ที่ GUNKUL 60/069
18 สิงหาคม 2560
เรื่ อง

แจ้ งกาหนดการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 8
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 “GUNKUL-W” (การใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้ างถึง ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีข่ องผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
ของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (GUNKUL-W)
ตามที่ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ฯ ครัง้ ที่ 1 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ ” หรื อ “GUNKUL-W”) จานวน 91,660,129
หน่วย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดยกาหนดวันใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ายในวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี ซึ่งตรงกับ
วันที่ 29 กันยายน 2560 (เนื่องจากวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็ นวันหยุดทาการ) ตามที่เรี ยนแจ้ งให้ ทราบใน “ข้ อกาหนด
ว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท กันกุล
เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (GUNKUL-W) แล้ วนัน้
บริ ษัทฯ ขอแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้ งความจานงใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ตามใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ ครัง้ ที่ 1 “GUNKUL-W” สาหรับการใช้ สิทธิครัง้ ที่ 8 ซึ่งเป็ นการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ดังนี ้
1. ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ
ระหว่างวันที่ 14 – 28 กันยายน 2560 (เฉพาะวันทาการ) เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
2. วันกาหนดการใช้ สิทธิ
วันที่ 29 กันยายน 2560
3. วันสุดท้ ายที่สามารถซือ้ หรือขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันที่ 4 กันยายน 2560
4. ระยะเวลาหยุดพักการซือ้ ขายใบสาคัญแสดงสิทธิ (การขึน้ เครื่องหมาย SP)
ระหว่างวันที่ 5 – 29 กันยายน 2560
5. วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ระหว่างวันที่ 8 – 29 กันยายน 2560

6. วันสิน้ สภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ตังแต่
้ วันที่ 30 กันยายน 2560 เป็ นต้ นไป ใบสาคัญแสดงสิทธิ GUNKUL-W จะหมดอายุและสิ ้นสุดการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. อัตราการใช้ สิทธิและราคาการใช้ สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ GUNKUL-W 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 5.6 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.821 บาท
8. เอกสารและหลักฐานในการแจ้ งความจานงขอใช้ สิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิ ซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องยื่นเอกสารแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิดงั นี ้
8.1 ใช้ สทิ ธิโดยการใช้ ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
8.1.1 ยื่นแบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ (“แบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิ ”) ที่ได้
กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจนและครบถ้ วนทุกรายการพร้ อมลงนามโดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ให้ แก่ตวั แทนรับแจ้ ง
ความจานงในการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ รายละเอี ยดตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 10. ซึ่งผู้ถื อใบสาคัญ แสดงสิท ธิ
สามารถรับแบบแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิได้ ณ สถานที่ที่ติดต่อในการใช้ สทิ ธิ หรื อ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
(www.gunkul.com)
8.1.2 น าส่ ง ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ห รื อ ใบแทนใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ต ามแบบที่ บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ ฯ”) กาหนด ตามจานวนที่ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้
สิทธิให้ แก่ตวั แทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ รายละเอียดตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 10.
8.2 ใช้ สทิ ธิในระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Scripless)
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิ ต้ องแจ้ งความจานงและกรอกแบบคาขอถอนใบสาคัญแสดง
สิทธิ หรื อ เพื่อให้ ออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่ศนู ย์รับฝากหลักทรั พย์ฯกาหนด โดยยื่นต่อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ทา
หน้ าที่เป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดาเนินการแจ้ งต่อศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ฯ เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ สาหรับนาไปใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญที่จะยื่นต่อบริ ษัทฯ เพื่อดาเนินการใช้ สทิ ธิตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 8.1
อนึ่ง เพื่ อความชัด เจนในขัน้ ตอนรายละเอี ย ด ขอแนะนาให้ ผ้ ูถือ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ติ ด ต่อสอบถาม
เกี่ยวกับขันตอนและวิ
้
ธีการ รวมทังระยะเวลาด
้
าเนินการตามข้ อนี ้ได้ จากบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้ าที่เป็ นนายหน้ าซื ้อขาย
หลักทรัพย์ (Broker) ของท่าน
8.3 หลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิ
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุพร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีที่
บัตรประจาตัวประชาชนหมดอายุ ให้ แนบสาเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรื อสาเนาเอกสารทาง
ราชการอื่นที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง (ในกรณีที่มีการเปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่ง
ทาให้ ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า
ใบแจ้ งเปลีย่ นชื่อ/นามสกุล เป็ นต้ น พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง)
2) บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว
สาเนาหนังสือเดินทาง หรื อ สาเนาใบต่างด้ าว ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

