บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)

ข้ อกาหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของ
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4 ออกโดยบริ ษัท
แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน
2558 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้ รับสิทธิตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ โดยบริ ษัทและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
จะต้ องผูกพันตามข้ อกาหนดสิทธิทกุ ประการ และให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ รับทราบและเข้ าใจข้ อกาหนดต่างๆ
ในข้ อกาหนดสิทธิ เป็ นอย่างดีแล้ ว ทังนี
้ ้ ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิจะจัดให้ มีการเก็บรักษาสาเนาข้ อกาหนดสิทธิไว้ ณ
สานักงานใหญ่ของบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสาเนาข้ อกาหนดสิทธิและสัญญาต่างๆ ได้ ในวัน
และเวลาทาการของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
คาจากัดความ
คาและข้ อความต่างๆ ที่ใช้ อยูใ่ นข้ อกาหนดสิทธิ ให้ มีความหมายดังต่อไปนี ้
ข้ อกาหนดสิทธิ

หมายถึง

ใบสาคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

บริ ษัท

หมายถึง

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

วันทาการ

หมายถึง

ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิ และหน้ าที่ของบริ ษัท แกรนด์ คาแนล
แลนด์ จากัด (มหาชน) และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญของ บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) ครัง้
ที่ 4 (GLAND-W4)
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ นสามัญ ของ บริ ษั ท แกรนด์
คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4 ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ
โอนเปลี่ยนมือได้ ที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นสามัญเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น
ใบที่ออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด เพื่ อ ใช้ แ ทนใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของ
บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
ผู้ ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ นสามัญ บริ ษั ท แกรนด์
คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) และให้ รวมถึงผู้ถือใบแทน
ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่จ ะซือ้ หุ้น สามัญของ บริ ษัท แกรนด์
คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิ ดทาการตามปกติในกรุ งเทพมหานคร
ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์ หรื อวันอาทิตย์ หรื อวันอื่นใดที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประกาศให้ เป็ นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์

หน้ าที่ 1

บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
ประกาศ ทจ. 34/2551

หมายถึง

สานักงาน กลต.

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายใบสาคัญแสดง
สิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ นที่ อ อกใหม่ แ ละหุ้ นที่ อ อกใหม่ เ พื่ อ รองรั บ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

วันที่ 23 กรกฏาคม 2558

วันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย

หมายถึง

วันที่ 29 มิถนุ ายน 2561

ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้
สิทธิ

หมายถึง

ระยะเวลาที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์ จะใช้ สิทธิ ใน
การซื ้อหุ้นของบริ ษัท โดยจะต้ องแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิที่
จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้

1.

รายละเอียดเกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทจานวน 590,967,146 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิม โดยกาหนดรายชื่อผู้ที่ได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทในวันที่ 21 กรกฏาคม
2558 และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 กรกฏาคม 2558 โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายดังต่อไปนี ้
1.1
ลักษณะสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้น
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

: ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท แกรนด์ คาแนล
แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 4 (“ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ” หรื อ
“GLAND-W4”)

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และเปลีย่ นมือได้

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

: วันที่ 23 กรกฏาคม 2558

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 2 ปี 342 วัน นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ (ตังแต่
้ วนั ที่ 23
กรกฏาคม 2558 จนถึงวันที่ 29 มิถนุ ายน 2561) ทังนี
้ ้ ภายหลัง
การออกใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัท จะไม่ขยายอายุใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

จานวนที่ออกและเสนอขาย

: 590,967,146 (ห้ าร้ อยเก้ าสิบล้ านเก้ าแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่ง
ร้ อยสีส่ บิ หก) หน่วย

หน้ าที่ 2

บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
จานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรไว้ เพื่อรองรับ
การใช้ สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 590,967,146 (ห้ าร้ อยเก้ าสิบล้ านเก้ าแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่ง
ร้ อยสี่สิบหก) หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท) หรื อคิดเป็ น
จานวนไม่เกินร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว โดย
ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนที่ชาระแล้ ว
ทัง้ หมด เท่ากับ 5,529,215,704 หุ้น คิด เป็ นทุนจดทะเบีย น
ชาระแล้ ว 5,529,215,704 บาท
การคานวณสัดส่วนจานวนหุ้นรองรับ
กรณีที่ 1 : ไม่มีผ้ ใู ช้ สทิ ธิ GLAND-W2 และ GLAND-W3
เพิ่มเติม
 จานวนหุ้นคงเหลือรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2
("GLAND-W2") = 20,313,945
 จานวนหุ้นคงเหลือรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3
("GLAND-W3") = 368,610,059
 จานวนหุ้นทีจ่ ดั สรรเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ รุ่น
ที่ 4 ("GLAND-W4") = 590,967,146
 จานวนหุ้นทีจ่ ดั สรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิ GLANDW3
= 25,597,921
รวมทังสิ
้ ้น = 1,005,489,071 หุ้น
คานวณสัดส่วนจานวนหุ้นรองรับ กรณีที่ 1
จ านวนหุ้น ที่ จัด สรรเพื่ อ รองรั บ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิ / ทุน จด
ทะเบียนที่ชาระแล้ ว (ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558) =
1,005,489,071 / 5,529,215,704 = 18.19%
กรณีที่ 2 : มีผ้ ใู ช้ สทิ ธิ GLAND-W2 และ GLAND-W3 เต็ม
จานวน
จานวนหุ้น
จ านวนหุ้น คงเหลื อ เพื่ อ รองรั บ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ รุ่ น ที่ 2
("GLAND-W2") = 0 (สมมติใช้ สทิ ธิครบที่เหลืออยู)่
จ านวนหุ้น คงเหลื อ เพื่ อ รองรั บ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ รุ่ น ที่ 3
("GLAND-W3") = 0
จ านวนหุ้น ที่ จั ด สรรเพื่ อ รองรั บ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ รุ่ น ที่ 4
("GLAND-W4") = 590,967,146
จานวนหุ้นทีจ่ ดั สรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิ GLAND-W3
=0
รวมทังสิ
้ ้น = 590,967,146 หุ้น
หน้ าที่ 3

บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
ค านวณทุน จดทะเบี ย นช าระแล้ ว หลัง ใช้ สิ ท ธิ GLAND-W2,
GLAND-W3 ครบ
จานวนหุ้น
ทุนจดทะเบียน (วันที่ 27 มีนาคม 2558)
5,529,215,704
หุ้นที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิ GLAND-W2
11,845,700
(GLAND-W2 เหลือ 11,313,945 หุ้น โดย 1 หน่วยของ GLAND-W2 แปลงเป็ นหุ้น
GLAND ได้ 1.047 หุ้น)

หุ้นที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิ GLAND-W3
รวมจานวนหุ้นจดทะเบียนหลัง Exercise

368,610,059
5,909,671,463

คานวณสัดส่วนจานวนหุ้นรองรับ กรณีที่ 2
จานวนหุ้นทีจ่ ดั สรรเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมด
ั้
/ ทุน
จดทะเบียนที่ชาระแล้ วทังหมดหลั
้
ง Exercise
= 590,967,146 / 5,909,671,463 = 10.00%
ดังนัน้ จานวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทัง้ หมด จะไม่ เกินกว่ าร้ อยละ 50 ของหุ้นที่จาหน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด
ลักษณะการเสนอขาย

: ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 10 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 1.00 บาท) ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยบริ ษัทได้
กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จ ะซื อ้ หุ้น สามัญของบริ ษั ท (Record Date) ในวันที่ 21
กรกฏาคม 2558 และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(ตามที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการ
โอนหุ้นในวันที่ 22 กรกฏาคม 2558
ในกรณี ท่ ี มี เ ศษให้ ปั ดทิ ง้ ทั ้ง จ านวน และในกรณี ท่ ี มี
ใบสาคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริ ษัทจะ
ด าเนิ น การยกเลิ ก ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ใ นส่ ว นที่ เ หลื อ
ดังกล่ าวต่ อไป

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

: 0.00 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ : ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญได้ 1
(หนึง่ ) หุ้น
ราคาการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ

: 1.00 บาท (หนึง่ บาท) ต่อ 1 (หนึง่ ) หุ้นสามัญใหม่

หน้ าที่ 4

บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: บริ ษัทจะนาใบสาคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาการใช้
สิทธิ

: บริ ษั ท จะน าหุ้น สามัญ ที่ เ กิ ด จากการใช้ สิ ท ธิ ใ นครั ง้ นี เ้ ข้ า จด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

: ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะพิจารณาถึง
ผลกระทบแบ่งเป็ น 2 กรณีดงั นี ้
กรณีที่ 1 – ผู้ถือหุ้นเดิมเป็ นผู้ใช้ สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทครัง้ ที่ 4 ทังจ
้ านวน
กรณีที่ 2 – บุคคลอื่นที่มิใช่เป็ นผู้ถือหุ้นเดิมเป็ นผู้ใช้ สิทธิแปลง
สภาพใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทครัง้ ที่ 4
ทังจ
้ านวน
หน่วย : ร้ อยละ
การลดลง/กรณีที่
การลดลงของสัด ส่ว น
การถือหุ้น

1

2
0.001

9.09

9.09

9.09

6.30

6.30

(Control Dilution)
การลดลงของส่วนแบ่ง
กาไร
(EPS Dilution)
การลดลงของราคาหุ้น
(Price Dilution)

หมายเหตุ : 1 ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นใน
กรณี 1 เนื่องจากเป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม

