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ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีของผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

และผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ ้นสามัญของ 

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน) ครังที  2 

ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ ้นสามัญของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน) ครั งท ี2 ออกโดยบริษัท 

แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามมติทีประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้นประจําปี 2556 เมือวันที 25 เมษายน 

2556 ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามทีได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ โดยบริษัทและผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

จะต้องผูกพันตามข้อกําหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกําหนดต่าง  ๆ

ในข้อกําหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว ทั งนี ผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิทธิไว้ ณ 

สํานักงานใหญ่ของบริษัท เพือให้ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิทธิและสัญญาต่างๆ ได้ในวัน

และเวลาทําการของผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 

คําจํากัดความ 

คําและข้อความต่างๆ ทีใช้อยู่ในข้อกําหนดสิทธิ ให้มีความหมายดังต่อไปนี 

 

ข้อกําหนดสิทธิ หมายถึง ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีของบริษัท แกรนด์ คาแนล 

แลนด์ จํากัด (มหาชน) และผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ ้น

สามัญของ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน) ครั ง

ที 2 (GLAND-W2)  

ใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ ้ นสามัญของ บริษัท แกรนด์ 

คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน) ครั งท ี2 ชนิดระบุชือผู ้ ถือและ

โอนเปลียนมือได้ ทีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ ้ นสามัญเดิมตาม

สัดส่วนการถือหุ ้น 

ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ใบทีออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จํากัดเพือใช้แทนใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ ้ นสามัญของ 

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน) 

บริษัท หมายถึง บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน) 

ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ ้ นสามัญบริษัท แกรนด์ 

คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน) และให้รวมถึงผู ้ ถือใบแทน

ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ ้ นสามัญของ บริษัท แกรนด์ 

คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน) 

วันทําการ หมายถึง วันทีธนาคารพาณิชย์เปิดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร 

ซึงไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอืนใดทีธนาคารแห่ง

ประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์ 

ประกาศ ทจ. /25  หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 34/2551 เรือง 
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การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสําคัญแสดง

สิทธิทีจะซื อหุน้ทีออกใหม่และหุน้ทีออกใหม่เพือรองรับ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

สํานักงาน กลต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

วันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง วันท ี 9  พฤษภาคม  2556   

วันกําหนดการใช้สิทธิครั งสุดท้าย หมายถึง วันที 30 มิถุนายน 2559 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้

สิทธิ 

หมายถึง ระยะเวลาทีผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึงประสงค์จะใช้สิทธิใน

การซื อหุ ้นของบริษัท โดยจะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิที

จะซื อหุน้ของบริษัทตามข้อกําหนดทีระบุไว้ 

 

. รายละเอียดเกียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ ้นสามัญของบริษัทจํานวน 213,114,517 หน่วย ให้แก่ผู ้ ถือ

หุ ้นเดิม โดยกําหนดรายชือผู ้ทีได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ ้นสามัญของบริษัทในวันที 7 พฤษภาคม 

2556 และให้รวบรวมรายชือผู ้ ถือหุ ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุด

ทะเบียนผู ้ ถือหุ ้นในวันที 8 พฤษภาคม 2556 โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 25 หุ ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วย

ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดของใบสําคญัแสดงสิทธิทีเสนอขายดังต่อไปน ี

1.1 ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ ้น 

ประเภทหลักทรัพย์ทีเสนอขาย : ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ ้นสามัญของบริษัท แกรนด์ คาแนล 

แลนด์ จํากัด (มหาชน) ครั งที 2 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ 

“GLAND-W2”)  

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ชนิดระบุชือผู ้ ถือ และเปลียนมือได้ 

วันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : วันที  9  พฤษภาคม  2556   

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี 53 วัน นับแต่วันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (ตั งแต่วันที 9 

พฤษภาคม 2556 จนถึงวันที 30 มิถุนายน 2559) ทั งนี  ภายหลัง

การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัท จะไม่ขยายอายุใบสําคัญ

แสดงสิทธิ  

จํานวนทีออกและเสนอขาย : 213,114,517   (สองร้อยสิบสามล้านหนึงแสนหนึงหมืนสีพันห้า

ร้อยสิบเจ็ด) หน่วย 

จํานวนหุ ้นสามัญทีจัดสรรไว้เพือรองรับ

การใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 

: 213,114,517   (สองร้อยสิบสามล้านหนึงแสนหนึงหมืนสีพันห้า

ร้อยสิบเจ็ด) (สองร้อยสิบสองล้านหกแสนห้าหมืนห้าพันแปด

ร้อยสิบหก) หุ ้ น (มูลค่าทีตราไว้หุ ้ นละ 1 บาท) หรือคิดเป็น
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จํานวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได้แล้ว โดย 

ณ วันที 17 มกราคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ว

ทั งหมด เท่ากับ 5,163,882,276 หุ ้ น คิดเป็นทุนจดทะเบียน

ชําระแล้ว 5,163,882,276 บาท 

การคํานวณสัดส่วนจํานวนหุ ้นรองรับ  

การคํานวณสัดส่วนจํานวนหุ ้นทีจัดสรรเพือรองรับใบสําคัญ

แสดงสิทธิ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี 

กรณีที 1 : ไม่มีผู ้ใช้สิทธิ GLAND-W1 เพิมเติมใน มีนาคม 2556 

จํานวนหุ ้นทงัหมดทีจัดสรรเพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิมี

รายละเอียด ดังน ี

 จํานวนหุ ้นทีจัดสรรเพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ รุ่นที 1 

(“GLAND-W ”) =   163,980,654 

 จํานวนหุ ้นทีจัดสรรเพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ รุ่นที 2 

(“GLAND-W ”)  =  206,555,291* 

 จํานวนหุ ้นทีจัดสรรเพอืรองรับการปรับสิทธิใบสําคัญแสดง

สิทธิ GLAND-W1  =  6,000,000 

  รวมทั งสิ น        =  376,535,945 

(*หมายเหต ุ: กรณีทีไม่มีผู ้ใช้สิทธิ GLAND-W1 เพิมเติมภายใน 

มีนาคม 2556 จะสามารถคํานวณจํานวนการออก GLAND-W2 

= 5,163,882,276 / 25 = 206,555,291 หน่วย) 

 

คํานวณสัดสว่นจํานวนหุ ้นรองรับ กรณีที 1 

(จํานวนหุ ้นทีจัดสรรเพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิทั งหมด) / 

(ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้วทั งหมด ณ วันที 17 มกราคม 2556)              

=   376,535,945 

    5,163,882,276 

=  7.29 % 

 

กรณีที 2 มีผู ้ใช้สิทธิ GLAND-W1 ครบทั งจํานวนทีคงเหลืออยู่

ปัจจุบัน 163,980,654 หน่วย ใน มีนาคม 2556 
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จํานวนหุ ้นทั งหมดทีจัดสรรเพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิมี

รายละเอียด ดังน ี

 จํานวนหุ ้นทีจัดสรรเพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ รุ่นที 1 

(“GLAND-W ”)   =  0 (สมมติใช้สิทธิครบทีเหลืออยู่) 

 จํานวนหุ ้นทีจัดสรรเพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ รุ่นที 2 

(“GLAND-W ”)   =   213,114,517 

 จํานวนหุ ้นทีจัดสรรเพือรองรับการปรับสิทธิใบสําคัญแสดง

สิทธิ GLAND-W  =   0 (ไม่มี GLAND-W1 เหลือไม่ต้อง  

                                    ปรับสิทธิ)         

      รวมทั งสิ น         =   213,114,517 

ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ว (ณ 17 มกราคม 2556) รวมกับหุ ้นที

เกิดจากการใช้สิทธิ GLAND-W1 เท่ากับ = 5,163,882,276 + 

163,980,654 = 5,327,862,930 หุ ้น 

 

คํานวณสัดส่วนจํานวนหุ ้นรองรับ กรณีที 2 

(จํานวนหุ ้นทีจัดสรรเพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิทั งหมด) / 

(ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้วทั งหมด)                                                         

=   213,114,517 

    5,327,862,930 

=  4.00 %   

      

 ดังนั น จํานวนหุ ้นทีจัดสรรเพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ

ทั งหมด จะไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ ้นทีจําหน่ายได้แล้ว

ทั งหมด 

ลักษณะการเสนอขาย : ออกให้แก่ผู ้ ถือหุ ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ ้น (Right 

Offering) ในอัตราส่วนหุ ้นสามัญเดิม 25 หุ ้น (มูลค่าทีตราไว้หุ ้น

ละ 1.00 บาท) ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ  โดยบริษัทได้

กําหนดวันกําหนดรายชือผู ้ ถือหุ ้นทีมีสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิ

ทีจะซื อหุ ้นสามัญของบริษัท (Record Date) ในวันที 7 

พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชือผู ้ ถือหุ ้นตามมาตรา 

225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 

2535 (ตามทีมีการแก้ไขเพิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและ

พักการโอนหุ ้นในวันที 8 พฤษภาคม 255  
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ในกรณีที มีเศษให้ ปัดทิ งทังจํานวน และในกรณีที มี

ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทจะ

ดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิในส่วนที เหลือ

ดังกล่าวต่อไป 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศูนย์บาท) 

อัตราการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึง) หน่วย มีสิทธิซื อหุ ้นสามัญได้ 1 

(หนึง) หุ ้น 

ราคาการใช้สิทธิซื อหุ ้นสามัญ : 1.00 บาท (หนึงบาท) ต่อ 1 (หนึง) หุ ้นสามัญใหม่ 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ตลาดรองของหุ ้นสามัญทีเกิดจาการใช้

สิทธิ 

: บริษัทจะนําหุ ้ นสามัญทีเกิดจากการใช้สิทธิในครั งนี เข้าจด

ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผลกระทบต่อผู ้ ถือหุ ้น : ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู ้ ถือหุ ้นของบริษัทจะพิจารณาถึง

ผลกระทบแบ่งเป็น 2 กรณีดังน ี

กรณีที 1 – ผู ้ ถือหุ ้นเดิมเป็นผู ้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดง

สิทธิทีจะซื อหุ ้นสามัญของบริษัทครั งที 2 ทั งจํานวน 

กรณีที 2 – บุคคลอืนทีมิใช่เป็นผู ้ ถือหุ ้นเดิมเป็นผู ้ ใช้สิทธิแปลง

สภาพใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ ้นสามญัของบริษัทครั งท ี 2 

ทั งจํานวน 

หน่วย : ร้อยละ 

การลดลง/กรณีที 1 2 

การลดลงของสัดส่วน

การถือหุ ้น  

(Control Dilution) 

0.00  3.85 

การลดลงของส่วนแบ่ง

กําไร 

(EPS Dilution) 

3.85 3.85 

การลดลงของราคาหุ ้น 

(Price Dilution) 

2.87 2.87 

หมายเหตุ  :  1 ไม่มีผลกระทบต่อผูถื้อหุ ้นเกียวกับสัดส่วนการถือหุ ้นใน

กรณี 1 เนืองจากเป็นการเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิม 
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1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และผู ้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดง

สิทธิ 

1.2.1  นายทะเบียนมีหน้าทีทีจะต้องออกใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกราย โดยในส่วน

ของใบสําคัญแสดงสิทธิทีฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะระบุชือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู ้ ถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธินั น นายทะเบียนจะออกใบสําคัญ

แสดงสิทธิหรือออกใบรับเพือใช้แทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบทีนายทะเบียนกําหนดให้แก่ศูนย์รับ

ฝากหลักทรัพย์ 

 

1.2.2  นายทะเบียนมีหน้าทีตามสัญญาแต่งตั งนายทะเบียนทีจะต้องจัดทําและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู ้ ถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบสําคัญแสดงสิทธิทั งหมดจะมีการใช้สิทธิซื อหุ ้นรองรับของบริษัทหรือ

จนกว่าครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี) 

 

1.2.3  ผู ้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ 

-  ผู ้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงสิทธิกรณีทัวไป  

สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลทีปรากฏชือเป็นเจ้าของใบสําคัญแสดง

สิทธิจํานวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิในขณะนั นๆ หรือในวนัแรกของการปิด

สมุดทะเบียนในกรณีทีมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิเว้นแต่จะได้มีการโอน

ใบสําคัญแสดงสิทธิซึงสามารถใช้ยันกับผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิได้ตามข้อ 1.3 เกิดขึ นแล้วในวัน

ปิดสมุดทะเบียนทีเกียวข้องข้างต้น ซึงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่ผู ้ รับโอนใบสําคัญ

แสดงสิทธิ 

-   ผู ้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิกรณีทีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแทน 

สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลทีนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับ

แจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู ้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนดังกล่าวที

ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไว้ในชือของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในขณะนั นๆ 

หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิในกรณีทีมีการโอนปิดสมุด

ทะเบียน 

 

1.2.4  เมือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียน นายทะเบียนมีหน้าทีทีจะต้องออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

ให้แก่ผู ้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิทีฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู ้ทรงสิทธิ

ในใบสําคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าวเป็นผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู ้ ถือใบสําคัญแสดง

สิทธิตามจํานวนทไีด้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั งนี  เมือได้มีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิและ

ลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนจะแก้ไขจํานวนรวมของใบสําคัญแสดงสิทธิทีลงทะเบียนในสมุด

ทะเบียนผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไว้ในชือของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ

ทีได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชือของผู ้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิออก ส่วนจํานวนรวมของใบสําคัญ

แสดงสิทธิทีออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั น หากนายทะเบียนไม่ได้ทําการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็



หน้าที 7 

ตาม) ให้ถือว่ามีจํานวนลดลงตามจํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิทีได้แยกไปออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

และลงทะเบียนไว้ในชือของผู ้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าว 

 

1.3 การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

1.3.1  การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิทีมิได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

-  การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิระหว่างผู ้ โอนและผู ้ รับโอน การโอนใบสําคัญแสดงสทิธิจะสมบูรณ์เมือผู ้

โอนใบสําคัญแสดงสิทธิซึงเป็นผู ้ ทีสมุดทะเบียนผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิระบุชือเป็นเจ้าของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวนทีจะทําการโอน หรือผู ้ รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการ

โอนต่อเนืองครบถ้วนจากผู ้ทีปรากฏชือดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่

ผู ้ รับโอนโดยลงลายมือชือสลักหลังแสดงการโอนไว้ด้วย 

 ผลการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิระหว่างผู ้ รับโอนกับบริษัท การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับ

บริษัทได้ก็ต่อเมือนายทะเบียนได้รับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิพร้อมทั งใบสําคัญ

แสดงสิทธิทีผูรั้บโอนใบสําคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชือเป็นผู ้ รับโอนในด้านหลังของใบสําคัญแสดง

สิทธินั นครบถ้วนแล้ว 

 ผลของการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิระหว่างผู ้ รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ

จะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมือนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิใน

สมุดทะเบียนผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว 

-  การขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระทํา ณ สํานักงานใหญ่ของนายทะเบียน

ในวนัและเวลาทําการของนายทะเบียน และจะต้องทําตามแบบและวิธีการทีนายทะเบียนกําหนด 

โดยผู ้ ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิทีลงลายมือชือครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

ข้างต้น พร้อมทั งหลักฐานอืนๆ ทียืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับ

โอนใบสําคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิพร้อมทงัใบสําคัญแสดงสิทธิและ

หลักฐานอืนๆ ทีจะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี นายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่

รับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนเห็นว่าการโอนใบสําคัญแสดง

สิทธินั นไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 

1.3.2  สําหรับการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิทีฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาด

หลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานทีเกียวข้อง 

 

1.4 การใช้สิทธิและเงือนไขการใช้สิทธิ 

1.4.1 วันกําหนดการใช้สิทธิ 

ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้ทุกวันที 30 มิถุนายนของทุกปี

ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธินับแต่วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั งนี กําหนดการใช้สิทธิครังแรกให้ตรง

กับวันทําการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 และครั งสุดท้ายกําหนดให้ตรงกับวันที 30 มิถุนายน 
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2559 โดยวันดังกล่าวจะเป็นวันกําหนดการใช้สิทธิครั งสุดท้าย  (“วันกําหนดใช้สิทธิครั งสุดท้าย”) ซึง

หากตรงกับวันหยุดทําการให้เลือนเป็นวันทําการก่อนหน้า 

 

1.4.2 ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ 

ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีประสงค์จะใช้สิทธิในการซื อหุ ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจํานงใน 

การใช้สิทธิซื อหุ ้นสามัญของบริษัทตามวิธีการทีระบุไว้ในข้อ 1.4.5 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. 

ในทุกวันทําการของบริษัท ภายในระยะเวลา 7 วันก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั ง ยกเว้น 

ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครั งสุดท้ายซึงผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจํานง 

ในการใช้สิทธิภายใน 15 วัน ก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิครั งสุดท้าย 

บริษัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพือพักการโอนสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นกรณีดังน ี

1) ในการใช้สิทธิครั งสุดท้าย บริษัทจะปิดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิครั งสุดท้าย 

และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทําการขึ นเครืองหมาย SP (ห้ามการซื อขาย) ล่วงหน้า 3 วันทําการก่อน 

วันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีทีวันปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิตรงกับ 

วันหยุดทําการให้เลือนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทําการก่อนหน้า) 

2) ในกรณีทีมีการจัดประชุมผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทอาจปิดสมุดทะเบียนเพือกําหนดสิทธิของ 

ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าว และ 

จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู ้ ถือ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะแจ้งรายละเอียดเกียวกับระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ วันกําหนดการใช้สิทธิ อัตรา 

การใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ พร้อมทั งสถานทีใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(SETSMART / SET Portal) ให้ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบอย่างน้อย 7 วันก่อนระยะเวลาแจ้ง 

ความจํานงในการใช้สิทธิในแต่ละครั ง สําหรับการใช้สิทธิครั งสุดท้าย บริษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียน 

ถึงผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายชือทีปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 7 

วันหลังวันปิดสมุดทะเบียน 

 

1.4.3 นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) 

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ชั น 4 และ 7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์: 0-2229-2800 

โทรสาร: 0-2359-1259 

Website: www.tsd.co.th 
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นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึง

ในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วยชือและนามสกุลจริง สัญชาติ และทีอยู่ของผู ้ ถือใบสําคัญแสดง

สิทธิ และรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวข้องตามทีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกําหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน 

บริษัทจะถือว่าสมุดทะเบียนผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลทีถูกต้อง 

ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีหน้าทีในการแจ้งการเปลียนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลง

บันทึกในสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนจะเปลียนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาด

ดังกล่าว 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยจะทําการแจ้งให้ผู ้ ถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET SMART/ ELCID) และแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 

(สามสิบ) วัน เช่นกัน รวมทั งบริษัทจะดําเนินการจัดส่งการเปลียนแปลงดังกล่าวให้กับผู ้ ถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนด้วย 

 

1.4.4 สถานทีติดต่อในการใช้สิทธิ 

 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน) 

  เลขที 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 

 โทรศัพท์   0-2246-2323 

 โทรสาร  0-2247-1082 

 

1.4.5 ขั นตอนการใช้สิทธิ 

ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจํานงการใช้สทิธิซื อหุ ้นสามัญได้ทีบริษัท โดยจะต้องแจ้ง

ความจํานงในการใช้สิทธิตามระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช้สิทธิตามทีระบุข้างต้น 

ในกรณีทีใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ ้น ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสําคัญแสดงสิทธิ

เป็นหลักฐานในการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิได้ทันท ี

ในกรณีทีใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ ้ น (Scripless) ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีต้องการใช้

สิทธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพือขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือเพือให้ออกใบแทน

ใบสําคัญแสดงสิทธิตามทีตลาดหลักทรัพย์กําหนด โดยยืนต่อบริษัทหลักทรัพย์ทีทําหน้าทีเป็นนายหน้า

ซื อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดําเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ เพือขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับนําไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะออกใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดง

สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ให้ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพือนําไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการดําเนินการใช้สิทธิ

ตามทีระบุไว้ข้างต้น 
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ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีประสงค์จะใช้สิทธิซื อหุ ้นสามัญ จะต้องปฏิบัติตามเงือนไขการแจ้งความ

จํานงในการใช้สิทธิ โดยดําเนินการและส่งเอกสารดงัต่อไปนี ให้แก่บริษัทตามสถานทีติดต่อข้างต้น 

ก) แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซื อหุ ้นสามัญทีได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุก

รายการ 

ข) ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบทีตลาดหลักทรัพย์กําหนด ซึงผู ้ ถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิลงลายมือชือผู ้ โอนด้านหลัง ตามจํานวนทีระบุในแบบแสดงความจํานงการใช้

สิทธิ และหนังสือมอบอํานาจให้ผู ้อืนมารับใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สําหรับใบสําคัญแสดง

สิทธิทียังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) 

ค) ชําระเงินตามจํานวนทีระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซื อหุ ้นสามัญ โดยผู ้ ถือใบสําคัญแสดง

สิทธิทปีระสงค์จะใช้สิทธิซื อหุ ้นจะต้องชําระเป็นเงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคําสัง

จ่ายเงินธนาคาร ทีสามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2  (สอง) วันทําการนับจาก

วันทีแจ้งความจํานงการใช้สิทธิในแต่ละครั ง โดยขีดคร่อมเฉพาะสังจ่าย “บริษัท แกรนด์ คาแนล 

แลนด์ จํากัด (มหาชน)” เลขทีบัญชี 001-9-15878-1 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรี

อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาเพลินจิต 

ทั งนี การใช้สิทธิจองซื อหุ ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมือบริษัทได้เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้

แล้วเท่านั น หากเรียกเก็บไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ทีมิได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู ้ ถือใบสําคัญแสดง

สิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั งนั น แต่ทั งนี ไม่

เป็นการตัดสิทธิทีจะใช้สิทธิซื อหุ ้นสามัญในครั งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั ง

สุดท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิทีจะซื อหุ ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป 

ง) ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะต้องเป็นผู ้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอืนใด (ถ้ามี) ตาม

บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง  ๆทีใช้บังคับในการใช้สิทธิซื อหุ ้น

สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

จ) หลักฐานประกอบการจองซื อ 

1)  บุคคลสัญชาติไทย  :    สําเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

2)  บุคคลต่างด้าว  :    สําเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

3)  นิติบุคคลในประเทศ  : สําเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดย

กรรมการผู ้ มีอํานาจทีมีชือปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัท

นั น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู ้ มีอํานาจลงลายมือ

ชือตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

4)  นิติบุคคลต่างประเทศ  : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public 

ของประเทศทีออกเอกสารนั น พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดย

กรรมการผู ้ มีอํานาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู ้ มี
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อํานาจลงลายมือชือตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองสําเนา

ถูกต้อง 

5)  คัสโตเดียน (Custodian)  : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public 

ของประเทศทีออกเอกสารนั น พร้อมหนังสือแต่งตั งคัส

โตเดียน และเอกสารหลักฐานของผู ้ มีอํานาจลงลายมือชือ

ตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 

1.4.6 จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิทีขอใช้สิทธิซื อหุ ้นสามัญ จะต้อง

เป็นจํานวนเต็มเท่านั น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ

หนึงหนว่ยต่อหุ ้นสามัญหนึงหุ ้น เว้นแต่การปรับสิทธิตามข้อ 1.5 

 

1.4.7 จํานวนหุ ้ นสามัญทีออกให้เมือมีการใช้สิทธิจะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึงผู ้ ถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิได้ชําระตามทีกล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้

สิทธิในขณะทีมีการใช้สิทธินั น โดยบริษัทจะออกหุ ้นสามัญเป็นจํานวนเต็ม ไม่เกินจํานวนหน่วยของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการ

ใช้สิทธิและ/หรือ อัตราการใช้สิทธิแล้วทําให้มีเศษเหลืออยู่จากการคํานวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นําเศษ

ดังกล่าวมาคิดคํานวณและจะชําระเงินทีเหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเช็คระบุชือขีดคร่อมเฉพาะ

คืนให้แก่ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 

14 (สิบสี) วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั งโดยไม่มีดอกเบี ยไม่ว่าในกรณีใดๆ 

ในกรณีทีต้องมีการเปลียนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้

สิทธิตามทีระบุในเงือนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจํานวนหุ ้นสามัญทีจะได้รับจากการใช้สิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิให้ตัดเศษของหุ ้นทิ ง 

 

1.4.8 ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซือหุ ้นสามัญไม่ตํากว่า 100 หุ ้นสามัญ โดยจํานวนหน่วย

ของใบสําคัญแสดงสิทธิทีขอใช้สิทธิซื อหุ ้นสามัญจะต้องเป็นจํานวนเต็มเท่านั น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที

ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีมีสิทธิในการซื อหุ ้นตํากว่า 100 หุ ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื อหุ ้นสามัญ

ในครั งเดียวทั งจํานวน ยกเว้นในการใช้สิทธิครั งสุดท้ายนี  ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิใน

การซื อหุ ้นสามัญโดยไม่มีการกําหนดจํานวนหุ ้นสามัญขั นตํา  

 

1.4.9 หากบริษัทได้รับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือจํานวนเงินทีบริษัท

ได้รับชําระไม่ครบตามจํานวนทีระบุไว้ในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซื อหุ ้นสามัญ หรือบริษัท

ตรวจสอบได้ว่า ข้อความทีผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบ

แสดงความจํานงการใช้สิทธิซื อหุ ้นสามัญนั นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบ

แทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงใช้สิทธิใน
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แต่ละครั ง  หากผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ทําการแก้ไขให้ถูกต้อง

ภายในระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครั งนั นสิ นสภาพลงโดยไม่

มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินทีได้รับ และใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิคืน

ให้แก่ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 (สิบสี) วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี ยให้

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ 

ในกรณีทีผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระจํานวนเงินในการใช้สิทธิไม่

ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู ้ เดียวทีจะดําเนินการประการใดประการหนึงต่อไปน ี ตามทีผู ้ ถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเลือกไว้ในใบแจ้งความจํานง 

ก) ถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครั งนั นสิ นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ 

ข)  ถือว่าจํานวนหุ ้นสามัญทีจองซื อมีจํานวนเท่ากับจํานวนทีจะได้รับตามจํานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึง

บริษัทได้รับชําระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั น หรือ 

ค)  ให้ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระเงินเพิมเติมตามจํานวนที

ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครั งนั น หาก

บริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจํานวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้ง

ความจํานงในการใช้สิทธิในครั งนั นสิ นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ 

หมายเหต:ุ ในการใช้สิทธิครั งสุดท้าย บริษัทจะดําเนินการตามข้อ ข) ข้างต้น 

การกระทําใดๆ ของบริษัทให้ถือว่าเป็นทีสุดในกรณีตามข้อ ก) และ ค) บริษัทจะส่งเงินทีได้รับไว้คืนเป็น

เช็คระบุชือขีดคร่อมเฉพาะและใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึงบริษัทถือว่าไม่มี

การใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี) วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี ยไม่ว่าในกรณี   ใด ๆ 

ในกรณีข้อ ข) บริษัทจะส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนทีเหลือในกรณี

ทีบริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางสว่น คืนให้กับผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดง

สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี) วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิ พร้อมเงินส่วนทีเหลือ 

(ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบี ย ไม่ว่าในกรณีใด ๆ อย่างไรก็ดี ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดง

สิทธิทียังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ยังมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวันกําหนดการใช้สิทธิครั งสุดท้าย 

 

1.4.10  ในกรณีทีบริษัทไม่สามารถคืนเงินส่วนทีไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลา 

14 (สิบสี) วันนับแต่วันทีใช้สิทธิในครั งนั นๆ ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี ยในอัตราร้อยละ 

7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากเงินส่วนทีไม่ได้ใช้สิทธินับแต่วันทีพ้นกําหนด 14 (สิบสี) วันดังกล่าวจนถึงวันที

ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงินส่วนทีไม่ได้ใช้สิทธิ 

 อย่างไรก็ดี หากบริษัทได้ทําการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคําสงัจ่ายเงินของธนาคาร ซึง

ขีดคร่อมสังจ่ายเฉพาะชือผู ้ ถือใบสําคัญสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีระบุในหนังสือแสดง
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ความจํานงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว โดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี ย และ/หรือค่าเสียหาย

ใดๆ อีกต่อไป 

 

1.4.11  เมือผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิทีประสงค์จะใช้สิทธิซื อหุ ้นสามัญ ได้ปฏิบัติ

ตามเงือนไขการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซื อหุ ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั งใบสําคัญแสดงสิทธิหรือ

ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซื อหุ ้นสามัญ และชําระเงินค่าจองซื อหุ ้น

สามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะไม่

สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท 

 

1.4.12  เมือพ้นกําหนดวันใช้สิทธิครั งสุดท้ายแล้ว แต่ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิยัง

มิได้ปฏิบัติตามเงือนไขของการใช้สิทธิทีกําหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบ

แทนใบสําคัญแสดงสิทธินั นๆ สิ นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน

ใบสําคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมือพ้นกําหนดการใช้สิทธิครั งสุดท้าย 

 

1.4.13  ในกรณีทีผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิเป็น

จํานวนมากกว่าจํานวนทีประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบสําคัญแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจํานวนของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิทีลดลงให้แก่ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากใบสําคัญแสดงสิทธินั นอยู่ใน

ระบบใบหุ ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี) วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธินั น  ๆและ

จะทําการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิใบเก่า 

 

1.4.14 บริษัทจะยืนขอจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ ้ น

สามัญทีออกใหม่สําหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั งภายใน 14 (สิบสี) วัน นับตั งแต่วันทีบริษัทได้รับชําระ

ค่าหุ ้นตามจํานวนทีมีการใช้สิทธิแต่ละครั ง และบริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

ทีได้ใช้สิทธินั นเข้าเป็นผู ้ ถือหุ ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู ้ ถือหุ ้นตามจํานวนหุ ้นสามัญทีคํานวณ

ได้จากการใช้สิทธิในครั งนั น 

หุ ้นสามัญใหม่ทีออกเนืองจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ ้น

สามัญของบริษัททีได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นับตั งแต่วันทีมีการจดแจ้งชือของผู ้ ถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิหรือผู ้ รับสิทธิแทนเป็นผู ้ ถือหุ ้นของบริษัทและจดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้วเนืองจากการออก

หุ ้นสามัญใหม่ จากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว 

 

1.4.15  ในกรณีทีหุ ้นสามัญทีสํารองไว้เพือรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะดําเนินการชดใช้ค่าเสียหายที

เกิดขึ นให้แก่ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 1.8 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดใช้

ค่าเสียหายให้แก่ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ ้นสามัญเพียงพอ ใน
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กรณีทีผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นบุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศทีไม่สามารถใช้สิทธิได้ 

เพราะถูกจํากัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ ้นทีระบุในข้อบังคับบริษัท 

 

1.4.16  สิทธิของบริษัทในการเรียกให้ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาทีกําหนดตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิซึงบริษัทออกในครั งนี ไม่มีข้อกําหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู ้ ถือใบสําคัญแสดง

สิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาทีกําหนดในใบสําคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะไม่ขยายอายุใบสําคัญแสดง

สิทธิ และจะไม่แก้ไขเปลียนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ หรือ เกิด

เหตุการณ์ตามเงือนไขการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 

 

1.5 เงือนไขการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ทั งน ี เพือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะ

ดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื อหุ ้นสามัญตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ เมือ

เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงดังต่อไปนี 

 

1.5.1  เมือบริษัทมีการเปลียนแปลงมูลค่าทีตราไว้ของหุ ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ ้นหรือ

แบ่งแยกหุ ้นของบริษัท ซึงการเปลียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที

นับตั งแต่วันทีได้มีการเปลียนแปลงมูลค่าทีตราไว้ของหุ ้นสามัญของบริษัท 

 

(1)  ราคาการใช้สทิธิ จะเปลียนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน ี

Price 1  =  Price 0 x (Par 1) 

        Par 0 

 

(2)  อัตราการใช้สิทธิ จะเปลียนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน ี

Ratio 1  =  Ratio 0 x (Par 0) 

         Par 1 

โดยที  Price 1  คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลียนแปลง 

Price 0  คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 

Ratio 1  คือ  อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลียนแปลง 

Ratio 0  คือ  อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 

Par 1  คือ  มูลค่าทีตราไว้ของหุ ้นสามัญหลังการเปลียนแปลง 

Par 0  คือ  มูลค่าทีตราไว้ของหุ ้นสามัญก่อนการเปลยีนแปลง 
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1.5.2 เมือบริษัทเสนอขายหุ ้นสามัญทีออกใหม่ให้กับผู ้ ถือหุ ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัวไป และ/หรือบุคคล

ในวงจํากัด โดยราคาเฉลียต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญทีออกใหม่ตํากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาด

ของหุ ้ นสามัญบริษัท” ซึงการเปลียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที 

ตั งแต่วันแรกทีผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ได้รับสิทธิในการจองซื อหุ ้นสามัญทีออกใหม่ (วันแรกทีตลาด

หลักทรัพย์ขึ นเครืองหมาย XR) สําหรับกรณีทีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู ้ ถือหุ ้นเดิม (Right Issue) และ/

หรือวันแรกของการเสนอขายหุ ้นสามัญทอีอกใหม่ให้แก่ประชาชนทัวไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด 

แล้วแต่กรณี 

 

“ราคาเฉลียต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญทีออกใหม่” คํานวณได้จากจํานวนเงินทั งหมดทีบริษัทจะได้รับจากการ

เสนอขายหุ ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ทีออกนั น (ถ้ามี) หารด้วย

จํานวนหุ ้นสามัญทีออกใหม่ทั งหมด 

 

อนึง ในกรณีทีเมือมีการเสนอขายหุ ้นสามัญทีออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ใน

เงือนไขทีจะต้องจองซื อหุ ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นําราคาเฉลียทั ง 2 ราคา และจํานวนหุ ้ นทีออกใหม่

ทั งหมดมาคํานวณราคาเฉลียต่อหุ ้ นของหุ ้ นสามัญทีออกใหม่ แต่ในกรณีทีการเสนอขายพร้อมกัน

ดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงือนไขทีต้องจองซื อด้วยกัน ให้นําจํานวนหุ ้นและราคาเสนอขายทีตํากว่าร้อยละ 

90 (เก้าสิบ) ของ "ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริษัท" มาคํานวณการเปลียนแปลงเท่านั น 

 

"ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริษัท"  ได้กําหนดไว้เทา่กับ ราคาเฉลียถ่วงนํ าหนักของหุ ้นสามัญบริษัท

ทีมีการซื อขายทั งหมดในตลาดหลักทรัพย์ 7 (เจ็ด) วันทําการติดต่อกันก่อนวันทีใช้ในการคํานวณ ซึง

ราคาตลาดเฉลียถ่วงนํ าหนัก เท่ากับ มูลค่าการซื อขายหุ ้นสามัญทั งหมดของบริษัทหารด้วยจํานวนหุ ้น

สามัญของบริษัททีมีการซื อขายทั งหมดในตลาดหลักทรัพย์ 

 

“วันทีใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกทีผู ้ ซื อหุ ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื อหุ ้นสามัญทีออก

ใหม่ (วันแรกทีตลาดหลักทรัพย์ขึ นเครืองหมาย XR) สําหรับกรณีทีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู ้ ถือหุ ้นเดิม 

(Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ ้นสามัญทีออกใหม่สําหรับกรณีทีเป็นการเสนอขาย

ให้แก่ประชาชนทัวไป และ/หรือ กรณีทีเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด แล้วแต่กรณี 

 

ในกรณีทีไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริษัท” เนืองจากหุ ้นสามัญไม่มีการซื อขายใน

ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะดําเนนิการกําหนดราคายุติธรรมเพือใช้ในการคํานวณแทน 

“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาทีประเมินโดยทีปรึกษาทางการเงินทีสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 
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(1)  ราคาการใช้สิทธิ จะเปลียนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน ี

Price 1  =  Price 0 x [(A x MP) + BX] 

                   [MP x (A + B)] 

 

 (2)  อัตราการใช้สิทธิ จะเปลียนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน ี

Ratio 1  =  Ratio 0 x [MP x (A + B)] 

                 [(A x MP) + BX] 

 

โดยที  Price 1    คือ   ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลียนแปลง  

Price 0 คือ   ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลียนแปลง 

Ratio 0 คือ   อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริษัท 

A คือ   จํานวนหุ ้ นสามัญทีได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิด

 สมุดทะเบียนผู ้ ถือหุ ้นเพือการจองซื อหุ ้นสามัญทีออกใหม่ของผู ้

 ถือหุ ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ ้นสามัญที

 ออกใหม่แก่ประชาชนทัวไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่

 บุคคลในวงจํากัด แล้วแต่กรณี 

B คือ   จํานวนหุ ้นสามัญทีออกใหม่เพือเสนอขายแก่ผู ้ ถือหุ ้นเดิม และ/

 หรือ เสนอขายต่อประชาชนทัวไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่

 บุคคลในวงจํากัด 

BX คือ   จํานวนเงินทีจะได้รับทั งสิ น หลังหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ นจากการ

 ออกหลักทรัพย์นั น (ถ้ามี) ทั งจากการเสนอขายให้แก่ผู ้ ถือหุ ้ น

 เดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทัวไป และ/หรือ เสนอขาย

 ให้แก่บุคคลในวงจํากัด 

 

1.5.3 เมือบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู ้ ถือหุ ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชน ทัวไป 

และ/หรือ บุคคลในวงจํากัดโดยทีหลักทรัพย์นั นมีสิทธิทีจะแปลงสภาพ / เปลียนเป็นหุ ้นสามัญได้ หรือ

ให้สิทธิในการจองซื อหุ ้นสามัญ เช่น หุ ้นกู ้แปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ ้นสามัญ โดยที

ราคาเฉลียต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญทีจะออกใหม่เพือรองรับสิทธิดังกล่าว ตํากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ 

"ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริษัท" 

 

การเปลียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั งแต่วันแรกทีผู ้ ถือหุ ้นสามัญ

จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ทีมีสิทธิแปลงสภาพ / เปลียนเป็นหุ ้นสามัญ หรือ
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ให้สิทธิในการจองซื อหุ ้นสามัญ (วันแรกทีตลาดหลักทรัพย์ขึ นเครืองหมาย XR) สําหรับกรณีทีเป็นการ

เสนอขายให้กับผู ้ ถือหุ ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ 

ทีมีสิทธิทีจะแปลงสภาพ / เปลียนเป็นหุ ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื อหุ ้นสามัญ กรณีเสนอขาย

ให้กับประชาชนทัวไป และ/หรือ กรณีทีเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด แล้วแต่กรณี 

 

“ราคาเฉลียต่อหุ ้นสามัญทีออกใหม่เพือรองรับสิทธิ” คํานวณได้จากจํานวนเงินทีบริษัทจะได้รับจากการ

ขายหลักทรัพย์ทีมีสิทธิทีจะแปลงสภาพ / เปลียนเป็นหุ ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื อหุ ้นสามัญ หัก

ด้วยค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ นจากการออกหลักทรัพย์นั น (ถ้ามี) รวมกับเงินทีจะได้รับจากการใช้สิทธิซื อหุ ้ น

