของบริ ษัทฯ เริ่ มทําการซือ้ ขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณี ที่ผ้ ูจองซือ้
ประสงค์จะขอรับใบหุ้น/ใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งผู้จองซื ้อจะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ได้ ในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น / ใบสําคัญแสดงสิทธิผ้ จู องซื ้อสามารถเลือกให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ใน 3
กรณี ดังต่อไปนี ้ คือ

3.1.1

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหลักทรัพย์ประสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือ
ประสงค์ที่จะฝากไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ซงึ่ ผู้จองซื ้อมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี ้นายทะเบียนหุ้น
ของบริ ษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะดําเนินการออกใบหุ้น/ใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ได้ รับจัดสรรใน
ชื่อของ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึก
ยอดบัญชีจํานวนหลักทรัพย์ที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนฝากหลั
ั้
กทรัพย์อยู่ ภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั ปิ ดการจอง
ซื ้อหลักทรัพย์ และจะออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ได้ รับการจัดสรรภายใน 15 วันทําการ
นับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อหลักทรัพย์ ในขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นที่ผ้ จู อง
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ซื ้อฝากไว้ ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ทําการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อเลือกให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการตามข้ อ 3.1.1ชื่อของผู้จองซื ้อในใบจองซื ้อจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของ
บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝากหลักทรัพย์ไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนัน้
แล้ ว บริ ษัท ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุ้น/ใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ จู องซื ้อตามข้ อ 3.1.3 แทน
3.1.2

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นใบสําคัญแสดงสิทธิ แต่ประสงค์จะใช้ /บริ การของศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื ้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 บริ ษัท ฯ จะดําเนิน การนํ าหลัก ทรั พย์ ที่ ได้ รับ จัดสรรฝากไว้ กับศูนย์ รับฝากหลักทรั พ ย์ และศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหลักทรัพย์ตามจํานวนที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน น และออกหลักฐานการรับฝากวันทําการ นับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อหุ้ 7
วันทํา การนับจากวันปิ ดการจองซือ้ ในกรณี นี ้ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรจะ15 หลัก ทรั พ ย์ ให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ ภายใน
สามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้ รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ หลักทรัพย์ของ
บริ ษัทฯ เริ่ มทําการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากผู้จองซื ้อรายใดต้ องการถอนหลักทรัพย์ออกจากบัญชี
ของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื ้อรายนันสามารถติ
้
ดต่อได้ ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งมี
ค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์กําหนดทังนี
้ ้ การถอนหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ ใน
บัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้ องใช้ เวลาในการดําเนินการ ดังนัน้ ผู้จองซื ้อที่นําฝากใน
บัญชีดงั กล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ ทนั ภายในวันที่หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ เริ่ มทําการซื ้อขายได้ ใน
วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

3.1.3

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น/ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยให้ ออกใบหุ้น/ใบสําคัญแสดงสิทธิใน
ชื่อของผู้จองซื ้อ (Scrip System) นายทะเบียนหุ้นของบริ ษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะทําการส่งมอบใบหุ้น/
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามจํานวนที่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามชื่อที่อยูท่ ่ีระบุในใบจองซื ้อหุ้นภายใน 15 วันทําการนับจากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้น ในกรณีนี ้ผู้ได้ รับการจัดสรร
หลักทรั พ ย์ จ ะไม่ส ามารถขายหลัก ทรั พย์ ที่ไ ด้ รั บการจัดสรรในตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ ได้ จนกว่าจะได้ รั บใบหุ้น /
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึง่ อาจได้ รับภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ เข้ าทําการซื ้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ แล้ ว ทังนี
้ ้ หากผู้จองซื ้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึง่ ในใบจองซื ้อ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะออกใบ
หุ้น/ใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแทน

3.2

การส่ งมอบหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
สามารถเลือกให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้

3.2.1

ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญโดยให้ ออกใบหุ้นใน
นามของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจํานวนที่ใช้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ ในสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 15
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วันทําการนับจากวันครบกําหนดการใช้ สิทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้น (สิบห้ า)
สามัญจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ จนกว่าจะได้ รับ
ใบหุ้นซึง่ อาจจะได้ รับภายหลังจากที่ห้ นุ สามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิได้ รับอนุญาตให้ เข้ าทําการซื ้อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.2 2. ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะใช้ บริ การ
ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิไว้ ใน
บัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ซงึ่ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี ้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
จะดําเนินการนําหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ ฝากได้ กบั “บริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย)
จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนฝาก
ั้
หุ้นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์นนั ้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนั ้
ฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญที่ผ้ ถู ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ูจองซื ้อที่ได้ รับการจัดสรรภายใน 7
(เจ็ด) วันทําการ นับจากวันครบกําหนดการใช้ สิทธิ ในแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ ทนั ทีที่
ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ นุ สามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิทําการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเลือกให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการตามข้ อ 3 2.2.ชื่อของผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรหุ้น จะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดง
สิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ ในบัญชีหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนันแล้
้ ว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการ
ออกใบหุ้นแก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นตามข้ อ แทน 3.2.1
3.2.3

ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้ บริ การของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิไว้ ในบัญชี
ของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริ ษัทฯ จะดําเนินการนําหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ
ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญตามจํานวนที่ผ้ ู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชี ของบริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์สมาชิ กเลขที่ 600 และออก
หลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันทําการนับจากวันครบ (เจ็ด)
กําหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ เมื่อผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นต้ องการขายหุ้นผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นจะต้ องถอนหุ้น
ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวโดยต้ องติดต่อผ่านบริ ษัทหลักทรั พย์ ทั่วไปซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการ
ดําเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ และ/หรื อบริ ษัทหลักทรั พย์ นนๆกํ
ั ้ าหนดดังนัน้ ในกรณี นี ้ผู้ที่ได้ รับการ
จัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ นุ ของ
บริ ษัทฯ ทําการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์และผู้ท่ีได้ รับจัดสรรหุ้นได้ ดําเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600
ดังกล่าวแล้ ว
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4.

ผลบังคับข้ อกําหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้ บังคับ
ข้ อกําหนดสิทธิฉบับนี ้จะมีผลใช้ บงั คับในวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
โดยข้ อกําหนดสิทธินี ้จะใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทยและหากมีข้อความใดๆในข้ อกําหนดสิทธินี ้ขัดแย้ ง
กับกฎหมายหรื อประกาศใดๆที่มีผลใช้ บงั คับตามกฎหมายกับใบสําคัญแสดงสิทธิให้ ใช้ ข้อความตามกฎหมาย
หรื อประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสําคัญแสดงสิทธิแทนข้ อความของข้ อกําหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขดั แย้ งกัน
นัน้

ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

( นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ )
กรรมการผู้มีอาํ นาจ
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