
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน)  

หน้าที่ 1 

 

ข้อก าหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสทิธิ 

และผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 4 

ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 4 ออกโดยบริษัท 
แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 
2558 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ  โดยบริษัทและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
จะต้องผกูพนัตามข้อก าหนดสิทธิทกุประการ และให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อก าหนดต่างๆ 
ในข้อก าหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว ทัง้นี ้ ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิจะจดัให้มีการเก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสิทธิไว้  ณ 
ส านกังานใหญ่ของบริษัท เพื่อให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบส าเนาข้อก าหนดสิทธิและสญัญาต่างๆ  ได้ในวนั
และเวลาท าการของผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 
 
ค าจ ากดัความ 
ค าและข้อความตา่งๆ ที่ใช้อยูใ่นข้อก าหนดสทิธิ ให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้
 
ข้อก าหนดสทิธิ หมายถึง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบริษัท แกรนด์ คาแนล 

แลนด์ จ ากดั (มหาชน) และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้
ที ่4 (GLAND-W4)  

ใบส าคญัแสดงสทิธิ หมายถึง ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของ  บริษัท แกรนด์ 
คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 4 ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและ
โอนเปลี่ยนมือได้ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามัญเดิมตาม
สดัสว่นการถือหุ้น 

ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ หมายถึง ใบที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัดเพื่อใช้แทนใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของ 
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท หมายถึง บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ หมายถึง ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญบริษัท แกรนด์ 
คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) และให้รวมถึงผู้ ถือใบแทน
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของ  บริษัท แกรนด์ 
คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท าการ หมายถึง วนัที่ธนาคารพาณิชย์เปิดท าการตามปกติในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวนัอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประกาศให้เป็นวนัหยดุของธนาคารพาณิชย์ 
 



บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน)  

หน้าที่ 2 

ประกาศ ทจ. 34/2551 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 34/2551 เร่ือง 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื อ้หุ้ นที่ออกใหม่และหุ้ นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ส านกังาน กลต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ หมายถึง วนัท่ี 23 กรกฏาคม 2558 

วนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย หมายถึง วนัท่ี 29 มิถนุายน 2561 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้
สทิธิ 

หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิใน
การซือ้หุ้นของบริษัท โดยจะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิที่
จะซือ้หุ้นของบริษัทตามข้อก าหนดที่ระบไุว้ 
 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบส าคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจ านวน 590,967,146 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิม โดยก าหนดรายช่ือผู้ที่ได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทในวนัที่ 21 กรกฏาคม 
2558 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 22 กรกฏาคม 2558 โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราสว่น 10 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยมีรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสทิธิที่เสนอขายดงัตอ่ไปนี ้
1.1 ลักษณะส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น 

ประเภทหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท แกรนด์ คาแนล 
แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 4 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ” หรือ 
“GLAND-W4”)  

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ และเปลีย่นมือได้ 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 23 กรกฏาคม 2558   

อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ : 2 ปี 342 วนั นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ (ตัง้แต่วนัที่ 23 
กรกฏาคม 2558 จนถึงวนัที่ 29 มิถนุายน 2561) ทัง้นี ้ภายหลงั
การออกใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัท จะไม่ขยายอายุใบส าคัญ
แสดงสทิธิ  

จ านวนที่ออกและเสนอขาย : 590,967,146 (ห้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพนัหนึ่ง
ร้อยสีส่บิหก) หนว่ย 

 

 



บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน)  

หน้าที่ 3 

จ านวนหุ้นสามญัที่จดัสรรไว้เพื่อรองรับ
การใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ 

: 590,967,146 (ห้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพนัหนึ่ง
ร้อยสี่สิบหก) หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) หรือคิดเป็น
จ านวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว โดย 
ณ วนัที่ 27 มีนาคม 2558 บริษัทมีทนุจดทะเบียนที่ช าระแล้ว
ทัง้หมด เท่ากับ 5,529,215,704 หุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว 5,529,215,704 บาท 

การค านวณสดัสว่นจ านวนหุ้นรองรับ  

กรณีที่ 1 : ไมม่ีผู้ใช้สทิธิ GLAND-W2 และ GLAND-W3 
เพิ่มเติม        

 จ านวนหุ้นคงเหลอืรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ รุ่นท่ี 2 
("GLAND-W2")        =       20,313,945  

 จ านวนหุ้นคงเหลอืรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ รุ่นท่ี 3 
("GLAND-W3")    =      368,610,059  

 จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ รุ่น
ที่ 4 ("GLAND-W4")  =      590,967,146  

 จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับการปรับสทิธิ GLAND-
W3                   =      25,597,921    

                       รวมทัง้สิน้  =       1,005,489,071 หุ้น
  

ค านวณสดัสว่นจ านวนหุ้นรองรับ กรณีที่ 1 
จ านวนหุ้ นที่จัดสรรเพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ / ทุนจด
ทะเบียนที่ช าระแล้ว (ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2558) =   
1,005,489,071 /  5,529,215,704    = 18.19% 
  
กรณีที่ 2 : มีผู้ใช้สทิธิ GLAND-W2 และ GLAND-W3 เต็ม
จ านวน         จ านวนหุ้น 
จ านวนหุ้ นคงเหลือเพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่  2          
("GLAND-W2") =  0 (สมมติใช้สทิธิครบท่ีเหลอือยู)่    
จ านวนหุ้ นคงเหลือเพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่  3          
("GLAND-W3") =  0    
จ านวนหุ้ นที่จัดสรรเพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่  4          
("GLAND-W4")   =  590,967,146  
จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับการปรับสทิธิ GLAND-W3 
               =  0  
           รวมทัง้สิน้   =  590,967,146   หุ้น         



บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน)  

หน้าที่ 4 

ค านวณทุนจดทะเบียนช าระแล้วหลังใช้สิทธิ GLAND-W2, 
GLAND-W3 ครบ         
                                                                             จ านวนหุ้น 
ทนุจดทะเบียน (วนัท่ี 27 มีนาคม 2558)           5,529,215,704 
หุ้นท่ีเกิดจากการใช้สทิธิ GLAND-W2                   11,845,700                      
(GLAND-W2 เหลือ 11,313,945 หุ้น โดย 1 หน่วยของ GLAND-W2 แปลงเป็นหุ้น 
GLAND ได้ 1.047 หุ้น)                                                              
หุ้นท่ีเกิดจากการใช้สทิธิ GLAND-W3                 368,610,059 
รวมจ านวนหุ้นจดทะเบยีนหลงั Exercise          5,909,671,463 
 
ค านวณสดัสว่นจ านวนหุ้นรองรับ กรณีที่ 2  
จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมด / ทนุ
จดทะเบยีนที่ช าระแล้วทัง้หมดหลงั Exercise  
                        = 590,967,146 / 5,909,671,463  = 10.00% 
   
ดังนัน้ จ านวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสทิธิ
ทัง้หมด จะไม่เกนิกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

ลกัษณะการเสนอขาย : ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right 
Offering) ในอตัราสว่นหุ้นสามญัเดิม 10 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้น
ละ 1.00 บาท) ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ  โดยบริษัทได้
ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 21 
กรกฏาคม 2558 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 
ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการ
โอนหุ้นในวนัท่ี 22 กรกฏาคม 2558 
ในกรณีที่ มี เศษให้ปัดทิ ง้ทั ้งจ านวน และในกรณีที่ มี
ใบส าคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทจะ
ด าเนินการยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ เหลือ
ดังกล่าวต่อไป 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : 0.00 บาท (ศนูย์บาท) 

อตัราการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามัญได้ 1 
(หนึง่) หุ้น 

ราคาการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั : 1.00 บาท (หนึง่บาท) ตอ่ 1 (หนึง่) หุ้นสามญัใหม่ 
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หน้าที่ 5 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสทิธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิดจาการใช้
สทิธิ 

: บริษัทจะน าหุ้ นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครัง้นี เ้ข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น : ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะพิจารณาถึง
ผลกระทบแบง่เป็น 2 กรณีดงันี ้

กรณีที ่1 – ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 4 ทัง้จ านวน 

กรณีที่ 2 – บคุคลอื่นที่มิใช่เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ ใช้สิทธิแปลง
สภาพใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 4 
ทัง้จ านวน 

หนว่ย : ร้อยละ 

การลดลง/กรณีที ่ 1 2 

การลดลงของสัดส่วน
การถือหุ้น  

(Control Dilution) 

0.001 9.09 

การลดลงของสว่นแบง่
ก าไร 
(EPS Dilution) 

9.09 9.09 

การลดลงของราคาหุ้น 
(Price Dilution) 

6.30 6.30 

หมายเหต ุ :  1 ไมมี่ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัสดัสว่นการถือหุ้นใน
กรณี 1 เน่ืองจากเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

1.2 ใบส าคัญแสดงสทิธิ สมุดทะเบียนผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิ และผู้ทรงสิทธิในใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