สามัญนั น หารด้วยจํานวนหุ ้นทั งสิ นทีต้องออกใหม่เพือรองรับการใช้สิทธินั น 

 

“ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริษัท” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 1.5.2 ข้างต้น 

 

“วันทีใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกทีผู ้ ซื อหุ ้ นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื อหลักทรัพย์ที

ออกใหม่ใดๆ ทีให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซื อหุ ้นสามัญ สําหรับกรณีทีเป็น

การเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู ้ ถือหุ ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขาย

หลักทรัพย์ทีออกใหม่ใดๆ ทีให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ ้ นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื อหุ ้ นสามัญแก่

ประชาชนทัวไป และ/หรือ กรณีทีเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด แล้วแต่กรณี 

 

(1)  ราคาการใช้สิทธิ จะเปลียนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน ี

Price 1  = Price 0 x [(A x MP) + BX] 

                [MP x (A + B)] 

  

(2)  อัตราการใช้สิทธิ จะเปลียนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน ี

Ratio 1  = Ratio 0 x [MP x (A + B)] 

                [(A x MP) + BX] 

 

โดยที  Price 1    คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลียนแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลียนแปลง 

Ratio 0 คือ   อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลยีนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริษัท 

A คือ   จํานวนหุ ้ นสามัญทีได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิด

 สมุดทะเบียนผู ้ ถือหุ ้นเพือการจองซื อหลักทรัพย์ทีออกใหม่ทีมี

 สิทธิทีจะแปลงสภาพ / เปลียนเป็นหุ ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิใน
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 การจองซื อหุ ้นสามัญ และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขาย

 หลักทรัพย์ทีออกใหม่ทีมีสิทธิทีจะแปลงสภาพ หรือเปลียนเป็น

 หุ ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื อหุ ้ นสามัญ กรณีเสนอ

 ขายต่อประชาชนทัวไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลใน

 วงจํากัด แล้วแต่กรณี 

B คือ   จํานวนหุ ้ นสามัญทีออกใหม่ เพือรองรับการใช้สิทธิของ                

 หลักทรัพย์ใดๆ ทีมีสิทธิทีจะแปลงสภาพหรือเปลียนเป็นหุ ้ น

 สามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื อหุ ้ นสามัญตามทีเสนอขาย

 ให้แก่ผู ้ ถือหุ ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทัวไป และ/

 หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด 

BX คือ   จํานวนเงินทีจะได้รับทั งสิ น หลังหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ นจากการ

 ออกหลักทรัพย์ใดๆ ทีให้สิทธิทีจะแปลงสภาพ / เปลียนเป็นหุ ้น

 สามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื อหุ ้นสามัญ สําหรับการเสนอ

 ขายให้แก่ผู ้ ถือหุ ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทัวไป และ/

 หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด รวมกับเงินทีจะได้รับจาก

 การใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปลียนเป็นหุ ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิ

 ในการจองซื อหุ ้นสามัญ 

 

1.5.4 เ มือบริษัทจ่ายเ งินปันผลทั งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ ้ นสามัญให้แ ก่ผู ้ ถือหุ ้ นของบริษัท การ              

เปลียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั งแต่วันแรกทีผู ้ ซื อหุ ้นสามัญจะ

ไม่มีสิทธิรับหุ ้นปันผล (วันแรกทีตลาดหลักทรัพย์ขึ นเครืองหมาย XD) 

(1)  ราคาการใช้สิทธิ จะเปลียนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน ี

Price 1  = Price 0 x A 

       (A + B) 

 

 

 (2)  อัตราการใช้สิทธิ จะเปลียนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน ี

Ratio 1  = Ratio 0 x (A + B) 

                    A 

 

โดยที  Price 1    คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลียนแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 

Ratio 1 คือ   อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลียนแปลง 

Ratio 0 คือ   อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 
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A คือ   จํานวนหุ ้ นสามัญทีได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิด

 สมุดทะเบียนผู ้ ถือหุ ้น เพือสิทธิในการรับหุ ้นปันผล 

B คือ จํานวนหุ ้นสามัญทีออกใหม่ในรูปแบบของหุ ้นสามัญปันผล 

 

1.5.5 เมือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 (แปดสิบ) ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม

ของบริษัทและบริษัทย่อยหลังหักภาษีเงินได้ สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ใน

ระหว่างอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ การเปลียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผล

บังคับทันทีตั งแต่วันแรกทีผู ้ ซื อหุ ้ นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกทีตลาดหลักทรัพย์ขึ น

เครืองหมาย XD) 

 

ทั งนี อัตราร้อยละของเงินปันผลทีจ่ายให้กับผู ้ ถือหุ ้น คํานวณโดยนําเงินปันผลทีจ่ายออกจริงจากผลการ

ดําเนินงานในแต่ละรอบระยะบัญชี หารด้วยกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยหลัง

หักภาษีเงินได้ของผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยทีเงินปันผลทีจ่ายออกจริง

ดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลทีจ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย 

  

วันทีใช้ในการคํานวณ หมายถึง วันแรกทีผู ้ ซื อหุ ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกทีตลาด

หลักทรัพย์ขึ นเครืองหมาย XD)  

 

(1)  ราคาการใช้สิทธิ จะเปลียนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน ี

Price 1  = Price 0 x [MP - (D - R)] 

                   MP 

  

(2)  อัตราการใช้สิทธิ จะเปลียนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน ี

Ratio 1  = Ratio 0 x MP 

                  [MP - (D - R)] 

 

โดยที  Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลียนแปลง  

Price 0 คือ   ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 

Ratio 1 คือ   อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลียนแปลง 

Ratio 0 คือ   อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริษัท 

D คือ   เงินปันผลต่อหุ ้นทีจ่ายจริงแก่ผู ้ ถือหุ ้น 

R คือ   เงินปันผลต่อหุน้ทีจ่าย หากนํากําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ 
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บริษัทหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 80 (แปดสิบ) มา

คํานวณจากจํานวนหุ ้นทั งหมดทีมีสิทธิได้รับเงินปันผล 

               

1.5.6 ในกรณีทีมีเหตุการณ์ใดๆ อันทําให้ผลตอบแทนใดๆทีผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ

แสดงสทิธิจะได้รับเมือมีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม  โดยทีเหตุการณ์ใดๆ นั น

ไม่ได้กําหนดอยู่ในข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.5 ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทพิจารณาเพือกําหนดการ

เปลียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสทิธิ

แทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทําให้สิทธิของผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยไป

กว่าเดิม  

 

1.5.7 การคํานวณเปลียนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เป็นอิสระต่อกัน 

และจะคํานวณการเปลียนแปลงตามลําดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของ

หุ ้นสามัญของบริษัท สําหรับในกรณีทีมีเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ นพร้อมกันให้คํานวณการเปลียนแปลง

เรียงลําดับดังนี  คือ ข้อ1.5.1 ข้อ 1.5.5 ข้อ 1.5.4 ข้อ 1.5.2 ข้อ 1.5.3 และข้อ 1.5.6  โดยในแต่ละลําดับ

ครั งทีมีการคํานวณการเปลียนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 

3 (สาม) ตําแหน่ง 

  

1.5.8 การคํานวณการเปลียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 จะไม่มี

การเปลียนแปลงซึงทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ นและอัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ ้น 

สําหรับการคํานวณจํานวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคํานวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการ

เปลียนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คูณกับจํานวนหุ ้นสามัญ (จํานวนหุ ้นสามัญคํานวณได้จาก อัตรา

การใช้สิทธิใหม่ คูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทีแสดงความจํานงการใช้สิทธิ เมือคํานวณได้จํานวน

หุ ้นออกมาเป็นเศษหุ ้นให้ตัดเศษของหุ ้นนั นทิ ง) ในกรณีจํานวนเงินทีคํานวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษ

ของบาทให้ตัดเศษของบาททิ ง 

ทั งนี  ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ทีคํานวณตาม

สูตรมีราคาตํากว่ามูลค่าทีตราไว้ของหุ ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทนั น บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะ

ปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าทีตราไว้ของหุ ้นสามัญเท่านั น สําหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่

ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิทีคํานวณได้ตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เช่นเดิม  

 

1.5.9 บริษัทอาจทําการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตรา

การใช้สิทธิก็ได้ ทั งนี  หากบริษัทต้องออกหุ ้นรองรับเพิมเติม บริษัทต้องยืนมติทีประชุมผู ้ ถือหุ ้นทีอนุมัติ

ให้ออกหุ ้ นรองรับการปรับสิทธินั นอย่างเพียงพอต่อสํานักงาน กลต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่า

บริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ ้นรองรับ 
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1.5.10 การเปลียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 และ/หรือ การออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.9 บริษัทจะดําเนินการแจ้ง

รายละเอียดเกียวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลทีต้องมีการปรับสทิธิ รายละเอียดวิธีการคํานวณ 

ราคาการใช้สิทธิใหม่ อัตราการใช้สิทธิใหม่ ภายในวันทีการปรับสิทธิมีผลบังคับ และจํานวนใบสําคัญ

แสดงสิทธิทีออกทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทําการทีการปรับสิทธิมี

ผลบังคับ โดยบริษัทจะแจ้งผ่านทางสืออิเลคโทรนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART/ELCID) และ

แจ้งต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันทีการปรับสิทธิ

มีผลบังคับใช้   

 

1.6 การแก้ไขเพิมเติมสิทธิและเงือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

1.6.1 การปรับสิทธิตามทีระบุไว้ในข้อ 1.5 ข้างต้น และการแก้ไขในส่วนทีเป็นประโยชน์ต่อผู ้ ถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิโดยชัดแจ้งหรือทีต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและการแก้ไขในส่วนทีไม่ใช่

สาระสําคัญซึงการแก้ไขเพิมเติมนี จะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายอนืใดทีเกียวข้อง รวมทั ง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ 

หรือคําสังทีมีผลบังคับทัวไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. ทีเกียวข้องให้บริษัท

กระทําได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากทีประชุมผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิภายหลังจากทีได้แจ้งให้

สํานักงาน กลต. รับทราบแล้ว  

 

1.6.2 การแก้ไขเพิมเติมข้อกําหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 1.6.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและที

ประชุมผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 

1.6.3 การแก้ไขเพิมเติมข้อกําหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกําหนดตามประกาศ ทจ. 

/  หรือกฎเกณฑ์ใดของสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งทีจะเพิมเติมภายหลังทีบริษัทได้รับอนุญาตจาก

สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 

1.6.4 ผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิทีจะเสนอให้แก้ไขข้อกําหนดสิทธิ

ในเรือง อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นเป็นการแก้ไข

เปลียนแปลงตามเงือนไขการปรับสิทธิ และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและเป็นไปตามกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเกียวข้อง 

ทั งนี บริษัทจะดําเนินการแจ้งไปยังผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายถึงการเปลียนแปลงข้อกําหนดสิทธิดังกล่าวใน

ข้อ 1.6.1 และ 1.6.2 และจะจัดส่งข้อกําหนดสิทธิทีแก้ไขเปลียนแปลงให้แก่ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเมือได้รับการ

ร้องขอภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันทีได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะ

จัดส่งข้อกําหนดสิทธิทีเปลียนแปลงดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายทะเบียนของ
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ใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายในวันทําการถัดไปนับจากวันประชุมผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และจัดส่งให้แก่ 

สํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันประชุมผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 

1.7 การประชุมผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

การเรียกและ/หรือ การประชุมผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี 

1.7.1 บริษัทต้องเรียกประชุมผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพือขอมติในการดําเนินการใดอย่างหนึงโดยเร็ว ภายใน 

30 (สามสิบ) วันนับแต่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปน ี

(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลียนแปลงข้อกําหนดสิทธิไม่ว่าโดยบริษัทหรือผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

ตามทีกําหนดไว้ในข้อ 1.6 หรือ 

(ข) หากมีเหตุการณ์ ซึงบริษัทเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอย่างเป็น

นัยสําคัญ หรือความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหน้าทีตามข้อกําหนดสิทธิ 

ในกรณีทีบริษัทผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ดําเนินการจัดการประชุมภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจาก

วันทีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวใน (ก) หรือ (ข) ข้างต้น ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยีสิบห้า) ของจํานวนหน่วยทั งหมดของใบสําคัญแสดงสิทธิอาจร้องขอให้

ดําเนินการจัดประชุมผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ โดยระบุเหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน

ในหนังสือดังกล่าว และบริษัทจะต้องจัดประชุมผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) 

วันนับจากวันทีได้รับการร้องขอจากผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวนั น 

ในกรณีทมีีการจัดประชุมผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะดําเนินการปิดสมุดทะเบียนเพือกําหนดสิทธิ

ของผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็น

ระยะเวลาไม่เกิน 21 (ยีสิบเอ็ด) วันก่อนวันประชุมผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 

1.7.2 ในการเรียกประชมุผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนืองจากผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที

ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัท

จัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที วัน เวลา ผู ้ทีขอให้เรียกประชุม และเรืองทจีะพิจารณาในทีประชุม 

และจัดส่งให้ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทียังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละราย ตามรายชือ 

และทีอยู่ทีปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และแจ้งผ่านทางสือของตลาดหลักทรัพย์ 