1.2

ใบสาคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดง
สิทธิ

1.2.1

นายทะเบียนมีหน้ าที่ที่จะต้ องออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิทกุ ราย โดยในส่วน
ของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้ กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะระบุชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ นนั ้ นายทะเบียนจะออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิหรื อออกใบรับเพื่อใช้ แทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนกาหนดให้ แก่ศนู ย์รับ
ฝากหลักทรัพย์

หน้ าที่ 5

บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
1.2.2

นายทะเบียนมีหน้ าที่ตามสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนที่จะต้ องจัดทาและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิไว้ จนกว่าใบสาคัญแสดงสิทธิ ทงหมดจะมี
ั้
การใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นรองรับของบริ ษัทหรื อ
จนกว่าครบกาหนดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ (แล้ วแต่กรณี)

1.2.3

ผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ
- ผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงสิทธิกรณีทวั่ ไป
สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิจะตกได้ แก่บคุ คลหรื อนิติบคุ คลที่ปรากฏชื่อเป็ นเจ้ าของใบสาคัญแสดง
สิทธิจานวนดังกล่าวอยูใ่ นสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิในขณะนันๆ
้ หรื อในวันแรกของการปิ ด
สมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิเว้ นแต่จะได้ มีการโอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ สามารถใช้ ยนั กับผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ตามข้ อ 1.3 เกิดขึ ้นแล้ วในวัน
ปิ ดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น ซึ่ งสิทธิ ในใบสาคัญแสดงสิทธิ จะตกได้ แก่ผ้ รู ับโอนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
- ผู้ทรงสิทธิ ในใบสาคัญแสดงสิทธิ กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ แทน
สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิจะตกได้ แก่บคุ คลหรื อนิติบคุ คลที่นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิได้ รับ
แจ้ งเป็ นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์วา่ เป็ นผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิจานวนดังกล่าวที่
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในขณะนันๆ
้
หรื อในวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีการโอนปิ ดสมุด
ทะเบียน

1.2.4

เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้ งต่อนายทะเบียน นายทะเบียนมีหน้ าที่ที่จะต้ องออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ให้ แก่ผ้ ทู รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ ผ้ ทู รงสิทธิ
ในใบสาคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าวเป็ นผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิตามจานวนที่ได้ รับแจ้ งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เมื่อได้ มีการออกใบสาคัญแสดงสิทธิและ
ลงทะเบียนดังกล่าวแล้ ว นายทะเบียนจะแก้ ไขจานวนรวมของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ได้ แยกไปลงทะเบียนไว้ ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิออก ส่วนจานวนรวมของใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ออกให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์นนั ้ หากนายทะเบียนไม่ได้ ทาการแก้ ไข (ไม่ว่าด้ วยเหตุใด
ก็ตาม) ให้ ถือว่ามีจานวนลดลงตามจานวนของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ แยกไปออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
และลงทะเบียนไว้ ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว

1.3

การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ

1.3.1

การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิได้ ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
- การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์ เมื่อ
ผู้โอนใบสาคัญ แสดงสิทธิ ซึ่งเป็ นผู้ที่สมุด ทะเบี ยนผู้ถื อ ใบสาคัญแสดงสิท ธิ ระบุชื่ อ เป็ นเจ้ าของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวนที่จะทาการโอน หรื อผู้รับโอนคนสุดท้ ายโดยมีการสลักหลังแสดงการ

หน้ าที่ 6

บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
โอนต่อเนื่องครบถ้ วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) ได้ สง่ มอบใบสาคัญแสดงสิ ทธิให้ แก่
ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนไว้ ด้วย
ผลการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบริ ษัท การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้ ยนั กับ
บริ ษัทได้ ก็ตอ่ เมื่อนายทะเบียนได้ รับคาขอลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิพร้ อมทังใบส
้ าคัญ
แสดงสิทธิที่ผ้ รู ับโอนใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ลงลายมือชื่อเป็ นผู้รับโอนในด้ านหลังของใบสาคัญแสดง
สิทธินนครบถ้
ั้
วนแล้ ว
ผลของการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
จะใช้ ยนั กับบุคคลภายนอกได้ ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ ลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเรี ยบร้ อยแล้ ว
- การขอลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้ องกระทา ณ สานักงานใหญ่ของนายทะเบียน
ในวันและเวลาทาการของนายทะเบียน และจะต้ องทาตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนกาหนด
โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้ องส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ลงลายมือชื่ อครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์
ข้ างต้ น พร้ อมทังหลั
้ กฐานอื่นๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้ องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับ
โอนใบสาคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิพร้ อมทั ง้ ใบสาคัญแสดงสิทธิและ
หลัก ฐานอื่น ๆ ที่ จ ะต้ อ งส่ง มอบครบถ้ ว นเรี ย บร้ อยแล้ ว อย่า งไรก็ ดี นายทะเบี ยนมี สิท ธิ ปฏิ เ สธ
ไม่รับคาขอลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนเห็นว่าการโอนใบสาคัญแสดง
สิทธินนไม่
ั ้ ชอบด้ วยกฎหมาย
1.3.2

สาหรับการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

1.4

การใช้ สิทธิและเงื่อนไขการใช้ สิทธิ

1.4.1

วันกาหนดการใช้ สทิ ธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ ทุกวันที่ 30 มิถนุ ายนของทุกปี
ตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิทธินบั แต่วนั ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้กาหนดการใช้ สิทธิครัง้ แรกให้ ตรง
กับวันทาการสุดท้ ายของเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2559 และครัง้ สุดท้ ายกาหนดให้ ตรงกับวันที่ 29 มิถนุ ายน
2561 โดยวันดังกล่าวจะเป็ นวันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย (“วันกาหนดใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ าย”)
ซึง่ หากตรงกับวันหยุดทาการให้ เลือ่ นเป็ นวันทาการก่อนหน้ า

1.4.2

ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท จะต้ องแจ้ งความจานงใน
การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทตามวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.4.5 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
ในทุกวันทาการของบริ ษัท ภายในระยะเวลา 7 วันก่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้ น
ระยะเวลาแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายซึง่ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ งความจานง
ในการใช้ สทิ ธิภายใน 15 วัน ก่อนวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
หน้ าที่ 7

บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัทจะไม่มกี ารปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ ยกเว้ นกรณีดงั นี ้
1) ในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย บริ ษัทจะปิ ดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทาการขึ ้นเครื่ องหมาย SP (ห้ ามการซื ้อขาย) ล่วงหน้ า 3 วันทาการก่อนวันปิ ด
สมุดทะเบียน (ในกรณีที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทาการ
ให้ เลือ่ นวันปิ ดสมุดทะเบียนเป็ นวันทาการก่อนหน้ า)
2) ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทอาจปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนดสิทธิของ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าว และ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
บริ ษัทจะแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ วันกาหนดการใช้ สิทธิ อัตรา
การใช้ สิทธิ ราคาการใช้ สิทธิ พร้ อมทังสถานที
้
่ใช้ สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(SETSMART / SET Portal) ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบอย่างน้ อย 7 วันก่อนระยะเวลาแจ้ งความ
จานงในการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ สาหรับการใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ าย บริ ษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึง
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วัน
หลังวันปิ ดสมุดทะเบียน
1.4.3

นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”)
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชัน้ 4 และ 7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 0-2229-2800
โทรสาร: 0-2359-1259
Website: www.tsd.co.th
นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ซึง่ ในสมุดทะเบียนจะต้ องประกอบด้ วยชื่อและนามสกุลจริ ง สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องตามที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์จะกาหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน
บริ ษัทจะถือว่าสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิมีหน้ าที่ในการแจ้ งการเปลี่ยนแปลงหรื อข้ อผิดพลาดในรายละเอียดในการลง
บันทึกในสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขข้ อผิดพลาด
ดังกล่าว
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บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยจะทาการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET SMART/ SCP) และแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ)
วัน เช่นกัน รวมทังบริ
้ ษัทจะดาเนินการจัดส่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้ วย
1.4.4

สถานที่ติดต่อในการใช้ สทิ ธิ
บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์
โทรสาร