3) นิติบคุ คลสัญชาติไทย
3.1) สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันกาหนดการใช้
สิทธิพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
และ
3.2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุของ
ผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
4) นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
4.1) สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ นิติบุคคล หรื อ หนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อ หนังสือรับรอง ของ
นิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนาม
ของ นิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และ
4.2) สาเนาหนังสือเดินทางหรื อสาเนาใบต่างด้ าว (แล้ วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลง
นามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
ทังนี
้ ้ สาเนาเอกสารประกอบการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ตาม
ข้ อ 4.1) และ 4.2) ข้ างต้ น ซึง่ ผู้มีอานาจลงนามลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว จะต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อ
โดย Notary Public และรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่สถานทูตไทย หรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทาหรื อ
รับรองความถูกต้ องและมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันกาหนดการใช้ สทิ ธิ
9. วิธีการชาระเงิน
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องชาระเงินให้ แก่บริ ษัท ฯ ตามจานวนที่ระบุใน
แบบแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิ โดยชาระได้ ดงั นี ้
(1) เช็ค, แคชเชียร์ เช็ค, ดร๊ าฟท์/ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อคาสัง่ จ่ายเงินของธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
ในเขตกรุ งเทพมหานครภายใน 1 วัน ท าการ ซึ่ง จะต้ อ งลงวัน ที่ ไม่ เกิ น วัน ที่ 26 กัน ยายน 2560 โดยขีด คร่ อ มเฉพาะ
(AC PAYEE ONLY) สัง่ จ่ าย “บั ญ ชี จ องซื อ้ หุ้ น เพิ่ ม ทุ น บมจ.กั น กุ ล เอ็ น จิ เนี ย ริ่ ง ” ทัง้ นี ้ เอกสารและหลัก ฐานใน
การแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ จะต้ องส่งมาถึงสานักงานของตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้ อ 10. ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที ่ ของวันที ่ 14-15, 18-22 และ 2526 ของเดือนกันยายน 2560
(2) โอนเงินสดเข้ าบัญชีเงินฝากของตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในชื่อ
บัญชี “บัญชีจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง” ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีกระแส
รายวัน สาขารัชโยธิน บัญชีเลขที่ 111-3-93100-7 และนาส่งสาเนาใบนาฝากเงิน พร้ อมเอกสารและหลักฐานในการแจ้ ง
ความจานงการใช้ สิทธิ ให้ แก่ตวั แทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ฯ ตามรายละเอียดที่ระบุใน
ข้ อ 10. ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที ่ 14-15, 18-22 และ 25-28 ของเดือนกันยายน 2560
ทังนี
้ ้ การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริ ษัท ฯ เรี ยกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน้
หากบริ ษัทฯ เรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ด้วยเหตุใด ๆ ที่มิได้ เกิดจากความผิดของบริ ษัท ฯ ให้ ถือว่าการแจ้ งความจานงในการ
ใช้ สิทธิ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ

10. สถานที่ท่ ตี ิดต่ อในการใช้ สิทธิ
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
ในฐานะ ตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ (“ตัวแทนรับแจ้ งความจานงฯ”)
เลขที่ 19 อาคาร 3 ชัน้ 21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: (66 2) 949-1999
ทังนี
้ ้ ตัวแทนรับแจ้ งความจานงฯ จะไม่รับการแสดงความจานงใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ทางไปรษณีย์
และไม่รับชาระเงินค่าใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเป็ นเงินสด
11. เงื่อนไขอื่น ๆ
11.1 จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องเป็ นจานวนเต็มเท่านัน้
11.2 หากตัวแทนรับ แจ้ งความจานงฯได้ รับหลักฐานใบสาคัญ แสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญ แสดงสิท ธิ
ไม่ครบถ้ วน หรื อ ไม่ถูกต้ อง หรื อจานวนเงินที่ตวั แทนรับแจ้ งความจานงฯ ได้ รับชาระไม่ครบตามจานวนที่ระบุไว้ ในแบบ
แสดงความจานงการใช้ สทิ ธิ หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจานงฯ ตรวจสอบได้ วา่ ข้ อความที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิกรอกลง
ในแบบแสดงความจานงการใช้ สิทธินนไม่
ั ้ ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อติดอากรแสตมป์ (ถ้ ามี) ไม่ครบถ้ วนถูกต้ องตาม
ข้ อบังคับและกฎหมายต่าง ๆ ตัวแทนรับแจ้ งความจานงฯ จะถือว่าการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิสิ ้นสภาพลงโดยไม่มี
การใช้ สทิ ธิ และตัวแทนรับแจ้ งความจานงฯ จะจัดส่งเงินที่ได้ รับคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันนับจาก
วันกาหนดการใช้ สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี ้ย เว้ นแต่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ทาการแก้ ไขข้ อผิดพลาดดังกล่าวให้ ถูกต้ อง
ภายในระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิชาระจานวนเงินในการใช้ สิทธิไม่ครบถ้ วนหรื อมีการชาระเงิน
เกินจานวนในการใช้ สิทธิ ตัวแทนรับแจ้ งความจานงฯ มีสิทธิ ที่จะดาเนินการประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี ้ตามที่
บริ ษัทฯ จะเห็นสมควร
(ก) ถือว่าการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิมีจานวนเท่ากับ (1) จานวนหุ้นสามัญที่พึงจะได้ รับตามสิทธิ หรื อ
(2) จานวนหุ้นสามัญที่พึงได้ รับตามจานวนเงินในการใช้ สิทธิ ซึง่ ตัวแทนรับแจ้ งความจานงฯ ได้ รับชาระไว้ จริ งตามราคา
การใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิในขณะนัน้ (แล้ วแต่จานวนใดจะน้ อยกว่า) หรื อ
(ข) ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิชาระเงินเพิ่มเติมตามจานวนที่ประสงค์จะใช้ สิทธิให้ ครบถ้ วนภายในระยะเวลา
การแจ้ งความจานงในการใช้ สิท ธิ หากตัวแทนรั บ แจ้ งความจานงฯ ไม่ได้ รับ เงิน ครบตามจานวนการใช้ สิท ธิ ภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ตัวแทนรับแจ้ งความจานงฯ จะถือว่าการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิสิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ
ในกรณีตามข้ อ (ก) หรื อ (ข) ตัวแทนรับแจ้ งความจานงฯ จะส่งเงินที่เหลือจากการใช้ สทิ ธิหรื อเงินได้ รับไว้ ทงหมด
ั้
ตามแต่กรณี โดยไม่มีด อกเบี ย้ คื นให้ แก่ ผ้ ูถือใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ทางไปรษณี ย์ลงทะเบี ยนภายใน 14 วัน นับจากวัน
กาหนดการใช้ สทิ ธิ
11.3 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรื อภาษี อื่นใด (ถ้ ามี) ตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลรัษฎากร หรื อข้ อบังคับ หรื อกฎหมายต่างๆ ที่ใช้ บงั คับกับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ

ทังนี
้ ้ รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ โปรดดูจากข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (GUNKUL-W) หรื อ
ที่ www.set.or.th และ www.gunkul.com
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)

(นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย)
กรรมการผู้จดั การ

จันทรา จงจามรี สีทอง
สานักกรรมการผู้จดั การและนักลงทุนสัมพันธ์
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ (66 2) 242-5861, 242-5867 โทรสาร (66 2) 242-5878
อีเมล์ chantra@gunkul.com