(SETSMART / ELCID) เพือกําหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 14 (สิบส)ี วันก่อนการ

ประชุมในแต่ละครั ง 

 

1.7.3 ในการประชุมผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทียังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้ว

บางส่วนซึงมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอืนเข้าร่วมประชุมและออก

เสียงแทนตนก็ได้ โดยผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดทําหนังสือมอบฉันทะตามแบบที
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บริษัทกําหนดและให้ยืนหนังสือมอบฉันทะต่อประธานทีประชุมหรือผู ้ทีประธานทีประชุมมอบหมาย

ก่อนเริมการประชุม 

ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีมีสิทธิออกเสียงในทีประชุมผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู ้ ถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิทียังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัทใน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู ้ ถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไม่รวมถึงผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีมีส่วนได้เสียซึงจะไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั น 

ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีมีสว่นได้เสียตามข้อนี  หมายถึง ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในเรืองทีทีประชุมพิจารณาลงมติ 

 

1.7.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสําคัญแสดง

สิทธิทีถืออยู่โดยใบสําคัญแสดงสิทธิหนึงหน่วยมีหนึงเสียง  

 

1.7.5 ในการประชุมผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีจัดขึ นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลทีได้รับ

มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าทีเป็นประธานในทีประชุม ในกรณีทีประธานกรรมการ

บริษัทหรือบุคคลทีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่เข้าร่วม ให้ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสทิธิทีเข้า

ร่วมการประชุมเลือกบุคคลใดบุคคลหนึงทีมาเข้าร่วมประชุมทําหน้าทีเป็นประธานทีประชุมอาจจะมา

จากบุคคลทีผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกก็ได้ โดยทีทั งสองกรณีประธานทีประชุมไม่

มีสิทธิออกเสียงชี ขาด 

 

1.7.6 องค์ประชุมในการประชุมผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสทิธิจะต้องประกอบด้วยผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทียังมิได้

ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู ้ รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 25 (ยีสิบ

ห้า) ราย หรือไม่ตํากว่ากึงหนึงของจํานวนผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีเข้าร่วมประชุม ซึงถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ  (ห้าสิบ) ของจํานวนหน่วยทั งหมดของผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

ทียังมิได้ใช้สิทธิ และ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนจึงจะครบองค์ประชุมผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธินั น  

1.7.7 ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมครั งใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 (สีสิบห้า) นาที ยังมีผูถื้อใบสําคัญ

แสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการเรียก

ประชุมเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัทให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 

(เจ็ด) วัน แต่ไม่เกินกว่าใน 14 (สิบสี) วันนับจากวันกําหนดประชุมผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในครั งแรก 

และให้บริษัทดําเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายและตลาด

หลักทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการทีระไว้ข้างต้น ในการประชุมครั งหลังนี ไม่บังคับว่าจะต้องครบ

องค์ประชุม กล่าวคือ มีผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ 
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1.7.8 มติทีประชุมผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวน

หน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิทียังมิได้ใช้สิทธิและ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั น ซึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

1.7.9 มติใด ๆ ซึงทีประชุมผูถื้อสําคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั น ให้ถือว่ามีผลผูกพันผู ้ ถือใบสําคัญแสดง

สิทธิทุกรายไม่ว่าผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธินั นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม 

 

1.7.10 ภายหลังจากบริษัทในดําเนินการจัดประชุมผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะแจ้งมติของทีประชุมผู ้ ถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิให้ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ 

(SETSMART/ELCID) โดยเร็ว 

 

1.7.11 บริษัทจะดําเนินการจัดทําและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ทีสํานักงาน

ใหญ่ของบริษัท รายงานประชุมทีได้ลงลายมือชือโดยประธานทีประชุมให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์

ของกิจการทั งหลายทีได้ประชุมกันนั น และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และ

สํานักงาน กลต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 (สิบสี) วัน นับจากวันประชุมผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 

1.7.12 ในการประชุมผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู ้ทีได้รับมอบหมายจากบริษัท และทีปรึกษากฎหมาย

ของบริษัทมีสิทธิทีจะเข้าร่วมประชุมผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพือแสดงความคิดเห็นหรือให้คําอธิบายใน

ทีประชุมผู ้ ถือในสําคัญแสดงสิทธิได้ 

 

1.7.13 บริษัทจะเป็นผู ้ ชําระค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการจัดประชุมผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทั งหมด 

 

1.7.14 บริษัทจะแก้ไขเพิมเติมข้อกําหนดสิทธิตามมติทีประชุมผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธินับตั งแต่วันทีประชุม

เพือลงมติ และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิมเติมข้อกําหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้สํานักงาน กลต. 

และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันทีมีการแก้ไขเพิมเติมนั น 

 

1.8 การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีทีบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ ้นเพือรองรับการใช้สิทธิ 

บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดดังนี 

1.8.1 บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีมาแจ้งความจํานงทีจะใช้สิทธิ ในวัน

กําหนดการใช้สิทธิแต่ละครั ง ซึงบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ ้นสามัญเพือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ ยกเว้น กรณีตามทีระบุไว้ในข้อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิและหุ ้น

สามัญทีเกิดจากการใช้สิทธิตามข้อ 2 
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1.8.2 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 1.8.1 บริษัทจะชําระให้เป็นเช็คระบุชือขีดคร่อมสังจ่ายเฉพาะ และจะ

จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 (สิบสี) วันทําการ นับจากวันทีผู ้ ถือใบสําคัญแสดง

สิทธิทีมาแจ้งความจํานงทีจะใช้สิทธิ ในกรณีทีบริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผู ้ ถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี ยในอัตราร้อยละ 7.5 

ต่อปี โดยคํานวณจากค่าเสียหายนับแต่วันทีพ้นกําหนด 14 (สิบสี) วันทําการดังกล่าวจนถึงวันทีผู ้ ถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงินค่าเสียหาย 

 อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบริษัทได้ทําการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคําสังจ่ายเงิน

ของธนาคาร ซึงขีดคร่อมสังจ่ายเฉพาะชือผู ้ ถือใบสําคัญสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีระบุ

ในหนังสือแสดงความจํานงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับเงิน

ค่าเสียหายคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

 

1.8.3 การคํานวณค่าเสียหายทีบริษัทจะชดใช้ให้ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามข้อ 1.8.1 มีสูตรการคํานวณ

ดังน ี

ค่าเสียหายต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึง) หน่วย เท่ากับ   B x [MP – EP] 

โดยที  B คือ จํานวนหุ ้นสามญัทีไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิมขึ นได้ ตาม

    อัตราการใช้สิทธิทีเปลียนแปลงเพิมขึ นต่อ 1 หน่วย 

MP  คือ  ราคาปิดของหุ ้นสามัญของบริษัทในวันกําหนดการใช้สิทธิในแต่

   ละครั งซึงผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจํานงการใช้

   สิทธิ 

EP  คือ  ราคาการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิ

   ตามเงือนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ 

 

1.8.4 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อนี ให้ถือเป็นสิ นสุด 

 

 

1.9 สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิทีอยู ่ระหว่างวันที ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงใช้

สิทธิ 

สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิทีอยู่ระหว่างวันทีผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงใช้สิทธิ และ

วันก่อนวันทีกระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ว อันเนืองมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดง

สิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิทียังไม่ได้แสดงความจํานงใช้สิทธิ และสถานภาพ

จะสิ นสุดลงในวันทีกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ว อันเนืองมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิข้างต้นแล้ว ในกรณีทีบริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงทีบริษัทยัง

ไม่ได้นําหุ ้ นสามัญทีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู ้ ถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิทีได้ทําการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดําเนินการออกหุ ้นสามัญ
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ใหม่เพิมเติมให้แก่ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยเร็วทีสุดตามจํานวนทีผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหาก

ราคาทีได้ปรับใหม่นั นมีผลบังคับใช้ โดยหุ ้นสามัญส่วนทีเพิมใหม่อาจได้รับช้ากว่าหุ ้นสามัญทีได้รับก่อนหน้านี

แล้ว แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันทีมีการปรับสิทธิ 

 

1.10 สถานะของหุ ้นสามัญใหม่ที เกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะยืนขอจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ ้ น

สามัญทีออกใหม่สําหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั งภายใน 14 (สิบสี) วัน นับตั งแต่วันทีบริษัทได้รับชําระค่าหุ ้นตาม

จํานวนทีมีการใช้สิทธิแต่ละครั ง และบริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีได้ใช้สิทธินนัเข้า

เป็นผู ้ ถือหุ ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู ้ ถือหุ ้นตามจํานวนหุ ้นสามัญทีคํานวณได้จากการใช้สิทธิในครังนั น 

หุ ้นสามัญใหม่ทีออกเนืองจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ ้น

สามัญของบริษัททีได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นับตั งแต่วันทีมีการจดแจ้งชือของผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

หรือผู ้ รับสิทธิแทนเป็นผู ้ ถือหุ ้นของบริษัทและจดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้วเนืองจากการออกหุ ้นสามัญใหม่จาก

การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว 

 

1.11 มติทีประชุมผู ้ถือหุ ้นเพืออนุมัติการออกหุ ้นเพือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ทีประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้นประจําปี 2556 ซึงได้ประชุมเมือวันที 25 เมษายน 2556 ได้มีมติดังต่อไปน ี

1.11.1 มีมติอนุมัติให้เพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจํานวน 213,114,517 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ ้น

ละ 1 บาท  

1.11.2 มีมติอนุมัติจัดสรรหุ ้ นสามัญเพมิทุนจํานวน 213,114,517 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ ้นละ 1 บาท 

เพือสํารองไว้สําหรับการใช้สิทธิของผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ ้นสามัญบริษัทครั งที 2 

 

1.12 จํานวนหุ ้นทีรองรับเมือรวมกับจํานวนหุ ้นทีจัดสรรไว้ครังอืน 
การคํานวณสัดส่วนจํานวนหุ ้นทีจัดสรรเพือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังน ี

กรณีที 1 กรณีไม่มีผู ้ใช้สิทธิ GLAND-W1 เพิมเติมใน มีนาคม 2556 

จํานวนหุ ้นทั งหมดทีจัดสรรเพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิมีรายละเอียด ดังนี 

      จํานวนหุ ้น 

จํานวนหุ ้นทีจัดสรรเพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ รุ่นที 1 (“GLAND-W1”)    163,980,654 

จํานวนหุ ้นทีจัดสรรเพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ รุ่นที 2 (“GLAND-W2”)    206,555,291* 

จํานวนหุ ้นทีจัดสรรเพือรองรับการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ GLAND-W1     6,000,000 

รวมทั งสิ น                376,535,945 

(*หมายเหต ุ: กรณีทีไม่มีผู ้ใช้สทิธิ GLAND-W1 เพิมเติมภายใน มีนาคม 2556 จะสามารถคํานวณ

จํานวนการออก GLAND-W2 = 5,163,882,276 / 25 = 206,555,291 หน่วย) 
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ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้วทั งหมด ณ 17 มกราคม 2556 เท่ากับ 5,163,882,276 หุ ้น 

 

จํานวนหุ ้นทีจัดสรรเพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิทั งหมด                    =    376,535,945 

ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้วทั งหมด                                                5,163,882,276 

                                                                                                                  =   7.29 %   

 

กรณีที 2 กรณีมีผู ้ใช้สิทธิ GLAND-W  ครบทั งจํานวนทีคงเหลืออยู่ปัจจุบัน 163,980,654 หน่วย ใน 

มีนาคม 2556 

จํานวนหุ ้นทีจัดสรรเพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิมีรายละเอียด ดังนี 

   จํานวนหุ ้น 

จํานวนหุ ้นทีจัดสรรเพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ รุ่นที 1 (“GLAND-W ”)            - 

จํานวนหุ ้นทีจัดสรรเพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ รุ่นที 2 (“GLAND-W ”)       213,114,517 

จํานวนหุ ้นทีจัดสรรเพือรองรับการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ GLAND-W             - 

รวมทั งสิ น               213,114,517 

ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ว (ณ 17 มกราคม 2556) รวมกับหุน้ทีเกิดจากการใช้สิทธิ GLAND-W1 

เท่ากับ = 5,163,882,276 + 163,980,654 = 5,327,862,930 หุ ้น 

 

จํานวนหุ ้นทีจัดสรรเพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิทั งหมด            =       213,114,517 

                            ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้วทั งหมด                                        5,327,862,930 

                                                                                                                          =      4.00 %   

ดังนั น จํานวนหุ ้นทีจัดสรรเพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิทั งหมด จะไม่เกินกว่าร้อยละ 50 

ของหุ ้นทีจําหน่ายได้แล้วทั งหมด 

 

1.13 รายละเอียดเกียวกับหุ ้นสามัญทีออกใหม่เพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ ้นสามัญที 

ออกใหม่ ครังที  2 (“GLAND-W ”) 

 

จํานวนหุ ้นทีรองรับการใช้สิทธิ 

 

213,114,517 

 