1.4.5

0-2246-2323
0-2247-1082

ขันตอนการใช้
้
สทิ ธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญได้ ที่บริ ษัท โดยจะต้ องแจ้ ง
ความจานงในการใช้ สทิ ธิตามระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิตามที่ระบุข้างต้ น
ในกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิอยูใ่ นระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ
เป็ นหลักฐานในการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิได้ ทนั ที
ในกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้
สิทธิต้องแจ้ งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อเพื่อให้ ออกใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยยื่นต่อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้ าที่เป็ นนายหน้ า
ซื ้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดาเนินการแจ้ งกับศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ สาหรั บนาไปใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะออกใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิ (แล้ วแต่กรณี) ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อนาไปใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการดาเนินการใช้ สทิ ธิ
ตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ จะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้ งความ
จานงในการใช้ สทิ ธิ โดยดาเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ แก่บริ ษัทตามสถานที่ติดต่อข้ างต้ น
ก) แบบแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจน และครบถ้ วนทุก
รายการ
ข) ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ซึ่งผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้ านหลัง ตามจานวนที่ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้
สิทธิ และหนังสือมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นมารับใบสาคัญแสดงสิทธิ ฉบับใหม่สาหรับใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ (ถ้ ามี)
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บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
ค) ชาระเงินตามจานวนที่ระบุในใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นจะต้ องชาระเป็ นเงินสด เช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อคาสัง่
จ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 (สอง) วันทาการนับจาก
วันที่แจ้ งความจานงการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ โดยขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บริ ษัท แกรนด์ คาแนล
แลนด์ จากัด (มหาชน)” เลขที่บญ
ั ชี 001-9-15878-1 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาเพลินจิต
ทังนี
้ ้ การใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริ ษัทได้ เรี ยกเก็บเงินดังกล่าวได้
แล้ วเท่านัน้ หากเรี ยกเก็บไม่ได้ ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มิได้ เกิดจากบริ ษัท ให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริ ษัทตกลงให้ ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ แต่ทงนี
ั ้ ้ ไม่
เป็ นการตัดสิทธิที่จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ ต่อไป เว้ นแต่เป็ นการยกเลิกการใช้ สิทธิ ในครัง้
สุดท้ าย ให้ ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป
ง) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรื อภาษี อื่นใด (ถ้ ามี) ตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรื อข้ อบังคับหรื อกฎหมายต่างๆ ที่ใช้ บงั คับในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
จ) หลักฐานประกอบการจองซื ้อ
1) บุคคลสัญชาติไทย
: สาเนาบัตรประชาชน พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
2) บุคคลต่างด้ าว
: สาเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
3) นิติบคุ คลในประเทศ
: สาเนาหนังสือรับรองบริ ษัท พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องโดย
กรรมการผู้มีอานาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริ ษัท
นัน้ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือ
ชื่อตาม 1) หรื อ 2) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
4) นิติบคุ คลต่างประเทศ
: สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public
ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องโดย
กรรมการผู้มีอานาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มี
อานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรื อ 2) พร้ อมรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
5) คัสโตเดียน (Custodian) : สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public
ของประเทศที่ อ อกเอกสารนัน้ พร้ อมหนัง สื อ แต่ ง ตัง้ คัส
โตเดียน และเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อ
ตาม 1) หรื อ 2) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
1.4.6

จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ จะต้ อง
เป็ นจานวนเต็มเท่านัน้ โดยอัตราการใช้ สทิ ธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
หนึง่ หน่วยต่อหุ้นสามัญหนึง่ หุ้น เว้ นแต่การปรับสิทธิตามข้ อ 1.5

หน้ าที่ 10

บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
1.4.7

จานวนหุ้นสามัญที่ออกให้ เมื่อมีการใช้ สิทธิ จะคานวณโดยการนาจานวนเงินในการใช้ สิทธิ ซึ่งผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ชาระตามที่กล่าวข้ างต้ น หารด้ วยราคาการใช้
สิทธิในขณะที่มีการใช้ สิทธินนั ้ โดยบริ ษัทจะออกหุ้นสามัญเป็ นจานวนเต็ม ไม่เกินจานวนหน่วยของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิคณ
ู ด้ วยอัตราการใช้ สิทธิ หากมีการปรับราคาการ
ใช้ สทิ ธิและ/หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิแล้ วทาให้ มีเศษเหลืออยูจ่ ากการคานวณดังกล่าว บริ ษัทจะไม่นาเศษ
ดังกล่าวมาคิดคานวณและจะชาระเงินที่เหลือจากการใช้ สิทธิดงั กล่าวเป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่ อมเฉพาะ
คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน
14 (สิบสี)่ วันนับจากวันกาหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบี ้ยไม่วา่ ในกรณีใดๆ
ในกรณีที่ต้องมีการเปลีย่ นแปลงอัตราการใช้ สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้
สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจานวนหุ้นสามั ญที่จะได้ รับจากการใช้ สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิให้ ตดั เศษของหุ้นทิ ้ง

1.4.8

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญไม่ต่ากว่า 100 หุ้นสามัญ โดยจานวนหน่วย
ของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องเป็ นจานวนเต็มเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีสทิ ธิในการซื ้อหุ้นต่ากว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้ องใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ
ในครัง้ เดียวทังจ
้ านวน ยกเว้ นในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายนี ้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้ สิทธิใน
การซื ้อหุ้นสามัญโดยไม่มีการกาหนดจานวนหุ้นสามัญขันต
้ ่า

1.4.9

หากบริ ษัทได้ รับหลักฐานใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อจานวนเงินที่บริ ษัท
ได้ รับชาระไม่ครบตามจานวนที่ระบุไว้ ในแบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ หรื อบริ ษัท
ตรวจสอบได้ ว่า ข้ อความที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบ
แสดงความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญนันไม่
้ ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องทาการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาการแจ้ งความจานงใช้ สิทธิใน
แต่ละครั ง้ หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ทาการแก้ ไข ให้ ถูกต้ อ ง
ภายในระยะเวลาดังกล่าวบริ ษัทจะถือว่าการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่
มีการใช้ สทิ ธิ และบริ ษัทจะจัดส่งเงินที่ได้ รับ และใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิคืน
ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกาหนดการใช้ สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี ้ยให้
ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ชาระจานวนเงินในการใช้ สิทธิ ไม่
ครบถ้ วน บริ ษัทมีสิทธิ แต่เพียงผู้เดียวที่จะดาเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี ้ ตามที่ผ้ ูถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิเลือกไว้ ในใบแจ้ งความจานง
ก) ถือว่าการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ หรื อ
ข) ถือว่าจานวนหุ้นสามัญที่จองซื ้อมีจานวนเท่ากับจานวนที่จะได้ รับตามจานวนเงินในการใช้ สิทธิ
ซึง่ บริ ษัทได้ รับชาระไว้ จริ งตามราคาการใช้ สทิ ธิในขณะนัน้ หรื อ
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ค) ให้ ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ชาระเงินเพิ่มเติมตามจานวนที่
ประสงค์ จ ะใช้ สิ ท ธิ ใ ห้ ครบถ้ วนภายในระยะเวลาแจ้ งความจ านงในการใช้ สิ ท ธิ ใ นครั ง้ นัน้
หากบริ ษัทไม่ได้ รับเงินครบตามจานวนในการใช้ สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจะถือว่า
การแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ
หมายเหตุ: ในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย บริ ษัทจะดาเนินการตามข้ อ ข) ข้ างต้ น
การกระทาใดๆ ของบริ ษัทให้ ถือว่าเป็ นที่สดุ ในกรณีตามข้ อ ก) และ ค) บริ ษัทจะส่งเงินที่ได้ รับไว้ คืนเป็ น
เช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะและใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริ ษัทถือว่าไม่มี
การใช้ สิทธิ ดังกล่าวคืนให้ แก่ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี)่ วันนับจากวันกาหนดการใช้ สทิ ธิโดยไม่มีดอกเบี ้ยไม่วา่ ในกรณีใดๆ
ในกรณีข้อ ข) บริ ษัทจะส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นทีเ่ หลือในกรณี
ที่บริ ษัทถือว่ามีการใช้ สทิ ธิเพียงบางส่วน คืนให้ กบั ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี)่ วันนับจากวันกาหนดการใช้ สทิ ธิ พร้ อมเงินส่วนที่เหลือ
(ถ้ ามี) โดยไม่มีดอกเบี ้ย ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ อย่างไรก็ดี ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ยงั ไม่มีการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว ยังมีผลใช้ สทิ ธิตอ่ ไปจนถึงวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
1.4.10 ในกรณีที่บริ ษัทไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ภายในระยะเวลา
14 (สิบสี่) วันนับแต่วนั ที่ใช้ สิทธิ ในครัง้ นันๆ
้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้ รับดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ
7.5 ต่อปี โดยคานวณจากเงินส่วนที่ไม่ได้ ใช้ สทิ ธินบั แต่วนั ที่พ้นกาหนด 14 (สิบสี)่ วันดังกล่าวจนถึงวันที่
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ รับคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ
อย่างไรก็ดี หากบริ ษัทได้ ทาการส่งเช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อคาสัง่ จ่ายเงินของธนาคาร ซึ่ง
ขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสาคัญสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบี ยนตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือแสดง
ความจานงในการใช้ สทิ ธิโดยถูกต้ องแล้ ว โดยชอบและไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหาย
ใดๆ อีกต่อไป
1.4.11 เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ ได้ ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขการแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ สง่ มอบทังใบส
้ าคัญแสดงสิทธิหรื อ
ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ และชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้น
สามัญถูกต้ องและครบถ้ วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ จะไม่
สามารถเพิกถอนการใช้ สทิ ธิได้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากบริ ษัท
1.4.12 เมื่อพ้ นกาหนดวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายแล้ ว แต่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิยงั
มิได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการใช้ สิทธิที่กาหนดไว้ อย่างครบถ้ วน ให้ ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิทธินนๆ
ั ้ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้ สทิ ธิไม่ได้ อีกเมื่อพ้ นกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
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1.4.13 ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็ น
จานวนมากกว่าจานวนที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ บริ ษัทจะส่งใบสาคัญแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจานวนของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ลดลงให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าว หากใบสาคัญแสดงสิทธิ นนอยู
ั ้ ่ใ น
ระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกาหนดการใช้ สิทธินัน้ ๆ และ
จะทาการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิใบเก่า
1.4.14 บริ ษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ วของบริ ษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจานวนหุ้น
สามัญที่ออกใหม่สาหรับการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับตังแต่
้ วนั ที่บริ ษัทได้ รับชาระ
ค่าหุ้นตามจานวนที่มกี ารใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้ และบริ ษัทจะดาเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ได้ ใช้ สทิ ธินนเข้
ั ้ าเป็ นผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจานวนหุ้นสามัญที่คานวณ
ได้ จากการใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้
หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ จะมีสทิ ธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้น
สามัญของบริ ษัทที่ได้ ออกไปก่อนหน้ าแล้ วทุกประการ นับตังแต่
้ วนั ที่มีการจดแจ้ งชื่อของผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิหรื อผู้รับสิทธิแทนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทและจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วเนื่องจากการออก
หุ้นสามัญใหม่ จากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิกบั กระทรวงพาณิชย์แล้ ว
1.4.15 ในกรณีที่ห้ นุ สามัญที่สารองไว้ เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิไม่เพียงพอ บริ ษัทจะดาเนินการชดใช้ ค่าเสียหายที่
เกิดขึ ้นให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ ตามข้ อ 1.8 อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะไม่ชดใช้
ค่าเสียหายให้ แก่ผ้ ถู ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่สามารถใช้ สิทธิ ได้ ถึงแม้ ว่าจะมีห้ ุนสามัญเพียงพอ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นบุคคลต่างด้ าวหรื อนิติบคุ คลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้ สิทธิได้
เพราะถูกจากัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้ อบังคับบริ ษัท
1.4.16 สิทธิ ของบริ ษัทในการเรี ยกให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้ สิทธิก่อนระยะเวลาที่กาหนดตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ บริ ษัทออกในครัง้ นี ้ไม่มีข้อกาหนดให้ บริ ษัทสามารถเรี ยกให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดง
สิทธิใช้ สิทธิก่อนระยะเวลาที่กาหนดในใบสาคัญแสดงสิทธิ และบริ ษัทจะไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดง
สิท ธิ และจะไม่แ ก้ ไขเปลี่ย นแปลงราคาและอัต ราการใช้ สิท ธิ เว้ น แต่จ ะมี ก ารปรั บ สิท ธิ หรื อ เกิ ด
เหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ
1.5

เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ

ทังนี
้ ้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม บริ ษัทจะ
ดาเนินการปรั บราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิ ในการซือ้ หุ้นสามัญตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้
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1.5.1

เมื่อบริ ษัทมีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัท อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ้นหรื อ
แบ่งแยกหุ้นของบริ ษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันที
นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ มีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัท
(1)

ราคาการใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1

(2)

1.5.2

=

Price 0 x (Par 1)
Par 0

อัตราการใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1

=

โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
Par 1
Par 0

Ratio 0 x (Par 0)
Par 1
คือ
ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
คือ
ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
คือ
อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
คือ
อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
คือ
มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญหลังการเปลีย่ นแปลง
คือ
มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญก่อนการเปลีย่ นแปลง

เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคล
ในวงจากัด โดยราคาเฉลีย่ ต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 (เก้ าสิบ) ของ “ราคาตลาด
ของหุ้นสามัญบริ ษัท ” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันที
ตังแต่
้ วนั แรกที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาด
หลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XR) สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/
หรื อวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด
แล้ วแต่กรณี
“ราคาเฉลีย่ ต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คานวณได้ จากจานวนเงินทังหมดที
้
่บริ ษัทจะได้ รับจากการ
เสนอขายหุ้นสามัญ หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ ามี) หารด้ วย
จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทงหมด
ั้
อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้ อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ใน
เงื่ อนไขที่จะต้ องจองซือ้ หุ้นดังกล่าวด้ วยกัน ให้ นาราคาเฉลี่ยทัง้ 2 ราคา และจานวนหุ้นที่ออกใหม่
ทัง้ หมดมาคานวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณี ที่การเสนอขายพร้ อมกัน
ดังกล่าวไม่อยูภ่ ายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื ้อด้ วยกัน ให้ นาจานวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่ากว่าร้ อยละ
90 (เก้ าสิบ) ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท" มาคานวณการเปลีย่ นแปลงเท่านัน้
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"ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท" ได้ กาหนดไว้ เท่ากับ ราคาเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญบริ ษัท
ที่มีการซือ้ ขายทัง้ หมดในตลาดหลักทรั พย์ 7 (เจ็ ด) วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในการคานวณ
ซึง่ ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก เท่ากับ มูลค่าการซื ้อขายหุ้นสามัญทังหมดของบริ
้
ษัทหารด้ วยจานวน
หุ้นสามัญของบริ ษัทที่มีการซื ้อขายทังหมดในตลาดหลั
้
กทรัพย์
“วันที่ใช้ ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออก
ใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XR) สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม
(Right Issue) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขาย
ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด แล้ วแต่กรณี
ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท ” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื ้อขายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัทจะดาเนินการกาหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ ในการคานวณแทน
“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ
(1)

ราคาการใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1

=

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

(2) อัตราการใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1

=

โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

B

Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BX]
คือ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
คือ ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
คือ อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
คือ อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท
คือ จานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ
ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่
ออกใหม่แ ก่ ป ระชาชนทั่ว ไป และ/หรื อ กรณี เ สนอขายให้ แ ก่
บุคคลในวงจากัด แล้ วแต่กรณี
คือ จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิม และ/
หรื อ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจากัด
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BX

1.5.3

คือ

จานวนเงินที่จะได้ รับทังสิ
้ ้น หลังหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการ
ออกหลักทรัพย์นนั ้ (ถ้ ามี) ทังจากการเสนอขายให้
้
แก่ผ้ ถู ื อหุ้น
เดิม และ/หรื อ เสนอขายประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขาย
ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด

เมื่อบริ ษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขายประชาชน ทัว่ ไป
และ/หรื อ บุคคลในวงจากัดโดยที่หลักทรัพย์นนมี
ั ้ สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อ
ให้ สทิ ธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ โดยที่
ราคาเฉลีย่ ต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าว ต่ากว่าร้ อยละ 90 (เก้ าสิบ) ของ
"ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท"
การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิ และอัตราการใช้ สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญ
จะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสทิ ธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อ
ให้ สทิ ธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XR) สาหรับกรณีที่เป็ นการ
เสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ
ที่มีสทิ ธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อให้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขาย
ให้ กบั ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด แล้ วแต่กรณี
“ราคาเฉลีย่ ต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ ” คานวณได้ จากจานวนเงินที่บริ ษัทจะได้ รับจากการ
ขายหลักทรั พย์ที่มีสิทธิ ที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิ ในการจองซื ้อหุ้นสามัญ
หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการออกหลักทรัพย์นนั ้ (ถ้ ามี) รวมกับเงินที่จะได้ รับจากการใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
สามัญนัน้ หารด้ วยจานวนหุ้นทังสิ
้ ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธินนั ้
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้ อ 1.5.2 ข้ างต้ น
“วันที่ใช้ ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหลักทรัพย์ที่
ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิ ในการซื ้อหุ้ นสามัญ สาหรับกรณีที่เป็ น
การเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขาย
หลัก ทรั พย์ ที่ ออกใหม่ใ ดๆ ที่ใ ห้ สิท ธิ แ ปลงสภาพเป็ นหุ้น สามัญ หรื อ ให้ สิทธิ ในการซือ้ หุ้นสามัญแก่
ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด แล้ วแต่กรณี
(1)

ราคาการใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1

=

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

1.5.4

อัตราการใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1

=

Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BX]

โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B

คือ

BX

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท
จานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซือ้ หลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ที่มี
สิทธิ ที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อให้ สิทธิใน
การจองซื ้อหุ้นสามัญ และ/หรื อ ก่อนวันแรกของการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ ที่จะแปลงสภาพ หรื อเปลี่ยนเป็ น
หุ้นสามัญได้ หรื อให้ สิทธิ ในการจองซือ้ หุ้นสามัญ กรณี เสนอ
ขายต่ อ ประชาชนทั่ว ไป และ/หรื อ เสนอขายให้ แ ก่ บุค คลใน
วงจากัด แล้ วแต่กรณี
จ านวนหุ้ นสามั ญ ที่ อ อกใหม่ เพื่ อ รองรั บ กา รใช้ สิ ท ธิ ข อง
หลัก ทรั พ ย์ ใ ดๆ ที่ มี สิท ธิ ที่ จ ะแปลงสภาพหรื อ เปลี่ย นเป็ นหุ้น
สามัญได้ หรื อให้ สิทธิ ในการจองซื ้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป และ/
หรื อ เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด
จานวนเงินที่จะได้ รับทังสิ
้ ้น หลังหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการ
ออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้น
สามัญได้ หรื อให้ สทิ ธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญ สาหรับการเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขายประชาชนทัว่ ไป และ/
หรื อ เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด รวมกับเงินที่จะได้ รับจาก
การใช้ สิทธิ แปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อให้ สิทธิ
ในการจองซื ้อหุ้นสามัญ

เมื่ อ บริ ษั ท จ่ า ยเงิ น ปั นผลทั ง้ หมดหรื อบางส่ ว นเป็ นหุ้ นสามั ญ ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท การ
เปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิ และอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะ
ไม่มีสทิ ธิรับหุ้นปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
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บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
(1)

ราคาการใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1

=

Price 0 x A
(A + B)

(2) อัตราการใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้

1.5.5

Ratio 1

=

Ratio 0 x (A + B)
A

โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
A

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
จานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปั นผล
จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปั นผล

เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้ อยละ 80 (แปดสิบ) ของกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม
ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยหลัง หัก ภาษี เ งิ น ได้ สาหรั บ การด าเนิ น งานในรอบระยะเวลาบัญ ชี ใ ดๆ
ในระหว่างอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิจะมีผล
บัง คับ ทัน ที ตัง้ แต่ วัน แรกที่ ผ้ ู ซื อ้ หุ้ นสามัญ จะไม่ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ปั น ผล (วัน แรกที่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์
ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
ทังนี
้ ้ อัตราร้ อยละของเงินปั นผลที่จ่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้น คานวณโดยนาเงินปั นผลที่จ่ายออกจริ งจากผลการ
ดาเนินงานในแต่ละรอบระยะบัญชี หารด้ วยกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยหลัง
หักภาษี เงินได้ ของผลการดาเนินงานของรอบระยะเวลาบัญ ชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปั นผลที่จ่ายออกจริ ง
ดังกล่าวให้ รวมถึงเงินปั นผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดงั กล่าวด้ วย
วันที่ใช้ ในการคานวณ หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในเงินปั นผล (วันแรกที่ตลาด
หลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
(1)

ราคาการใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1

=

Price 0 x [MP - (D - R)]
MP
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บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
(2)

อัตราการใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1

=

Ratio 0 x MP
[MP - (D - R)]

โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
D
R

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท
เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ายจริ งแก่ผ้ ถู ือหุ้น
เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่าย หากนากาไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ
บริ ษั ท หลั ง หั ก ภาษี เงิ น ได้ ในอั ต ราร้ อยละ 80 (แปดสิ บ )
มาคานวณจากจานวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล

1.5.6

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ ใดๆ อันทาให้ ผลตอบแทนใดๆที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ จะได้ รับเมื่อมีการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ ใดๆ นัน้
ไม่ ได้ ก าหนดอยู่ใ นข้ อ 1.5.1 ถึ ง ข้ อ 1.5.5 ดัง กล่า วข้ า งต้ น ให้ บ ริ ษั ท พิ จ ารณาเพื่ อ ก าหนดการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิ (หรื อปรับจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ
แทนอัตราการใช้ สิทธิ ) ใหม่อ ย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทาให้ สิทธิ ของผู้ถื อใบสาคัญแสดงสิท ธิ ด้อ ยไป
กว่าเดิม

1.5.7

การคานวณเปลี่ยนราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ 1.5.1 ถึงข้ อ 1.5.6 เป็ นอิสระต่อกัน
และจะคานวณการเปลีย่ นแปลงตามลาดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรี ยบเทียบกับราคาตลาดของ
หุ้นสามัญของบริ ษัท สาหรับในกรณีที่มีเหตุการณ์ตา่ งๆ จะเกิดขึ ้นพร้ อมกันให้ คานวณการเปลีย่ นแปลง
เรี ยงลาดับดังนี ้ คือ ข้ อ1.5.1 ข้ อ 1.5.5 ข้ อ 1.5.4 ข้ อ 1.5.2 ข้ อ 1.5.3 และข้ อ 1.5.6 โดยในแต่ละลาดับ
ครัง้ ที่มีการคานวณการเปลีย่ นแปลงให้ คงสภาพของราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิเป็ นทศนิยม
3 (สาม) ตาแหน่ง

1.5.8

การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ 1.5.1 ถึงข้ อ 1.5.6 จะไม่มี
การเปลีย่ นแปลงซึง่ ทาให้ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่สงู ขึ ้นและอัตราการใช้ สทิ ธิลดลง เว้ นแต่กรณีการรวมหุ้น
ส าหรั บ การค านวณจ านวนเงิ น จากการใช้ สิ ท ธิ จะค านวณจากราคาการใช้ สิ ท ธิ ใ หม่ ห ลัง การ
เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนหุ้นสามัญ (จานวนหุ้นสามัญคานวณได้ จากอัตรา
การใช้ สทิ ธิใหม่ คูณกับจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจานงการใช้ สทิ ธิ เมื่อคานวณได้ จานวน
หุ้นออกมาเป็ นเศษหุ้นให้ ตดั เศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง) ในกรณีจานวนเงินที่คานวณได้ จากการใช้ สิทธิมีเศษ
ของบาทให้ ตดั เศษของบาททิ ้ง
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บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ จนเป็ นผลทาให้ ราคาการใช้ สิทธิ ใหม่ที่คานวณตาม
สูตรมีราคาต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริ ษัทนัน้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะ
ปรับราคาการใช้ สทิ ธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญเท่านัน้ สาหรับอัตราการใช้ สิทธิใหม่
ให้ ใช้ อตั ราการใช้ สทิ ธิที่คานวณได้ ตามข้ อ 1.5.1 ถึงข้ อ 1.5.6 เช่นเดิม
1.5.9

บริ ษัทอาจทาการปรับราคาการใช้ สทิ ธิควบคูก่ บั การออกใบสาคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตรา
การใช้ สทิ ธิก็ได้ ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทต้ องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริ ษัทต้ องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมตั ิ
ให้ ออกหุ้นรองรับการปรั บสิทธิ นนั ้ อย่างเพียงพอต่อสานักงาน กลต. ก่อนการปรั บสิทธิ จึงจะถือว่า
บริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นรองรับ

1.5.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ 1.5.1 ถึงข้ อ 1.5.6 และ/หรื อ การออก
ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ใ หม่ทดแทนการปรั บ อัตราการใช้ สิท ธิ ต ามข้ อ 1.5.9 บริ ษั ทจะดาเนิน การแจ้ ง
รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการคานวณ
ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่ อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่ และจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกทดแทนการปรับอัตรา
การใช้ สิท ธิ ต่อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ทัน ที ห รื อ ก่ อ นวัน ที่ อัต ราหรื อ ราคาใช้ สิท ธิ แ ปลงสภาพมี ผ ลบัง คับ
โดยบริ ษั ทจะแจ้ ง ผ่า นทางสื่ออิ เลคโทรนิค ส์ข องตลาดหลัก ทรั พย์ (SETSMART/SCP) และแจ้ ง ต่อ
สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั ที่อตั ราหรื อราคาใช้
สิทธิแปลงสภาพมีผลบังคับใช้
1.6

การแก้ ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิ

1.6.1

การปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.5 ข้ างต้ น และการแก้ ไขในส่วนที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิท ธิ โดยชัด แจ้ ง หรื อ ที่ ต้ อ งด าเนิ น การให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายและการแก้ ไขในส่ว นที่ ไ ม่ใ ช่
สาระสาคัญซึ่งการแก้ ไขเพิ่มเติมนี ้จะต้ องไม่ขดั ต่อบทบัญญัติหรื อหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ กฎ ระเบียบ หรื อข้ อบังคับ
หรื อคาสัง่ ที่มีผลบังคับทัว่ ไป หรื อประกาศ หรื อข้ อบังคับของสานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ องให้ บริ ษัท
กระทาได้ โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่ได้ แจ้ งให้
สานักงาน กลต. รับทราบแล้ ว

1.6.2

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้ อ 1.6.1 ต้ องได้ รับความยินยอมจากบริ ษัทและที่
ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ

1.6.3

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิ ไม่ว่าในกรณีใด จะต้ องไม่ขัดหรื อแย้ งกับข้ อกาหนดตามประกาศ
ทจ. 34/2551 หรื อ กฎเกณฑ์ ใดของสานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ ที่ จ ะเพิ่ ม เติม ภายหลัง ที่บ ริ ษั ท ได้ รั บ
อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้ ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ

หน้ าที่ 20

บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
1.6.4

ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ และ/หรื อ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มีสทิ ธิที่จะเสนอให้ แก้ ไขข้ อกาหนดสิทธิ
ในเรื่ อง อัตราการใช้ สิทธิ ราคาการใช้ สิทธิ และอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ยกเว้ นเป็ นการแก้ ไข
เปลีย่ นแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ และต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายและเป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

ทังนี
้ ้บริ ษัทจะดาเนินการแจ้ งไปยังผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทกุ รายถึงการเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธิดงั กล่าวใน
ข้ อ 1.6.1 และ 1.6.2 และจะจัดส่งข้ อกาหนดสิทธิที่แก้ ไขเปลีย่ นแปลงให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิท ธิเมื่อได้ รับการ
ร้ องขอภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอเป็ นหนังสือจากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ และบริ ษัทจะ
จัดส่งข้ อกาหนดสิทธิ ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายทะเบียนของ
ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ภายในวัน ท าการถัด ไปนับ จากวัน ประชุม ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ และจัด ส่ง ให้ แ ก่
สานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับจากวันประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
1.7

การประชุมผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิ
การเรี ยกและ/หรื อ การประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิให้ เป็ นไปตามวิธีการดังต่อไปนี ้

1.7.1

บริ ษัทต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดาเนินการใดอย่างหนึง่ โดยเร็ ว ภายใน
30 (สามสิบ) วันนับแต่เกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) หากมีการเสนอขอแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธิไม่ว่าโดยบริ ษัทหรื อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 1.6 หรื อ
(ข) หากมีเหตุการณ์ ซึง่ บริษัทเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้ เสียของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอย่างเป็ น
นัยสาคัญ หรื อความสามารถของบริ ษัทในการปฏิบตั ิหน้ าทีต่ ามข้ อกาหนดสิทธิ
ในกรณีที่บริ ษัทผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ดาเนินการจัดการประชุมภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจาก
วันที่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวใน (ก) หรื อ (ข) ข้ างต้ น ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สบิ ห้ า) ของจานวนหน่วยทังหมดของใบส
้
าคัญแสดงสิทธิอาจร้ องขอให้
ดาเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ โดยระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจน
ในหนังสือดังกล่าว และบริ ษัทจะต้ องจัดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ)
วันนับจากวันที่ได้ รับการร้ องขอจากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวนัน้
ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทจะดาเนินการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนดสิทธิ
ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็ น
ระยะเวลาไม่เกิน 21 (ยี่สบิ เอ็ด) วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ

1.7.2

ในการเรี ยกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่วา่ จะเป็ นการประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่
ยังมิได้ ใช้ สทิ ธิหรื อใช้ สทิ ธิไปแล้ วบางส่วนร้ องขอ หรื อคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เรี ยกประชุม ให้ บริ ษัท
จัดทาหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้ เรี ยกประชุม และเรื่ องที่จะพิจารณาในที่ประชุม
และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สทิ ธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วนแต่ละราย ตามรายชื่อ
และที่อยูท่ ี่ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ และแจ้ งผ่านทางสือ่ ของตลาดหลักทรัพย์
หน้ าที่ 21

บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
(SETSMART / SCP) เพื่อกาหนดสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันก่อนการประชุม
ในแต่ละครัง้
1.7.3

ในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมิได้ ใช้ สิทธิ หรื อใช้ สิทธิ ไปแล้ ว
บางส่วนซึง่ มีสทิ ธิเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่วมประชุมและออก
เสียงแทนตนก็ ได้ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวจะต้ องจัดทาหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่
บริ ษัทกาหนดและให้ ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรื อผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย
ก่อนเริ่ มการประชุม
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีสทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิท ธิ ที่ ยัง ไม่ได้ ใ ช้ สิท ธิ ห รื อใช้ สิท ธิ ไปแล้ ว บางส่ว นของบริ ษัท ใน ณ วัน ปิ ดสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่มี ส่วนได้ เสีย ซึ่งจะไม่มีสิทธิ ออกเสีย ง
ลงคะแนนในข้ อพิจารณาข้ อนัน้
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีสว่ นได้ เสียตามข้ อนี ้ หมายถึง ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ในเรื่ องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

1.7.4

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ถืออยูโ่ ดยใบสาคัญแสดงสิทธิหนึง่ หน่วยมีหนึง่ เสียง

1.7.5

ในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จดั ขึ ้นโดยบริ ษัท ให้ ประธานกรรมการบริ ษัทหรื อบุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริ ษัท ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ
บริ ษัทหรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่เข้ าร่ วม ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่เข้ า
ร่วมการประชุมเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มาเข้ าร่ วมประชุมทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุมอาจจะมา
จากบุคคลที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกก็ได้ โดยที่ทงสองกรณี
ั้
ประธานที่ประชุมไม่
มีสทิ ธิออกเสียงชี ้ขาด

1.7.6

องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้
ใช้ สิทธิ ห รื อ ใช้ สิท ธิ ไปแล้ วบางส่ว น และ/หรื อ ผู้รับ มอบฉัน ทะมาประชุม รวมกัน ได้ ไม่น้อ ยกว่า 25
(ยี่ สิบ ห้ า) ราย หรื อ ไม่ ต่ า กว่า กึ่ ง หนึ่ง ของจานวนผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่เ ข้ า ร่ วมประชุม ซึ่ง ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของจานวนหน่วยทังหมดของผู
้
้ ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิ และ/หรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วนจึงจะครบองค์ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธินนั ้

หน้ าที่ 22

บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
1.7.7

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ ว 45 (สี่สิบห้ า) นาที ยังมีผ้ ถู ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิเข้ าร่ วมประชุมยังไม่ครบเป็ นองค์ประชุมให้ ถือว่าการประชุมเป็ นอันระงับไป หากการเรี ยก
ประชุมเป็ นการเรี ยกโดยมติคณะกรรมการบริ ษัทให้ นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7
(เจ็ด) วัน แต่ไม่เกินกว่าใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกาหนดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ แรก
และให้ บริ ษัทดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิ ญประชุมไปยังผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ทุกรายและตลาด
หลักทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระไว้ ข้างต้ น ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบ
องค์ประชุม กล่าวคือ มีผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิมาประชุม จะไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่

1.7.8

มติที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
หน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สทิ ธิและ/หรื อใช้ สทิ ธิไปแล้ วบางส่วน ณ ขณะนัน้ ซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

1.7.9

มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือสาคัญแสดงสิทธิได้ ลงมติไปแล้ วนัน้ ให้ ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิทกุ รายไม่วา่ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธินนจะได้
ั้
เข้ าร่วมประชุมด้ วยหรื อไม่ก็ตาม

1.7.10 ภายหลังจากบริ ษัทในดาเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทจะแจ้ งมติของที่ประชุมผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
(SETSMART/SCP) โดยเร็ ว
1.7.11 บริ ษัทจะดาเนินการจัดทาและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ ที่สานักงาน
ใหญ่ของบริ ษัท รายงานประชุมที่ได้ ลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุม ให้ ถือเป็ นหลักฐานอันสมบูรณ์
ของกิจการทังหลายที
้
่ได้ ประชุมกันนัน้ และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์และ
สานักงาน กลต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 (สิบสี)่ วัน นับจากวันประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
1.7.12 ในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัท และที่ปรึกษากฎหมาย
ของบริ ษัทมีสทิ ธิที่จะเข้ าร่วมประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรื อให้ คาอธิบายใน
ที่ประชุมผู้ถือในสาคัญแสดงสิทธิได้
1.7.13 บริ ษัทจะเป็ นผู้ชาระค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมด
ั้
1.7.14 บริ ษัทจะแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิ ตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ นบั ตังแต่
้ วนั ที่ประชุม
เพื่อลงมติ และบริ ษัทจะแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ สานักงาน กลต.
และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมนัน้
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1.8

การชดใช้ ค่าเสียหาย กรณีท่ บี ริษัทไม่ สามารถจัดให้ มีห้ นุ เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิ
บริ ษัทจะชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดดังนี ้

1.8.1

บริ ษัทจะชดใช้ ค่าเสียหายให้ เฉพาะผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่มาแจ้ งความจานงที่จะใช้ สิทธิ ในวัน
กาหนดการใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้ ซึง่ บริ ษัทไม่สามารถจัดให้ มีห้ นุ สามัญเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิได้ อย่างเพียงพอ ยกเว้ น กรณีตามที่ระบุไว้ ในข้ อจากัดการโอนใบสาคัญ แสดงสิทธิและหุ้น
สามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิตามข้ อ 2

1.8.2

การชดใช้ ค่าเสียหายตามข้ อ 1.8.1 บริ ษัทจะชาระให้ เป็ นเช็ คระบุชื่อขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะ และจะ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 (สิบสี่) วันทาการ นับจากวันที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดง
สิทธิที่มาแจ้ งความจานงที่จะใช้ สิทธิ ในกรณีที่บริ ษัทไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิได้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะได้ รับดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5
ต่อปี โดยคานวณจากค่าเสียหายนับแต่วนั ที่พ้นกาหนด 14 (สิบสี่) วันทาการดังกล่าวจนถึงวันที่ผ้ ถู ื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิได้ รับคืนเงินค่าเสียหาย
อย่างไรก็ดี ไม่วา่ ในกรณีใดๆ หากบริ ษัทได้ ทาการส่งเช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อคาสัง่ จ่ายเงิน
ของธนาคาร ซึ่งขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสาคัญสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุ
ในหนังสือแสดงความจานงในการใช้ สิทธิโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ รับเงิน
ค่าเสียหายคืนแล้ วโดยชอบและไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

1.8.3

การคานวณค่าเสียหายที่บริ ษัทจะชดใช้ ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิตามข้ อ1.8.1 มีสตู รการคานวณดังนี ้
ค่าเสียหายต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึง่ ) หน่วย เท่ากับ B x [MP – EP]
โดยที่

B

คือ

MP

คือ

EP

คือ

จานวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้ มี และ/หรื อ เพิ่มขึ ้นได้ ตาม
อัตราการใช้ สทิ ธิที่เปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้นต่อ 1 หน่วย
ราคาปิ ดของหุ้นสามัญของบริ ษัทในวันกาหนดการใช้ สิทธิ ในแต่
ละครัง้ ซึ่งผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ มาแสดงความจานงการใช้
สิทธิ
ราคาการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อราคาการใช้ สิทธิ
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิ

1.8.4

การชดใช้ คา่ เสียหายตามข้ อนี ้ให้ ถือเป็ นสิ ้นสุด

1.9

สถานะของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ อี ยู่ระหว่ างวันที่ผ้ ถู อื ใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงความจานงใช้
สิทธิ

สถานะของใบสาคัญแสดงสิทธิที่อยูร่ ะหว่างวันที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงความจานงใช้ สิทธิ และ
วันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ ว อันเนื่องมาจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ แสดงความจานงใช้ สิทธิ และสถานภาพ
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จะสิ ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้ รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ ว อันเนื่องมาจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ข้างต้ นแล้ ว ในกรณีที่บริ ษัทมีการปรั บราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิ ในช่วงที่บริ ษัท
ยัง ไม่ ได้ น าหุ้น สามัญ ที่ เ กิ ด จากการใช้ สิ ท ธิ ต ามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ เ ข้ า จดทะเบี ย นกับ กระทรวงพาณิ ช ย์
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ ทาการใช้ สิทธิแล้ วจะได้ รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริ ษัทจะดาเนินการออกหุ้น
สามัญใหม่เพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิโดยเร็ วที่สดุ ตามจานวนที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ สมควรจะ
ได้ รับหากราคาที่ได้ ปรับใหม่นนมี
ั ้ ผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้ รับช้ ากว่าหุ้นสามัญที่ได้ รับ
ก่อนหน้ านี ้แล้ ว แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้ า) วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ
1.10