1.2.1  นายทะเบียนมีหน้าที่ท่ีจะต้องออกใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทกุราย โดยในสว่น
ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะระบช่ืุอศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ นายทะเบียนจะออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิหรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนก าหนดให้แก่ศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ 
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1.2.2  นายทะเบียนมีหน้าที่ตามสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนที่จะต้องจดัท าและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นรองรับของบริษัทหรือ
จนกวา่ครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ (แล้วแตก่รณี) 

 
1.2.3  ผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิ 

-  ผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิแสดงสทิธิกรณีทัว่ไป  
สทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิจะตกได้แก่บคุคลหรือนิติบคุคลที่ปรากฏช่ือเป็นเจ้าของใบส าคญัแสดง
สทิธิจ านวนดงักลา่วอยูใ่นสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิในขณะนัน้ๆ หรือในวนัแรกของการปิด
สมดุทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิเว้นแต่จะได้มีการโอน
ใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่สามารถใช้ยนักบัผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิได้ตามข้อ 1.3 เกิดขึน้แล้วในวนั
ปิดสมุดทะเบียนที่เก่ียวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกได้แก่ผู้ รับโอนใบส าคัญ
แสดงสทิธิ 

-   ผู้ทรงสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแทน 
สทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิจะตกได้แก่บคุคลหรือนิติบคุคลที่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับ
แจ้งเป็นหนงัสอืจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์วา่เป็นผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิจ านวนดงักลา่วที่
ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไว้ในช่ือของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในขณะนัน้ๆ 
หรือในวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิในกรณีที่มีการโอนปิดสมุด
ทะเบียน 

 
1.2.4  เมื่อศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แจ้งตอ่นายทะเบียน นายทะเบียนมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบส าคญัแสดงสิทธิ

ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิที่ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิ
ในใบส าคญัแสดงสิทธิรายดงักล่าวเป็นผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิตามจ านวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เมื่อได้มีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิและ
ลงทะเบียนดงักลา่วแล้ว นายทะเบียนจะแก้ไขจ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไว้ในช่ือของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยหกัจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสิทธิออก สว่นจ านวนรวมของใบส าคญั
แสดงสทิธิที่ออกให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์นัน้ หากนายทะเบียนไม่ได้ท าการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตใุด 
ก็ตาม) ให้ถือวา่มีจ านวนลดลงตามจ านวนของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้แยกไปออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
และลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว 

 

1.3 การโอนใบส าคัญแสดงสทิธิ 

1.3.1  การโอนใบส าคญัแสดงสทิธิที่มิได้ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงันี  ้
-  การโอนใบส าคญัแสดงสทิธิระหว่างผู้ โอนและผู้ รับโอน การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะสมบรูณ์เมื่อ 

ผู้ โอนใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ ที่สมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิระบุช่ือเป็นเจ้าของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวนที่จะท าการโอน หรือผู้ รับโอนคนสดุท้ายโดยมีการสลกัหลงัแสดงการ
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โอนตอ่เนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏช่ือดงักลา่ว (แล้วแตก่รณี) ได้สง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่
ผู้ รับโอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอนไว้ด้วย 

 ผลการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้ รับโอนกบับริษัท การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะใช้ยนักับ
บริษัทได้ก็ตอ่เมื่อนายทะเบียนได้รับค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิพร้อมทัง้ใบส าคญั
แสดงสทิธิที่ผู้ รับโอนใบส าคญัแสดงสทิธิได้ลงลายมือช่ือเป็นผู้ รับโอนในด้านหลงัของใบส าคญัแสดง
สทิธินัน้ครบถ้วนแล้ว 

 ผลของการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิระหวา่งผู้ รับโอนกบับคุคลภายนอก การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ
จะใช้ยนักบับคุคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเรียบร้อยแล้ว 

-  การขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะต้องกระท า ณ ส านกังานใหญ่ของนายทะเบียน
ในวนัและเวลาท าการของนายทะเบียน และจะต้องท าตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนก าหนด 
โดยผู้ ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือช่ือครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์
ข้างต้น พร้อมทัง้หลกัฐานอื่นๆ ที่ยืนยนัถึงความถกูต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับ
โอนใบส าคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิพร้อมทัง้ใบส าคญัแสดงสิทธิและ
หลักฐานอื่นๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี นายทะเบียนมี สิทธิปฏิเสธ        
ไมรั่บค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ หากนายทะเบียนเห็นวา่การโอนใบส าคญัแสดง
สทิธินัน้ไมช่อบด้วยกฎหมาย 