หุ ้น 

มูลค่าทีตราไว้หุ ้นละ .00 บาท 

ราคาการใช้สิทธิ หุ ้นละ .00 บาท 

มูลค่ารวมของหุ ้นทีได้จากการใช้สิทธิ 213,114,517 บาท 

หุ ้นสามัญทีรองรับคิดเป็นร้อยละ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 7.29  ตามรายละเอียดหัวข้อ 1.12 
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1.14 การดําเนินการหากมีหุ ้นทีจัดสรรไว้คงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ในกรณีทีมีหุ ้ นสามัญทีเหลอืจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีเสนอขายในครั งน ี บริษัทจะ

ดําเนินการลดทุนจดทะเบียนหุ ้นสามัญทีเหลืออยู่ทั งจํานวน 

 

1.15 ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิที เสนอขาย 

บริษัทจะดําเนินการยืนคําขออนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์ พิจารณารับใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ ้น

สามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 45 (สีสิบห้า) วันนับ

จากวันทีบริษัทได้ดําเนินการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเสร็จสิ นลง 

 

1.16 ตลาดรองของหุ ้นสามัญทีเกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะดําเนินการขออนุญาตนําหุ ้นสามัญทีเกิดจากการใช้สทิธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ ้ น

สามัญเข้าซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันครบ

กําหนดการใช้สิทธิซึงผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิใช้สิทธิซื อหุ ้นสามัญในแต่ละครั ง 

 

1.17 ผลกระทบทีมีต่อผู ้ถือหุ ้น 

เนืองจากเป็นการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (GLAND-W2) ให้แก่ผู ้ ถือหุ ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ ้ น 

ดังนั นจึงไม่มีผลกระทบต่อผู ้ ถือหุ ้ น ณ วันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื อหุ ้ น

ครบถ้วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั งที 2 โดยบุคคลทีไม่ใช่ผู ้ ถือหุ ้นเดิมทั งจํานวน จะมีผลกระทบต่อผู ้ ถือหุ ้ น 

(Dilution effect) ดังน ี

1.   การลดลงของสัดส่วนการถือหุ ้น (Control Dilution) 

หากมีการใช้สิทธิซื อหุ ้นครบถ้วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั งที 2 โดยบุคคลอืนทีไม่ใช่ผู ้ ถือหุ ้นเดิมทั งจํานวน จะ

ทําให้สัดส่วนการถือหุ ้นของผู ้ ถือหุ ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 3.85  

 

2.  การลดลงของส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution) 

ในกรณีทีมีการใช้สิทธิซื อหุ ้ นครบถ้วนตามใบสําคญัแสดงสิทธิครั งที 2 ทั งจํานวน 213,114,517 หน่วย จะมี

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรของบริษัท (EPS Dilution) ลดลงร้อยละ 3.85 

3.   การลดลงของราคาหุ ้น (Price Dilution) 

ในกรณีทีมีการใช้สิทธิซื อหุ ้นครบถ้วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั งที 2 ทั งจํานวน 213,114,517 หน่วย จะมี

ผลกระทบต่อราคาของหุ ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 2.87 บนสมมติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขาย (“ราคา

ตลาด”) ที 3.95 บาทต่อหุน้ทีหุ ้นมีมูลค่าทีตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ ้น ซึงเป็นราคาตลาดถัวเฉลียถ่วงนํ าหนักของหุ ้น
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ย้อนหลัง 14 วันทําการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั งที 1/2556 เมือวันที 12 มีนาคม 2556 

(ราคาย้อนหลังระหว่างวันที 18 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง วันท ี11 มีนาคม 2556)  

 
2. ข้อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

2.1 การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทไม่มีข้อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่ การโอนเกิดขึ นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสําคัญ

แสดงสิทธิ เพือพักการโอนสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในกรณีการใช้สิทธิครั งสุดท้าย ซึงบริษัทจะปิดสมุด

ทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิเพือพักการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 (ยีสิบเอ็ด) วันก่อนวัน

ครบกําหนดการใช้สิทธิ และตลาดหลักทรัพย์จะทําการขึ นเครืองหมาย SP (ห้ามการซื อขาย) ล่วงหน้า 3 (สาม) 

วันทําการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีทีวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุด

ทําการให้เลือนเป็นวันทําการก่อนหน้า) 

 

2.2 บุคคลทีไม่ใช่สัญชาติไทย 

บริษัทมีข้อจํากัดการโอนหุ ้นอันสืบเนืองมาจากข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรืองอัตราส่วนการถือหุ ้นของ

บุคคลทีมิใช่สัญชาติไทย ดังมีรายละเอียดดังต่อไปน ี

2.2.1 บริษัทจะไม่ออกหุ ้นสามัญให้แก่ผู ้ ใช้สิทธิทีมิใช่สัญชาติไทย ซึงได้ดําเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ

จนทําให้สัดส่วนการถือหุ ้นของบุคคลหรือนิติบุคคลทีไม่มีสัญชาติไทยมีจํานวนเกินกว่าร้อยละ  49  

ของทุนทีเรียกชําระแล้วทั งหมดของบริษัท ตามทีระบุในข้อบังคับหรือตามสัดส่วนทีอาจมีการแก้ไขตาม

ข้อบังคับในอนาคต  

 

2.2.2 หากข้อจํากัดการโอนดังกล่าวข้างต้น มีผลทําให้ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีไม่ใช่สัญชาติไทยซึงได้ใช้

สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิดังทีกล่าวมาแล้วโดยครบถ้วน ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจํานวนทีระบุในใบแจ้ง

ความจํานงการใช้สิทธิซื อหุ ้นสามัญไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะอนุญาตให้ดําเนินการใช้สิทธิ

เพียงส่วนทีไม่ขัดต่อข้อจํากัดข้างต้นโดยผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกให้บริษัทดําเนินการ

อย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปน ี

ก) ให้บริษัทคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ และเงินทีเหลือตามราคาการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิใน

ส่วนทีไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบี ย ให้แก่ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีไม่ใช่สัญชาติไทย

ดังกล่าวเป็นเช็คระบุชือขีดคร่อมเฉพาะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี) วันนับแต่วันใช้

สิทธิในครั งนั น ๆ 

ข) ให้บริษัทเป็นผู ้ ถือใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ และเงินตามจํานวนการใช้

สิทธิซือหุ ้นสามัญทีผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีมิใช่สัญชาติไทย ได้ยืนความจํานงการใช้สิทธิใน

ส่วนทียังไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ตามลําดับก่อนหลัง เพือดําเนินการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิใน
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ส่วนทียังไม่ได้มีการใช้สิทธิทั งจํานวนหรือบางส่วน เมือการเข้าถือหุ ้นตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

ดังกล่าวไม่ขัดต่อข้อจํากัดเรืองสัดส่วนการถือหุ ้นของคนทีมิใช่สัญชาติไทย 

ทั งนี ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีไม่ใช่สัญชาติไทยจะต้องแสดงความจํานงทีจะให้บริษัทดําเนินการ

ตามข้อ (ก) หรือ (ข) ข้างต้น โดยระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซื อหุ ้นสามัญ ณ วันแจ้ง

ความจํานงการใช้สิทธิในแต่ละครั ง 

บริษัทจะอนุญาตให้มีการดําเนินการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ในส่วนทียังไม่ได้รับการใช้

สิทธิบางส่วนหรือทั งหมดในวันใช้สิทธิวันแรกทีสามารถกระทําได้โดยทีไม่ขัดต่อข้อจํากัด อย่างไร

ก็ดี หากมีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทีรอการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิดังกล่าวมากกว่าจํานวนหุ ้น

สามัญทีอนุญาตให้ซื อได้โดยไม่ขัดต่อข้อจํากัดการโอนหุ ้น เรืองสัดส่วนการถือครองหุ ้นของผู ้ ถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิทีมิใช่สัญชาติไทย บริษัทจะดําเนินการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้แก่

ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีมิใช่สัญชาติไทยตามลําดับการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิทีครบถ้วน

สมบูรณ์ตามทีกําหนดในการใช้สิทธิในครั งนี หาก ณ วันใช้สิทธิครั งสุดท้าย ผู ้ ถือใบสําคัญแสดง

สิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิได้เนืองจากข้อจํากัดเรืองสัดส่วนการถือครองหุ ้ นของผู ้ ถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู ้ ถือใบสําคัญแสดง

สิทธิทีมิใช่สัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด  ๆต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ชดใช้

ค่าเสียหายทีเกิดขึ นทั งสิ น 

ค) ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีมิใช่สัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีที

ไม่สามารถดําเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจํากัดเรืองสัดส่วนการถือครองหุ ้นของผู ้ ถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิทีมิใช่สัญชาติไทย 

 

3. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ 

3.1 การส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะดําเนินการส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิให้กับผู ้ ถือหุ ้ นเดิมของบริษัท โดยกําหนดรายชือผู ้ ที

ได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ ้นสามัญของบริษัทในวันที 7 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชือผู ้

ถือหุ ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู ้ ถือหุ ้นในวันที 8 

พฤษภาคม 2556 โดยบริษัทจะดําเนินการออกและสง่มอบใบสําคัญแสดงสิทธิในวันที 9 พฤษภาคม 2556 ตาม

รายละเอียดและขั นตอน ดังต่อไปน ี

 

3.1.1      กรณีผู ้ ถือหุ ้นเดิมไม่มีบัญชีซื อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด จะส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนทีได้รับ

จัดสรรให้แก่ผู ้ทีได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชือทีอยู่ทีระบุในสมุดทะเบียนผู ้

ถือหุ ้นภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี  ผู ้ทีได้รับการจัดสรรจะไม่

สามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีได้รับการจัดสรรในครังนี ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้
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จนกว่าจะได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึงอาจได้รับภายหลังจากทีใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทเริมซื อ

ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

3.1.2       กรณีผู ้ ถือหุ ้นเดิมมีบัญชีซื อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับ

ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผู ้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวน

ใบสําคัญแสดงสิทธิทีบริษัทหลักทรัพย์นั นฝากหลักทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั นก็จะ

บันทึกยอดบัญชีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทีผู ้ทีได้รับจัดสรรฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู ้

ถือหุ ้นทีได้รับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ผู ้ทีได้รับการ

จัดสรรจะสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทันทีทีตลาด

หลักทรัพย์อนุมัติให้ใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัททําการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ทั งนี ชือของผู ้ ถือหุ ้นทีได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับชือเจ้าของบัญชีซื อขายหลักทรัพย์ทีผู ้ทีได้รับการ

จัดสรรประสงค์ทีจะฝากใบสําคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนั นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะดําเนินการออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู ้ทีได้รับการจัดสรรตามข้อ 3.1.1 แทน 

 

3.1.3      กรณีผู ้ ถือหุ ้นเดิมมีบัญชีซื อขายหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที

ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู ้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที 600 และออกหลักฐานการฝาก

ให้แก่ผู ้ทีได้รับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เมือผู ้ ถือหุ ้นทีได้รับ

การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิต้องการขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู ้ ถือหุ ้นดังกล่าวจะต้องถอนใบสําคัญ

แสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทัวไป ซึงอาจจะมี

ค่าธรรมเนียมในการดําเนินการตามทีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั นๆ กําหนด 

ดังนั นในกรณีนี  ผู ้ ถือหุ ้ นทีได้รับจัดสรรจะสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ได้ทันทีทีตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทําทการซื อขายได้ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู ้ ถือหุน้ทีได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิได้ดําเนินการถอน

ใบสําคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว 

 

3.2 การส่งมอบหุ ้นสามัญทีเกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ในการใช้สิทธิซื อหุ ้นสามัญของบริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีใช้สิทธิซื อหุ ้น

สามญัสามารถเลือกให้บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปน ี
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3.2.1  ในกรณีทีผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญประสงค์จะขอรับใบหุ ้นสามัญ โดยให้

ออกใบหุ ้นในนามของผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ ้นตามจํานวนทีใช้

สิทธิแก่ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชือทีอยู่ทีระบุไว้ในสมุดทะเบียน

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันครบกําหนดการใช้สิทธิแต่ละครั ง ในกรณีนี ผู ้ ถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิทีใช้สิทธิซื อหุ ้นสามัญ จะไม่สามารถขายหุ ้นสามัญทีเกิดจากการใช้สิทธิในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ ้น ซึงอาจจะได้รับภายหลังจากทีหุ ้นสามัญทีเกิดจาก

การใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทําการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

3.2.2  ในกรณีทีผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีได้รับการจัดสรรหุ ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ ้นสามัญ แต่ประสงค์จะ

ใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงค์ทีจะฝากหุ ้นสามัญทีเกิดจาก

การใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึงผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื อขายหลักทรัพย์อยู่ 

กรณีนี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดําเนินการนําหุน้สามัญทีเกิดจากการใช้สิทธิฝากได้กับ “บริษัท ศูนย์

รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผู ้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี

จํานวนหุ ้นสามัญทีบริษัทหลักทรัพย์นั นฝากหุ ้นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั น ก็จะ

บันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ ้ นสามัญทีบริษัทหลักทรัพย์นั นฝากหุ ้ นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัท

หลักทรัพย์นั นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ ้นสามัญทีผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีได้รับการจัดสรรหุ ้น

ฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู ้จองซื อทีได้รับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันครบ

กําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั ง ในกรณีนี ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญจะ

สามารถขายหุ ้ นสามัญทีเกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทันทีทีตลาด

หลักทรัพย์อนุญาตให้หุ ้นสามัญทีเกิดจากการใช้สิทธิทําการซื อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย  

ในกรณีทีผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีใช้สิทธิซื อหุ ้นสามัญเลือกให้บริษัทดําเนินการตามข้อ 3.2.2 ชือของ

ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีได้รับการจัดสรรหุ ้น จะต้องตรงกับชือเจ้าของบัญชีซื อขายหลักทรัพย์ทีผู ้ ถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิประสงค์ทีจะฝากหุ ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั นแล้ว บริษัทขอ

สงวนสิทธิทีจะดําเนินการออกใบหุ ้นแก่ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีได้รับการจัดสรรหุ ้ นตามข้อ 3.2.1 

แทน 

 

3.2.3  ในกรณีทีผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีได้รับการจัดสรรหุ ้ นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ ้น แต่ประสงค์จะใช้

บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงค์ทีจะฝากหุ ้นสามัญทีเกิดจาก

การใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู ้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 กรณีนี บริษัทจะดําเนินการนําหุ ้น

สามัญทีเกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอด

บัญชีจํานวนหุ ้นสามัญตามจํานวนทีผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู ้

ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท ี600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีได้รับการ

จัดสรรหุ ้นภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันครบกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั ง เมือผู ้ทีได้รับการจัดสรรหุ ้น
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ต้องการขายหุ ้น ผู ้ทีได้รับการจัดสรรหุ ้นจะต้องถอนหุ ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่าน

บริษัทหลักทรัพย์ทัวไป ซึงอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดําเนินการตามทีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/

หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั น  ๆกําหนด ดังนั นในกรณีนี ผู ้ทไีด้รับการจัดสรรหุ ้นจะสามารถขายหุ ้นทีได้รับ

การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีทีตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ ้นของบริษัททําการซื อขายได้ใน

ตลาดหลักทรัพย์ และผู ้ทีได้รับจัดสรรหุ ้นได้ดําเนินการถอนหุ ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว 

 

4. ผลบังคับข้อกําหนดสิทธิและกฎหมายทีใช้บังคับ 

ข้อกําหนดสิทธิฉบับนี จะมีผลใช้บังคับในวันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกําหนดการใช้สิทธิ

ครั งสุดท้าย โดยข้อกําหนดสิทธินี จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกําหนด

สิทธินี ขัดแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด  ๆทีมีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความ

ตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสําคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกําหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที

ขัดแย้งกันนั น 

 

 

ผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

                 (นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ) 

           กรรมการ 

 

 

 

                     (นางสาวรมณี บุญดีเจริญ) 

                              กรรมการ 

 

 

 

 



Checklist warrant-RO 
ส าหรับการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น (“warrant”) และหุ้นทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับ 

warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  
 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ (“บริษัท”)  บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
  เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“บจ.”) 
  เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 (ท่ีไม่ใช่ บจ.) 

 

รายละเอยีดของ warrant   
 - ช่ือ warrant  (ถา้มี) GLAND-W2   
 - เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีมีรายช่ือ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ 8 พฤษภาคม 2556 
 - วนัท่ีเสนอขาย warrant  9 พฤษภาคม 2556.  - วนัส้ินสุดอาย ุwarrant 30 มิถุนายน 2559 
 - จ  านวน warrant ท่ีเสนอขาย 213,114,517 หน่วย     - วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 30 มิถุนายน 2559 
 - ราคาท่ีเสนอขาย  0.00 บาท                              . - จ  านวนหุน้รองรับ 213,114,517 หุน้        . 
 - อตัราการใชสิ้ทธิ 1:1                                       .        - ราคาใชสิ้ทธิ 1.00 บาท                           . 
  (ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น) 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์1 

เอกสาร 
อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

1. ลกัษณะของ warrant   
 1.1 สัดส่วนจ านวนหุน้รองรับ 

 สัดส่วนจ านวนหุน้รองรับส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ี
ออกใหม่ คร้ังท่ี 2 (“GLAND-W2”) ต่อจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของบริษทั2 เท่ากบั ร้อยละ 7.29 (กรณีไม่มีผูใ้ชสิ้ทธิ GLAND-W1 
ในเดือน มีนาคม 2556 ซ่ึงจะท าใหมี้สัดส่วนจ านวนหุน้รองรับสูงสุด) 

 
  50%  

 ขอ้ก าหนดสิทธิ 
(ขอ้ 1.12  

หนา้ 26-27) 

  > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี  
ท่ีไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังานก่อนการเสนอขาย  ตามหนงัสือท่ี ___ลงวนัท่ี _____ 
 (1) บริษทัอยูใ่นภาวะท่ีมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน 
 (2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทั  
 (3) กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
บริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม  
 
 

  

                                                        
1
  ใหร้ะบุ  N/A หากเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบริษทัได ้

2  วธีิการค านวณสดัส่วนจ านวนหุน้รองรับ :  
((จ านวนหุน้รองรับ warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี) + (จ านวนหุน้รองรับ CD หรือ warrant ท่ีเสนอขาย 

  ในคร้ังอ่ืน* ซ่ึงไม่รวมหุน้ท่ีจดัไวร้องรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    
                        (จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  ซ่ึงรวมจ านวนหุน้ท่ีจะออกใหม่อ่ืน 

ท่ีบริษทั จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในคร้ังน้ี) 
 * เฉพาะจ านวนหุ้นรองรับท่ี outstanding  อน่ึง หากในการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อมีมติออก warrant ในคร้ังน้ี ผูถื้อหุ้น

มีมติอนุมติัให้ออกหุ้นเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน หรือผูถื้อหุ้นมีมติในวาระอ่ืนใดท่ี
อาจท าให้จ  านวนหุ้นรองรับ outstanding ท่ีจะตอ้งน ามาค านวณเพ่ิมข้ึน เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกวา่ท่ีก าหนด ซ่ึงเป็นผลให้ตอ้งมีการ
ปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน  เป็นตน้  บริษทัตอ้งน าหุ้นรองรับท่ีอาจเพ่ิมข้ึนดงักล่าวมารวมค านวณดว้ย 

    ทั้งน้ี CD    = หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
            ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการหรือพนกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
เก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 



3 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์3 

เอกสาร 
อ้างอิง 

(ข้อ/หน้า) 

 1.2 มีอายแุน่นอน ซ่ึง  10 ปี นบัแต่วนัท่ีออก warrant  (อาย ุ3 ปี 53 วนั) 
 

 ขอ้ก าหนดสิทธิ 
(ขอ้ 1.1/หนา้ 2) 

 1.3 ก าหนดราคา และอตัราการใชสิ้ทธิไวอ้ยา่งแน่นอน (อตัราการใชสิ้ทธิ 1 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ : 1 หุน้สามญั ราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 1 บาทต่อหุ้น 

 ขอ้ก าหนดสิทธิ 
(ขอ้ 1.1/หนา้ 5) 

 1.4 มีระยะเวลาใหแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ≥ 15 วนั 
ก่อนวนัใชสิ้ทธิ4 

 ขอ้ก าหนดสิทธิ 
(ขอ้ 1.4.2/ 
หนา้ 8) 

 1.5 ก าหนดใหมี้การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้รองรับใหแ้ลว้เสร็จภายในอาย ุwarrant  ขอ้ก าหนดสิทธิ 
(ขอ้ 1.4.1/ 
หนา้ 7-8) 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัน้ี   

 2.1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั warrant เช่น 
  - ราคาหรืออตัราท่ีคาดวา่จะเป็นราคาหรืออตัราการใชสิ้ทธิ 
  - ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  
 - วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ  
 - เหตุใหต้อ้งออกหุน้ใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ 

 
 

หนงัสือเรียก
ประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นประจ าปี 

2556 
(วาระท่ี 5 /

หนา้ท่ี 3 และส่ิง
ท่ีส่งมาดว้ย 3 
หนา้ 1 - 3 ) 

 2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิครบถว้น  
โดยไดร้ะบุ 
  (1) price dilution5 
  (2) earning per share dilution6 หรือ control dilution7 

 หนงัสือเรียก
ประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นประจ าปี 

2556  
 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
3/หนา้ท่ี 3-4) 

                                                        
3
  ใหร้ะบุ  N/A หากเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบริษทัได ้

4
 ไม่รวมวนัใชสิ้ทธิ 

5
  Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
  โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ  านวนหุน้ paid-up) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี)   
                              จ  านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
6  Earnings per share dilution  = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลงัเสนอขาย 
        Earning per share ก่อนเสนอขาย 
 โดย  Earning per share ก่อนเสนอขาย   = ก าไรสุทธิ / จ านวนหุน้ paid-up  
           Earnings per share หลงัเสนอขาย  = ก าไรสุทธิ / (จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 
7
  Control dilution  =                          จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี     

            จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 

เอกสาร 
อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 
 2.3 วธีิการจดัสรรwarrant   หนงัสือเรียก

ประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นประจ าปี 
2556 (วาระท่ี 5) 
 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
3/หนา้ท่ี 2) 

3. มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นและอายุมติ   
 3.1 บริษทัไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ให้ออกหุ้นรองรับอยา่งเพียงพอ    มติท่ีประชุมผู ้

ถือหุ้น (วาระท่ี 
6 /หนา้ท่ี13) 

 3.2 บริษทัไดเ้สนอขาย warrant แลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้มีมติ (ผูถื้อหุ้นอนุมติัเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556) 

 มติท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้น (วาระท่ี 
5/หนา้ท่ี 11-12) 

4. ข้อก าหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี   
 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 (1) อายขุอง warrant  ระบุ 3 ปี 53 วนั 
 (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ (เสนอขาย 0 บาทราคา  

ใชสิ้ทธิ 1 บาท) 
 (3) อตัราการใชสิ้ทธิ (1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ หุน้สามญั 1 หุน้) 
(4) วธีิการใชสิ้ทธิของ warrant เช่น ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัสุดทา้ยของ 

แต่ละไตรมาส (ทุกวนัท่ี 30 มิถุนายนของทุกปี) 

 
 
 
 
 

ขอ้ก าหนดสิทธิ 
(ขอ้ 1.1/ 

หนา้ 2-5 และ 
ขอ้ 1.4 / 
หนา้ 7-14) 

 4.2 เหตุ เง่ือนไข และกระบวนการในการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดตาม warrant  ขอ้ก าหนดสิทธิ 
(ขอ้ 1.6/ 

หนา้ 21-22 ) 
 4.3 ค่าเสียหายท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจดัใหมี้ 
หุน้รองรับได ้ซ่ึงตอ้งไม่ต ่ากวา่ส่วนต่างระหวา่งราคาตลาดของหุ้นของบริษทักบั 
ราคาใชสิ้ทธิ 

 ขอ้ก าหนดสิทธิ 
(ขอ้ 1.8/ 

หนา้ 24-25 ) 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 

เอกสาร 
อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

4. ข้อก าหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี (ต่อ)   
 4.4 มาตรการคุม้ครองผูถื้อ warrant  ซ่ึงมีขอ้ก าหนดดงัน้ี 
 (1) กรณีมีขอ้ก าหนดใหบ้ริษทัสามารถเรียกใหผู้ถื้อ warrant ใชสิ้ทธิ 
ก่อนก าหนด บริษทัรับรองวา่ ขอ้ก าหนดดงักล่าว 
 (ก) มีความเป็นธรรม ชดัเจน และเหตุแห่งการเรียกใหใ้ชสิ้ทธิ 
ก่อนก าหนดดงักล่าวตอ้งอา้งอิงเหตุการณ์หรือการกระท าท่ีไม่อยูใ่นอ านาจควบคุม
ของบุคคลใด ๆ  
 (ข) ก าหนดใหบ้ริษทั ตอ้งเรียกใหมี้การใชสิ้ทธิเม่ือมีเหตุการณ์ 
ท่ีก าหนดไว ้
 (ค) มีมาตรการท่ีเพียงพอซ่ึงท าใหผู้ถื้อ warrant ในทอดต่อ ๆ ไป 
ทราบถึงขอ้ก าหนดดงักล่าว 
 (2) ก าหนดเหตุและเง่ือนไขในการปรับสิทธิในกรณีดงัต่อไปน้ีพร้อมกบั
ระบุวธีิการค านวณ 
 (ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลง par value หุน้ของบริษทั อนัเป็นผลมาจาก
การรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุน้ 
 (ข) เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาตลาด8 
 (ค) เม่ือบริษทัเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาตลาด7 

 (ง) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นท่ีออกใหม่
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
 (จ) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวา่อตัราท่ีระบุไวใ้น
ขอ้ก าหนดสิทธิ 
 (ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ท่ีท าใหผ้ล
ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิดอ้ยไปกวา่เดิม 
 กรณีการปรับสิทธิตามขอ้ (ข) และ (ค) บริษทัไดร้ะบุส่วนลดจากราคา
ตลาด พร้อมกบัวธีิการค านวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในขอ้ก าหนดสิทธิแลว้ 
 ทั้งน้ี หากบริษทัจะไม่ด าเนินการปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตาม  
(ก)-(ฉ) บริษทัไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังานก่อนการเสนอขายแลว้ ตามหนงัสือ
ท่ี_________ ลงวนัท่ี _____________________ 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้ก าหนดสิทธิ 