สถานะของหุ้นสามัญใหม่ ท่ เี กิดจากการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริ ษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ วของบริ ษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจานวนหุ้น
สามัญที่ออกใหม่สาหรับการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ ภายใน 14 (สิบสี)่ วัน นับตังแต่
้ วนั ที่บริ ษัทได้ รับชาระค่าหุ้นตาม
จานวนที่มีการใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้ และบริ ษัทจะดาเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ ใช้ สิทธินนเข้
ั้ า
เป็ นผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจานวนหุ้นสามัญที่คานวณได้ จากการใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้
หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิ และสถานะเท่าเทียมกับ
หุ้นสามัญของบริ ษัทที่ได้ ออกไปก่อนหน้ าแล้ วทุกประการ นับตังแต่
้ วนั ที่มีการจดแจ้ งชื่อของผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิหรื อผู้รับสิทธิแทนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทและจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วเนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่
จากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิกบั กระทรวงพาณิชย์แล้ ว
1.11

มติท่ ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นเพื่ออนุมตั ิการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ซึง่ ได้ ประชุมวันที่ 27 เมษายน 2558 ได้ มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัท อีกจานวน 616,565,067 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ดังนี ้
1.11.1 สารองไว้ สาหรั บการใช้ สิทธิ ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญบริ ษัท ครั ง้ ที่ 4
จานวน 590,967,146 หุ้น
1.11.2 สารองไว้ เพื่อรองรั บการปรั บอัตราการใช้ สิทธิ ของของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้น
สามัญบริ ษัทครัง้ ที่ 3 จานวน 25,597,921 หุ้น
1.12

จานวนหุ้นที่รองรับเมื่อรวมกับจานวนหุ้นที่จดั สรรไว้ ครัง้ อื่น
การคานวณสัดส่วนจานวนหุ้นทีจ่ ดั สรรเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
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กรณีที่ 1 : ไม่มีผ้ ใู ช้ สทิ ธิ GLAND-W2 และ GLAND-W3 เพิ่มเติม
จานวนหุ้น
จานวนหุ้นคงเหลือรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 ("GLAND-W2")
20,313,945
จานวนหุ้นคงเหลือรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 ("GLAND-W3")
368,610,059
จานวนหุ้นทีจ่ ดั สรรเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 ("GLAND-W4")
590,967,146
จานวนหุ้นทีจ่ ดั สรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิ GLAND-W3
25,597,921
รวมหุ้นที่จดั สรรเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ 1,005,489,071
คานวณสัดส่วนจานวนหุ้นรองรับ กรณีที่ 1
จานวนหุ้นทีจ่ ดั สรรเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ / ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ วทังหมดปั
้
จจุบนั
= 1,005,489,071 / 5,529,215,704 = 18.19%
กรณีที่ 2 : มีผ้ ใู ช้ สทิ ธิ GLAND-W2 และ GLAND-W3 เต็มจานวน
จานวนหุ้นคงเหลือเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 ("GLAND-W2")
จานวนหุ้นคงเหลือเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 ("GLAND-W3")
จานวนหุ้นทีจ่ ดั สรรเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 ("GLAND-W4")
จานวนหุ้นทีจ่ ดั สรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิ GLAND-W3
รวมหุ้นที่จดั สรรเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ

จานวนหุ้น
590,967,146
590,967,146

คานวณทุนจดทะเบียนชาระแล้ วหลังใช้ สทิ ธิ GLAND-W2, GLAND-W3 ครบ จานวนหุ้น
ทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
5,529,215,704
หุ้นที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิ GLAND-W2 (GLAND-W2 เหลือ 11,313,945 หุ้น
11,845,700
โดย 1 หน่วยของ GLAND-W2 แปลงเป็ นหุ้น GLAND ได้ 1.047 หุ้น)

หุ้นที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิ GLAND-W3
รวมจานวนหุ้นจดทะเบียนที่ชาระแล้ วทังหมดหลั
้
ง Exercise

368,610,059
5,909,671,463

คานวณสัดส่วนจานวนหุ้นรองรับ กรณีที่ 2
จานวนหุ้นทีจ่ ดั สรรเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมด
ั้
/ ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ วทังหมดหลั
้
ง
Exercise = 590,967,146 / 5,909,671,463 = 10.00%
ดังนัน้ จานวนหุ้นที่จดั สรรเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมด
ั้
จะไม่เกินกว่าร้ อยละ 50 ของหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
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1.13

รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญที่
ออกใหม่ ครัง้ ที่ 4 (“GLAND-W4”)
จานวนหุ้นที่รองรับการใช้ สทิ ธิ
590,967,146 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1.00 บาท
ราคาการใช้ สทิ ธิ หุ้นละ
1.00 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นที่ได้ จากการใช้ สทิ ธิ
590,967,146 บาท
หุ้นสามัญที่รองรับคิดเป็ นร้ อยละสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 18.19 ตามรายละเอียดหัวข้ อ 1.12

1.14

การดาเนินการหากมีห้ ุนที่จัดสรรไว้ คงเหลือจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่มีห้ นุ สามัญที่เหลือจากการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายในครั ง้ นี ้ บริ ษัทจะ
ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญที่เหลืออยูท่ งจ
ั ้ านวน
1.15

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ เี สนอขาย
บริ ษัทจะดาเนินการยื่นคาขออนุญาตให้ ตลาดหลักทรัพย์ พิจารณารับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ภายใน 45 (สี่สิบห้ า) วันนับ
จากวันที่บริ ษัทได้ ดาเนินการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิเสร็ จสิ ้นลง

1.16

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทจะดาเนินการขออนุญาตนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น
สามัญเข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันครบ
กาหนดการใช้ สทิ ธิซึ่งผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้ สทิ ธิใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญในแต่ละครัง้
1.17

ผลกระทบที่มตี ่ อผู้ถอื หุ้น
เนื่องจากเป็ นการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (GLAND-W4) ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ดังนัน้ จึงไม่มี ผลกระทบต่อ ผู้ถื อหุ้น ณ วันที่ออกใบสํา คัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ ต าม หากมีการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้น
ครบถ้ วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั ง้ ที่ 4 โดยบุคคลที่ไม่ใช่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมทังจํ
้ านวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
(Dilution effect) ดังนี ้
1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
หากมีการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นครบถ้ วนตามใบสําคัญ แสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 4 โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทังจํ
้ านวน
จะทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้ อยละ 9.09
2. การลดลงของส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution)
ในกรณีที่มีการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นครบถ้ วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 4 ทังจํ
้ านวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร
ของบริ ษัท (EPS Dilution) ลดลงร้ อยละ 9.09
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3. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
ในกรณีที่มีการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นครบถ้ วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 4 ทังจํ
้ านวน จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้น
(Price Dilution) ลดลงร้ อยละ 6.30 บนสมมติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) ที่ 3.25 บาทต่อหุ้น
ที่ห้ นุ มีมูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็ นราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของหุ้นย้ อนหลัง 15 วันทําการ
ติ ด ต่ อ กัน ก่ อ นวัน ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท เมื่ อ วัน ที่ 12 มี น าคม 2558 (ราคาย้ อ นหลัง ระหว่ า งวัน ที่
18 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง วันที่ 11 มีนาคม 2558)
2.

ข้ อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
2.1

การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริ ษัทไม่มีข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ เว้ นแต่ การโอนเกิดขึ ้นในช่วงปิ ดสมุดทะเบียนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนสิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีการใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ าย ซึ่งบริ ษัทจะปิ ดสมุด
ทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนหรื อการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวัน
ครบกาหนดการใช้ สิทธิ และตลาดหลักทรัพย์จะทาการขึ ้นเครื่ องหมาย SP (ห้ ามการซื ้อขาย) ล่วงหน้ า 3 (สาม)
วันทาการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุด
ทาการให้ เลือ่ นเป็ นวันทาการก่อนหน้ า)
2.2

บุคคลที่ไม่ ใช่ สัญชาติไทย

บริ ษัทมีข้อจากัดการโอนหุ้นอันสืบเนื่องมาจากข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยเรื่ องอัตราส่วนการถือหุ้นของ
บุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.2.1 บริ ษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ใู ช้ สิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ซึ่งได้ ดาเนินการใช้ สิทธิตามวิธีการใช้ สิทธิ
จนทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบุคคลหรื อนิติบุคคลที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยมีจานวนเกินกว่าร้ อยละ 49
ของทุนที่เรี ยกชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ตามที่ระบุในข้ อบังคับหรื อตามสัดส่วนที่อาจมีการแก้ ไขตาม
ข้ อบังคับในอนาคต
2.2.2

