
 
 

ที่ GUNKUL 60/069 
 18 สงิหาคม 2560 
 
เร่ือง  แจ้งก าหนดการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 8 

ตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ครัง้ที่ 1 “GUNKUL-W” (การใช้สทิธิครัง้สุดท้าย)  

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

อ้างถงึ ข้อก าหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าทีข่องผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั 
 ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (GUNKUL-W)   
  

ตามที่ บริษัท กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ “GUNKUL-W”) จ านวน 91,660,129 
หน่วย เมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม 2558 โดยก าหนดวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายในวนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 2 ปี ซึ่งตรงกับ
วนัที่ 29 กนัยายน 2560 (เนื่องจากวนัที่ 30 กนัยายน 2560 เป็นวนัหยดุท าการ) ตามที่เรียนแจ้งให้ทราบใน “ข้อก าหนด
ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท กนักุล      
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (GUNKUL-W) แล้วนัน้  
 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการแจ้งความจ านงใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามใบส าคญัแสดง
สทิธิฯ ครัง้ที ่1 “GUNKUL-W” ส าหรับการใช้สิทธิครัง้ที่ 8 ซึ่งเป็นการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ดงันี ้
 
1. ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 

ระหวา่งวนัท่ี 14 – 28 กนัยายน 2560 (เฉพาะวนัท าการ) เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  
 

2. วันก าหนดการใช้สิทธิ 
วนัท่ี 29 กนัยายน 2560 

 
3. วันสุดท้ายที่สามารถซือ้หรือขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 

วนัท่ี 4 กนัยายน 2560 
 
4. ระยะเวลาหยุดพักการซือ้ขายใบส าคัญแสดงสิทธิ (การขึน้เคร่ืองหมาย SP)  

ระหวา่งวนัท่ี 5 – 29 กนัยายน 2560  
 
5. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ  

ระหวา่งวนัท่ี 8 – 29 กนัยายน 2560 
 
 



 
 
6. วันสิน้สภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิ  

ตัง้แต่วันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ใบส าคัญแสดงสิทธิ GUNKUL-W จะหมดอายุและสิน้สุดการเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
7. อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ 

ใบส าคญัแสดงสทิธิ GUNKUL-W  1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 5.6 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.821 บาท 
 

8. เอกสารและหลักฐานในการแจ้งความจ านงขอใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องยื่นเอกสารแจ้งความจ านงการใช้สทิธิดงันี ้
8.1   ใช้สทิธิโดยการใช้ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ 

8.1.1  ยื่นแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั (“แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิ”) ที่ได้
กรอกข้อความถูกต้องชดัเจนและครบถ้วนทุกรายการพร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ตวัแทนรับแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ 10. ซึ่งผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ
สามารถรับแบบแสดงความจ านงการใช้สทิธิได้ ณ สถานท่ีที่ติดตอ่ในการใช้สทิธิ หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.gunkul.com) 

8.1.2  น าส่งใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามแบบที่  บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ”) ก าหนด ตามจ านวนที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงการใช้
สทิธิให้แก่ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รายละเอียดตามที่ระบไุว้ในข้อ 10. 

8.2   ใช้สทิธิในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) 
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิ ต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอถอนใบส าคญัแสดง

สทิธิ หรือ เพื่อให้ออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯก าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่ท า
หน้าที่เป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วจะด าเนินการแจ้งต่อศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ฯ เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ส าหรับน าไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญัที่จะยื่นตอ่บริษัทฯ เพื่อด าเนินการใช้สทิธิตามที่ระบไุว้ในข้อ 8.1  

อนึ่ง เพื่อความชัดเจนในขัน้ตอนรายละเอียด ขอแนะน าให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิติดต่อสอบถาม
เก่ียวกบัขัน้ตอนและวิธีการ รวมทัง้ระยะเวลาด าเนินการตามข้อนีไ้ด้จากบริษัทหลกัทรัพย์ที่ท าหน้าที่เป็นนายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ (Broker) ของทา่น 

8.3   หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ 
 1)  บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 
  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไมห่มดอายพุร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง หรือในกรณีที่
บตัรประจ าตวัประชาชนหมดอาย ุให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือส าเนาเอกสารทาง
ราชการอื่นท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง (ในกรณีที่มีการเปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ ซึ่ง
ท าให้ช่ือ/ช่ือสกุลไม่ตรงกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า    
ใบแจ้งเปลีย่นช่ือ/นามสกลุ เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง)  
 2)  บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว 
  ส าเนาหนงัสอืเดินทาง หรือ ส าเนาใบตา่งด้าว ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 



 
 3)  นิติบคุคลสญัชาติไทย 
  3.1)   ส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวนัก าหนดการใช้
สทิธิพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
และ 
  3.2)   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงัไมห่มดอายขุอง
ผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

 4)  นิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 
4.1)    ส าเนาหนงัสือส าคญัการจัดตัง้นิติบุคคล หรือ หนงัสือบริคณห์สนธิ หรือ หนงัสือรับรอง ของ         

นิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม
ของ    นิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

4.2)    ส าเนาหนงัสือเดินทางหรือส าเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้มีอ านาจลง
นามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
  ทัง้นี ้ส าเนาเอกสารประกอบการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ  ตาม   
ข้อ 4.1) และ 4.2) ข้างต้น ซึง่ผู้มีอ านาจลงนามลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือ
โดย Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทตูไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท าหรือ
รับรองความถกูต้องและมีอายไุมเ่กิน 1 ปีก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิ 
 