(ขอ้ 1.5/ 
หนา้ 14-21 ) 

                                                        
8
  คือ การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยมีราคาเสนอขายต ่ากวา่ราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวธีิการค านวณราคาเสนอขาย
และราคาตลาดตามหมายเหตุ 1  
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 

เอกสาร 
อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

5. การด าเนินการภายหลงัการเสนอขาย warrant   
 5.1 บริษทัระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant วา่ จะปรับสิทธิโดยวธีิใดวธีิหน่ึง
ดงัน้ี 
  (1) ปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ หรือ 
  (2) ปรับราคาใชสิ้ทธิ ควบคู่กบัการออก warrant ใหม่ทดแทนการปรับ
อตัราการใชสิ้ทธิ 
  ทั้งน้ี หากบริษทัตอ้งออกหุน้รองรับเพิ่มเติม บริษทัตอ้งยืน่มติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ท่ีอนุมติัให้ออกหุน้รองรับการปรับสิทธินั้นอยา่งเพียงพอต่อส านกังาน 
ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือวา่บริษทัไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้รองรับ 

 ขอ้ก าหนดสิทธิ 
(ขอ้ 1.5/ 

หนา้ 14-21 ) 

 5.2 บริษทัระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant วา่จะไม่ขยายอาย ุwarrant  
และไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ เวน้แต่จะเป็นการปรับสิทธิ
ตามท่ีก าหนดในขอ้ 1.5  

 ขอ้ก าหนดสิทธิ 
(ขอ้ 1.4.16/ 

หนา้ 14) 

 
 บริษัทขอเรียนว่า  บริษัทรับทราบและเข้าใจเ ง่ือนไขท่ีต้องปฏิบัติตามท่ีประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุ้น
รองรับทุกประการ  ทั้ งน้ี ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดตาม warrant ภายหลังการเสนอขาย  
บริษทัจะด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ และจะไม่ด าเนินการให้ขดัหรือ
แยง้กบัขอ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนดงักล่าว โดยบริษทัจะแจง้การแกไ้ข
เพิ่มเติมนั้นเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ส านักงานทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม  
และขอรับรองว่าขอ้มูลท่ีระบุไวใ้นรายการขา้งตน้และเอกสารท่ีแนบมาพร้อม checklist น้ีถูกตอ้ง
และตรงต่อความจริงทุกประการ 
 
 
 
ลงช่ือ    ลงช่ือ   
              (นายเจตรศิริ  บุญดีเจริญ)    (นางสาวรมณี  บุญดีเจริญ) 
ในฐานะกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
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หมายเหตุ 1 
การเสนอขายหลกัทรัพย์ทีอ่อกใหม่ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขายหลกัทรัพยใ์นกรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี   
  1. การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขายหุน้ โดยก าหนดราคา
เสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
  2. การเสนอขาย warrant ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ  
โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
  3. การเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (“CD”) ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขาย CD  
โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
 
1. การค านวณราคาเสนอขาย 

1.1 กรณีเสนอขายหุน้ ใหใ้ชร้าคาเสนอขายต่อผูล้งทุน 
1.2 กรณีเสนอขาย warrant ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย warrant บวกราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

  1.3  กรณีเสนอขายหุน้ควบคู่ไปกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใหค้  านวณดงัน้ี 
((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  
                        Qs +  Qx 

  ทั้งน้ี โดยท่ี 
  Ps   =  ราคาเสนอขายหุน้ 
  Qs  =  จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายควบคู่ไปกบั warrant 
  Pw =  ราคาเสนอขาย warrant 
  Qw =  จ านวน warrant ท่ีเสนอขายควบคู่ไปกบัหุน้ 
  Ep  =  ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นตาม warrant 
  Qx  =  จ านวนหุน้ท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตาม Qw 
 1.4 กรณีเสนอขาย CD ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย CD หารดว้ยอตัราแปลงสภาพ 
 

2. การค านวณราคาตลาด ใหใ้ชร้าคาหน่ึงราคาใดดงัต่อไปน้ี   
  2.1 ราคาตลาดถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการติดต่อกนั  
แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย 
   (1) ราคาท่ีน ามาถวัเฉล่ียสามารถใชร้าคาปิดหรือราคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุ้น 
ในแต่ละวนัก็ได ้
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  (2) วนัก าหนดราคาเสนอขาย ใหเ้ป็นวนัใดวนัหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (ก) วนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัให้
บริษทัเสนอขาย warrant และหุน้รองรับในราคาต ่า  

 (ข) วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 
  (ค) วนัแรกท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุน 
  (ง) วนัท่ีผูล้งทุนมีสิทธิซ้ือหุน้ตาม warrant    
   ทั้งน้ี หากไม่ใชร้าคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นตลาดตามขอ้ 2.1 ให้ระบุความ
เหมาะสมและเหตุผลของการไม่เลือกใชร้าคาตลาดดงักล่าวใหช้ดัเจนดว้ย 
 2.2 ราคาท่ีก าหนดโดยผา่นการวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัความตอ้งการซ้ือและความตอ้งการ
ขายหุน้ท่ีออกใหม่ของบริษทั เช่น การส ารวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์(book building) เป็นตน้  
  2.3  ราคายติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีส านกังานให้
ความเห็นชอบ  ทั้งน้ี ใหเ้ปิดเผยสมมติฐานส าคญัท่ีใชป้ระกอบการค านวณราคาตลาดใหเ้พียงพอ
และชดัเจนดว้ย 
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เอกสารทีต้่องจัดส่งพร้อมกบั checklist การเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น 

(“warrant”)และหุ้นทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”)  ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 

เอกสารทีต้่องจัดส่งพร้อมกบั checklist มี/ไม่มี หมายเหตุ 
1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ* มี  
2. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีขออนุมติัให้ออกและเสนอขาย 

warrant และหุน้รองรับ 
มี  

3. มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย warrant  
 และหุน้รองรับ 

มี  

4. ขอ้ก าหนดสิทธิ warrant มี  
5. รายละเอียดการค านวณจ านวนหุน้รองรับ มี  
6. รายละเอียดการค านวณ dilution effect มี  
7. หนงัสือส านกังานแจง้การผอ่นผนัการออก warrant ในสัดส่วน 
 ท่ีมากกวา่ 50% (ถา้มี) 

ไม่มี  

8. หนงัสือส านกังานแจง้การผอ่นผนัใหบ้ริษทัไม่ตอ้งด าเนินการ 
 ปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามท่ีประกาศก าหนด (ถา้มี) 

ไม่มี  

 

หมายเหตุ   เอกสารขา้งตน้ตอ้งใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัเป็นผูล้งนามรับรอง 
ความถูกตอ้งของเอกสารทุกหนา้ พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
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รายละเอียดการค านวณหุ้นรองรับ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
 

การค านวณสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ แบง่ออกเป็น 2 กรณี ดงันี ้
กรณีที่ 1 : ไมม่ีผู้ใช้สทิธิ GLAND-W1 เพิ่มเตมิใน มีนาคม 2556 

จ านวนหุ้นทัง้หมดทีจ่ดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิมีรายละเอียด ดงันี ้
      จ านวนหุ้น 

 จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ รุ่นท่ี 1 (“GLAND-W1”) =   163,980,654 

 จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ รุ่นท่ี 2 (“GLAND-W2”)  =  206,555,291* 

 จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับการปรับสทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ GLAND-W1  =  6,000,000 
        รวมทัง้สิน้          =  376,535,945 

(*หมายเหต ุ: กรณีที่ไมม่ีผู้ใช้สทิธิ GLAND-W1 เพิ่มเติมภายใน มีนาคม 2556 จะสามารถค านวณจ านวนการ
ออก GLAND-W2  

= 5,163,882,276 / 25 = 206,555,291 
หนว่ย) 

 
ค านวณสดัสว่นจ านวนหุ้นรองรับ กรณีที่ 1 
(จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมด) / (ทนุจดทะเบยีนที่ช าระแล้วทัง้หมด ณ วนัท่ี 17 
มกราคม 2556)                                                                                  

=   376,535,945 
               5,163,882,276 

=  7.29 % 

 

กรณีที่ 2 มีผู้ใช้สทิธิ GLAND-W1 ครบทัง้จ านวนท่ีคงเหลอือยูปั่จจบุนั 163,980,654 หนว่ย ใน มีนาคม 2556 

จ านวนหุ้นทัง้หมดทีจ่ดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิมีรายละเอียด ดงันี ้
       จ านวนหุ้น 

 จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ รุ่นท่ี 1 (“GLAND-W1”)   =  0 (สมมตใิช้สทิธิครบที่
เหลอือยู)่ 

 จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ รุ่นท่ี 2 (“GLAND-W2”)   =   213,114,517 

 จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับการปรับสทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ GLAND-W1 =   0 (ไมม่ี GLAND-W1 เหลอื
ไมต้่อง  
                                           ปรับสทิธิ)         

             รวมทัง้สิน้   =   213,114,517 
ทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว (ณ 17 มกราคม 2556) รวมกบัหุ้นท่ีเกิดจากการใช้สทิธิ GLAND-W1 เทา่กบั  

= 5,163,882,276 + 163,980,654  
= 5,327,862,930 หุ้น 
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ค านวณสดัสว่นจ านวนหุ้นรองรับ กรณีที่ 2 
(จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมด) / (ทนุจดทะเบยีนที่ช าระแล้วทัง้หมด)                                                          

=   213,114,517 
             5,327,862,930 

=  4.00 %   
      

 ดงันัน้ จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมด จะไมเ่กินกวา่ร้อยละ 50 ของหุ้นที่จ าหนา่ยได้
แล้วทัง้หมด 

 

 

 

 

 

 
ลงช่ือ  __________________________ 
          ( นายเจตรศิริ บญุดีเจริญ) 

ลงช่ือ  __________________________ 
          ( นางสาว รมณี บญุดีเจริญ) 

ในฐานะกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท พร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้าม)ี  
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รายละเอียดการค านวณ Dilution Effect (GLAND-W2)  
ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ครัง้ท่ี 2 (GLAND-W2) 

เน่ืองจากเป็นการออกใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น ดงันัน้จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้
ถือหุ้ น ณ วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้ นครบถ้วนตามใบส าคญัแสดงสิทธิโดย
บคุคลท่ีไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จ านวน จะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น (dilution effect) ดงันี ้

1.   การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบส าคญัแสดงสิทธิโดยบคุคลอื่นที่ไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จ านวน จะท าให้สดัส่วนการ
ถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากบัร้อยละ 3.85 โดยค านวณจากสตูรการค านวณ ดงันี ้

Control Dilution  =  จ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้ 

 จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้  

 3.85% =  213,114,517 

  (5,327,862,930*+213,114,517)    

*หมายเหต ุ:  ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว (ณ 17 มกราคม 2556) + สมมติมีการใช้สทิธิ GLAND-W1 ทัง้หมดที่เหลอื 

=          5,163,882,276 + 163,980,654 

=          5,327,862,930 

2.   การลดลงของก าไรต่อหุ้น (EPS Dilution) 

ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2 ทัง้จ านวน 213,114,517 หน่วย จะมีผลกระทบต่อ
ก าไรตอ่หุ้น (EPS Dilution) ลดลงร้อยละ 3.85 บนสมมติฐานของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2555 จ านวน 
60 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดงันี ้

EPS Dilution   = EPS ก่อนเสนอขาย1- EPS หลงัเสนอขาย2 
                                         EPS ก่อนเสนอขาย1 

  =  0.0111 - 0.0107 

                                0.0111 

  =  3.85% 

 

1 EPS ก่อนเสนอขาย=    ก าไรสทุธิ         .    

                                           จ านวนหุ้น paid-up 

  =   59,027,339 

5,327,862,930 
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  =  0.0111 บาท 

 
2 EPS หลงัเสนอขาย=    ก าไรสทุธิ         .    

                  (จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้ 

  =        59,027,339 

                                 (5,327,862,930 + 213,114,517)    

  =  0.0107 บาท 

 

3.   การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้จ านวน 213,114,517 หน่วย จะมีผลกระทบตอ่ราคาของ
หุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 2.87 บนสมมติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) ท่ี 3.95 บาทต่อหุ้น ซึง่
เป็นราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นย้อนหลงั 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 
12 มีนาคม 2556 (ระหวา่งวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2556 ถงึ 11 มีนาคม 2556) (ข้อมลูจาก SETSMART) โดยมีรายละเอียด
การค านวณ ดงันี ้

Price dilution = ราคาตลาด  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย** 

  ราคาตลาด 

**ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดxจ านวนหุ้นช าระแล้ว)+(ราคาใช้สทิธิxจ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้   

                                                  (จ านวนหุ้นช าระแล้ว+ จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้ 

 ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (3.95 x 5,327,862,930) + (1.00 x 213,114,517) 

     (5,327,862,930 + 213,114,517)    

 = 3.84 บาท 

Price dilution                    =   3.95 – 3.84          = 2.87% 

  3.95 

 

ลงช่ือ    ลงช่ือ                                        ลงช่ือ   
 

                               (นายเจตรศิริ  บญุดีเจริญ)                                                       (นางสาวรมณี  บญุดีเจริญ) 

 

ในฐานะกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท พร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) 

 