หากข้ อจากัดการโอนดังกล่าวข้ างต้ น มีผลทาให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิท ธิที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยซึ่งได้ ใช้
สิทธิตามวิธีการใช้ สทิ ธิดงั ที่กล่าวมาแล้ วโดยครบถ้ วน ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ ตามจานวนที่ระบุในใบแจ้ ง
ความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน บริ ษัทจะอนุญาตให้ ดาเนินการใช้ สิทธิ
เพียงส่วนที่ไม่ขดั ต่อข้ อจากัดข้ างต้ นโดยผู้ ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถเลือกให้ บริ ษัทดาเนินการ
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
ก) ให้ บริ ษัทคืนใบสาคัญแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิใน
ส่วนที่ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
ดังกล่าวเป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี)่ วันนับแต่วนั ใช้
สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ
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ข) ให้ บริ ษัทเป็ นผู้ถือใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ และเงินตามจานวนการใช้
สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ได้ ยื่นความจานงการใช้ สิทธิใน
ส่วนที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิเอาไว้ ตามลาดับก่อนหลัง เพื่อดาเนินการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิใน
ส่วนที่ยงั ไม่ได้ มีการใช้ สิทธิทงจ
ั ้ านวนหรื อบางส่วน เมื่อการเข้ าถือหุ้นตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวไม่ขดั ต่อข้ อจากัดเรื่ องสัดส่วนการถือหุ้นของคนที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยจะต้ องแสดงความจานงที่จะให้ บริ ษัทดาเนินการ
ตามข้ อ (ก) หรื อ (ข) ข้ างต้ น โดยระบุในใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ ณ วันแจ้ ง
ความจานงการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้
บริ ษัทจะอนุญาตให้ มีการดาเนินการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ยงั ไม่ได้ รับการใช้
สิทธิบางส่วนหรื อทังหมดในวั
้
นใช้ สทิ ธิวนั แรกที่สามารถกระทาได้ โดยที่ไม่ขดั ต่อข้ อจากัด อย่างไร
ก็ดี หากมีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่รอการใช้ สิทธิ ณ วันใช้ สิทธิดงั กล่าวมากกว่าจานวนหุ้น
สามัญที่อนุญาตให้ ซื ้อได้ โดยไม่ขดั ต่อข้ อจากัดการโอนหุ้น เรื่ องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย บริ ษัทจะดาเนินการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ แก่
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยตามลาดับการแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิที่ครบถ้ วน
สมบูรณ์ตามที่กาหนดในการใช้ สิทธิในครัง้ นี ้ หาก ณ วันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิท ธิ ดัง กล่า วไม่ สามารถใช้ สิท ธิ ได้ เ นื่ อ งจากข้ อ จ ากัด เรื่ อ งสัด ส่ว นการถื อ ครองหุ้น ของผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยดังกล่าวไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริ ษัท และบริ ษัทจะไม่ชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น
ค)

3.

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยจะไม่ได้ รับการชดเชยไม่วา่ ในรูปแบบใดจากบริ ษัท ในกรณีที่
ไม่สามารถดาเนินการใช้ สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้ อจากัดเรื่ องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย

วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
3.1

การส่ งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริ ษัทจะดาเนินการส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท โดยกาหนดรายชื่อผู้ที่
ได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทในวันที่ 21 กรกฏาคม 2558 และให้ รวบรวมรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 22
กรกฏาคม 2558 โดยบริ ษัทจะดาเนินการออกและส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ ในวัน ที่ 23 กรกฏาคม 2558
ตามรายละเอียดและขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
3.1.1

กรณีผ้ ถู ือหุ้นเดิมไม่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์กบั บริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด จะส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนที่ได้ รับ
จัดสรรให้ แก่ผ้ ทู ี่ได้ รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุในสมุดทะเบียน

หน้ าที่ 29

บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรจะไม่
สามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ รับการจัดสรรในครั ง้ นี ้ในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยได้
จนกว่าจะได้ รับใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจได้ รับภายหลังจากที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ ของบริ ษัทเริ่ มซื ้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.1.2

กรณีผ้ ถู ือหุ้นเดิมมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์กบั บริ ษัทหลักทรัพย์
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด จะนาใบสาคัญแสดงสิทธิฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวน
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนฝากหลั
ั้
กทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะ
บันทึกยอดบัญชีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ผ้ ทู ี่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่
ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้ รับการ
จัด สรรจะสามารถขายใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ใ นตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ได้ ทัน ที ที่ ต ลาด
หลักทรัพย์อนุมตั ิให้ ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัททาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
ทังนี
้ ้ชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ผ้ ทู ี่ได้ รับการ
จัดสรรประสงค์ที่จะฝากใบสาคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนันแล้
้ ว บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ที่จะดาเนินการออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ทู ี่ได้ รับการจัดสรรตามข้ อ 3.1.1 แทน

3.1.3

กรณีผ้ ถู ือหุ้นเดิมมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด จะนาใบสาคัญแสดงสิทธิ ฝากไว้ กับศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรั พย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามจานวนที่
ได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝาก
ให้ แก่ผ้ ทู ี่ได้ รับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ เมื่อผู้ถือหุ้นที่ได้ รับ
การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิต้องการขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้ องถอนใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ อ อกจากบัญ ชี 600 ดัง กล่า ว โดยต้ อ งติ ด ต่ อ ผ่ า นบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ทั่ว ไป ซึ่ ง อาจจะมี
ค่าธรรมเนียมในการดาเนินการตามที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรื อ บริ ษัทหลักทรัพย์นนๆ
ั ้ กาหนด
ดังนัน้ ในกรณี นี ้ ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับจัดสรรจะสามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ในตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย ได้ ทนั ที่ที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท ทาการซื ้อขายได้ ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ดาเนินการถอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ ว

3.2

การส่ งมอบหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
สามัญสามารถเลือกให้ บริ ษัทดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้

หน้ าที่ 30

บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
3.2.1

ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้
ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจานวนที่ใช้
สิทธิแก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ ในสมุดทะเบียน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับจากวันครบกาหนดการใช้ สทิ ธิแต่ละครั ง้ ในกรณีนี ้ ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น ซึง่ อาจจะได้ รับภายหลังจากที่ห้ นุ สามัญที่เกิดจาก
การใช้ สทิ ธิได้ รับอนุญาตให้ เข้ าทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.2.2

ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะ
ใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การใช้ สิทธิ ไว้ ในบัญชี ของบริ ษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ มีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์อยู่
กรณี นีศ้ ูน ย์ รับ ฝากหลัก ทรั พ ย์ จะด าเนิ น การน าหุ้น สามัญ ที่ เ กิ ด จากการใช้ สิท ธิ ฝากได้ กับ “บริ ษั ท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี
จ านวนหุ้น สามัญ ที่ บ ริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ นัน้ ฝากหุ้น สามัญ อยู่ ในขณะเดี ย วกัน บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ นัน้
ก็จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนฝากหุ
ั้
้ นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริ ษัท
หลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ รั บการจัดสรรหุ้น
ฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ได้ รับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันครบ
ก าหนดการใช้ สิ ท ธิ ใ นแต่ ละครั ง้ ในกรณี นี ผ้ ้ ูถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ไ ด้ รั บ การจัด สรรหุ้น สามัญ
จะสามารถขายหุ้น สามัญ ที่ เ กิ ด จากการใช้ สิ ท ธิ ใ นตลาดหลัก ทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทย ได้ ทัน ที ที่
ตลาดหลัก ทรั พย์ อ นุญาตให้ ห้ ุน สามัญ ที่ เ กิ ดจากการใช้ สิท ธิ ท าการซื อ้ ขายได้ ใ นตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย
ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเลือกให้ บริ ษัทดาเนินการตามข้ อ 3.2.2 ชื่อของ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้น จะต้ องตรงกับชื่ อ เจ้ าของบัญชี ซือ้ ขายหลักทรั พย์ ที่
ผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ป ระสงค์ ที่ จ ะฝากหุ้น สามัญ ไว้ ใ นบัญ ชี ห ลัก ทรั พ ย์ ดัง กล่า ว มิ ฉะนัน้ แล้ ว
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ที่จะดาเนินการออกใบหุ้นแก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นตาม
ข้ อ 3.2.1 แทน

3.2.3

ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้
บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การใช้ สทิ ธิไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้ บริ ษัทจะดาเนินการนาหุ้น
สามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ ฝากไว้ กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึก
ยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญตามจานวนที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชีของบริ ษัท
ผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับ
การจัดสรรหุ้นภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันครบกาหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ เมื่อผู้ที่ได้ รับการ
จัดสรรหุ้นต้ องการขายหุ้น ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นจะต้ องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว
หน้ าที่ 31

บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
โดยต้ อ งติ ด ต่อ ผ่า นบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ทั่ว ไป ซึ่ ง อาจจะมี ค่า ธรรมเนี ย มในการด าเนิ น การตามที่
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรื อ บริ ษัทหลักทรัพย์นนๆ
ั ้ กาหนด ดังนันในกรณี
้
นี ้ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้น
จะสามารถขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ นุ ของ
บริ ษัททาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้ รับจัดสรรหุ้นได้ ดาเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี
600 ดังกล่าวแล้ ว
4.

ผลบังคับข้ อกาหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้ บงั คับ
ข้ อกาหนดสิทธิฉบับนี ้จะมีผลใช้ บงั คับในวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกาหนดการใช้ สิทธิ
ครัง้ สุดท้ าย โดยข้ อกาหนดสิทธินี ้จะใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้ อกาหนด
สิทธินี ้ขัดแย้ งกับกฎหมายหรื อประกาศใดๆ ที่มีผลใช้ บงั คับตามกฎหมายกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ ใช้ ข้อความ
ตามกฎหมายหรื อประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสาคัญแสดงสิทธิแทนข้ อความของข้ อกาหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่
ขัดแย้ งกันนัน้

ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)

( นายโยธิน บุญดีเจริญ )
กรรมการ

( นายเจริ ญ จิรวิศลั ย์ )
กรรมการ
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