9. วิธีการช าระเงนิ 
 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องช าระเงินให้แก่บริษัทฯ ตามจ านวนที่ระบใุน
แบบแสดงความจ านงการใช้สทิธิ โดยช าระได้ดงันี ้ 
 (1)   เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์/ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ 
ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน  1 วันท าการ ซึ่งจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่  26 กันยายน 2560 โดยขีดคร่อมเฉพาะ              
(AC PAYEE ONLY) สัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง” ทัง้นี  ้เอกสารและหลกัฐานใน        
การแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ จะต้องสง่มาถึงส านกังานของตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบใุนข้อ 10. ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัที ่ของวนัที่ 14-15, 18-22 และ 25-
26 ของเดือนกนัยายน 2560 
 (2)    โอนเงินสดเข้าบญัชีเงินฝากของตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ในช่ือ
บญัชี “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง” ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ประเภทบญัชีกระแส
รายวนั สาขารัชโยธิน บัญชีเลขที่ 111-3-93100-7 และน าสง่ส าเนาใบน าฝากเงิน พร้อมเอกสารและหลกัฐานในการแจ้ง
ความจ านงการใช้สิทธิ ให้แก่ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบใุน
ข้อ 10. ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัที ่14-15, 18-22 และ 25-28 ของเดือนกนัยายน 2560 
 ทัง้นี ้การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ เรียกเก็บเงินจ านวนดงักล่าวได้แล้วเท่านัน้ 
หากบริษัทฯ เรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใด ๆ ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ ให้ถือว่าการแจ้งความจ านงในการ
ใช้สิทธิสิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ 
 
 
 



 
 
10. สถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิ 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

ในฐานะ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (“ตวัแทนรับแจ้งความจ านงฯ”) 
เลขที่ 19 อาคาร 3 ชัน้ 21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์: (66 2) 949-1999 
 
ทัง้นี ้ตวัแทนรับแจ้งความจ านงฯ   จะไมรั่บการแสดงความจ านงใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ 
และไมรั่บช าระเงินคา่ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเป็นเงินสด 

 
11. เงื่อนไขอื่น ๆ 

11.1   จ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นจ านวนเต็มเทา่นัน้ 
11.2   หากตัวแทนรับแจ้งความจ านงฯได้รับหลักฐานใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ               

ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง หรือจ านวนเงินที่ตวัแทนรับแจ้งความจ านงฯ ได้รับช าระไม่ครบตามจ านวนที่ระบไุว้ในแบบ
แสดงความจ านงการใช้สทิธิ หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงฯ ตรวจสอบได้วา่ข้อความที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิกรอกลง
ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธินัน้ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถกูต้องตาม
ข้อบงัคบัและกฎหมายต่าง ๆ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงฯ จะถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิสิน้สภาพลงโดยไม่มี
การใช้สทิธิ และตวัแทนรับแจ้งความจ านงฯ จะจดัสง่เงินท่ีได้รับคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 14 วนันบัจาก   
วนัก าหนดการใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบีย้ เว้นแต่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ท าการแก้ไขข้อผิดพลาดดงักล่าวให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ 
 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิช าระจ านวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรือมีการช าระเงิน
เกินจ านวนในการใช้สิทธิ ตัวแทนรับแจ้งความจ านงฯ มีสิทธิที่จะด าเนินการประการใดประการหนึ่งดงัต่อไปนีต้ามที่
บริษัทฯ จะเห็นสมควร 

(ก)  ถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิมีจ านวนเท่ากบั (1) จ านวนหุ้นสามญัที่พึงจะได้รับตามสิทธิ หรือ 
(2) จ านวนหุ้นสามญัที่พึงได้รับตามจ านวนเงินในการใช้สิทธิ ซึง่ตวัแทนรับแจ้งความจ านงฯ ได้รับช าระไว้จริงตามราคา
การใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิในขณะนัน้ (แล้วแตจ่ านวนใดจะน้อยกวา่) หรือ 

(ข) ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา
การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ หากตัวแทนรับแจ้งความจ านงฯ ไม่ได้รับเงินครบตามจ านวนการใช้สิทธิภายใน
ระยะเวลาดงักลา่ว ตวัแทนรับแจ้งความจ านงฯ จะถือวา่การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิสิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ 

ในกรณีตามข้อ (ก) หรือ (ข) ตวัแทนรับแจ้งความจ านงฯ จะสง่เงินท่ีเหลอืจากการใช้สทิธิหรือเงินได้รับไว้ทัง้หมด
ตามแต่กรณี โดยไม่มีดอกเบีย้คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน  14 วนันับจากวัน
ก าหนดการใช้สทิธิ 

11.3 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบญัญัติ
แหง่ประมวลรัษฎากร หรือข้อบงัคบั หรือกฎหมายตา่งๆ ที่ใช้บงัคบักบัการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

 



 
 
 ทัง้นี ้รายละเอียดและเง่ือนไขอื่นๆ โปรดดจูากข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1 (GUNKUL-W) หรือ
ที ่www.set.or.th และ www.gunkul.com  
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 (นายสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั) 
 กรรมการผู้จดัการ 

จนัทรา  จงจามรีสีทอง 
ส านกักรรมการผู้จดัการและนกัลงทนุสมัพนัธ์   
เลขานกุารบริษัท 
โทรศพัท์  (66 2) 242-5861, 242-5867 โทรสาร (66 2) 242-5878 
 อีเมล์ chantra@gunkul.com 
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