 
1.3.2  ส าหรับการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของตลาด

หลกัทรัพย์ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
1.4 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ 

1.4.1 วนัก าหนดการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ได้ทุกวนัที่ 30 มิถนุายนของทุกปี
ตลอดอายใุบส าคญัแสดงสทิธินบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ ทัง้นีก้ าหนดการใช้สิทธิครัง้แรกให้ตรง
กบัวนัท าการสดุท้ายของเดือนมถินุายน พ.ศ. 2559 และครัง้สดุท้ายก าหนดให้ตรงกบัวนัท่ี 29 มิถนุายน 
2561 โดยวนัดงักลา่วจะเป็นวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย  (“วนัก าหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้าย”)         
ซึง่หากตรงกบัวนัหยดุท าการให้เลือ่นเป็นวนัท าการก่อนหน้า 
 

1.4.2 ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้งความจ านงใน 
การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 1.4.5 ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. 
ในทกุวนัท าการของบริษัท ภายในระยะเวลา 7 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้น
ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายซึง่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถแจ้งความจ านง 
ในการใช้สทิธิภายใน 15 วนั ก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 
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บริษัทจะไมม่กีารปิดสมดุทะเบยีนเพื่อพกัการโอนสทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ ยกเว้นกรณีดงันี ้
1) ในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย บริษัทจะปิดสมดุทะเบียน 21 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย
และตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะท าการขึน้เคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซือ้ขาย) ลว่งหน้า 3 วนัท าการก่อนวนัปิด
สมดุทะเบียน (ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยดุท าการ
ให้เลือ่นวนัปิดสมดุทะเบียนเป็นวนัท าการก่อนหน้า) 
2) ในกรณีที่มีการจดัประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทอาจปิดสมดุทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิของ   
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดงักลา่ว และ
จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิ 
บริษัทจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ วนัก าหนดการใช้สิทธิ อตัรา
การใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ พร้อมทัง้สถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
(SETSMART / SET Portal) ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทราบอยา่งน้อย 7 วนัก่อนระยะเวลาแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ส าหรับการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย บริษัทจะสง่จดหมายลงทะเบียนถึง      
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิตามรายช่ือที่ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน  7 วนั
หลงัวนัปิดสมดุทะเบียน 
 

1.4.3 นายทะเบยีนของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์”) 
62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ชัน้ 4 และ 7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์: 0-2229-2800 
โทรสาร: 0-2359-1259 
Website: www.tsd.co.th 
 
นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ      
ซึง่ในสมดุทะเบียนจะต้องประกอบด้วยช่ือและนามสกุลจริง สญัชาติ และที่อยู่ของผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะก าหนด ในกรณีข้อมลูไม่ตรงกนั 
บริษัทจะถือวา่สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลง
บนัทึกในสมุดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ และนายทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาด
ดงักลา่ว 

 

 

http://www.tsd.co.th/
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บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ  โดยจะท าการแจ้งให้ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วนั โดยผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย (SET SMART/ SCP) และแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต. ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) 
วนั เช่นกนั รวมทัง้บริษัทจะด าเนินการจดัสง่การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วให้กบัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

 
1.4.4 สถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิ 

 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

  เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 

 โทรศพัท์   0-2246-2323 
 โทรสาร  0-2247-1082 
 

1.4.5 ขัน้ตอนการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ที่บริษัท  โดยจะต้องแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธิตามระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สทิธิตามที่ระบขุ้างต้น 

ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสทิธิอยูใ่นระบบใบหุ้น ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิ
เป็นหลกัฐานในการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิได้ทนัที 

ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ต้องการใช้
สิทธิต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทน
ใบส าคญัแสดงสทิธิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดยยื่นตอ่บริษัทหลกัทรัพย์ที่ท าหน้าที่เป็นนายหน้า
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วจะด าเนินการแจ้งกบัศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับน าไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะออกใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สทิธิ (แล้วแตก่รณี) ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อน าไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการด าเนินการใช้สทิธิ
ตามที่ระบไุว้ข้างต้น 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั  จะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความ
จ านงในการใช้สทิธิ โดยด าเนินการและสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้แก่บริษัทตามสถานท่ีติดตอ่ข้างต้น 

ก) แบบแสดงความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัที่ได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจน และครบถ้วนทกุ
รายการ 

ข) ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ซึ่งผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิลงลายมือช่ือผู้ โอนด้านหลงั ตามจ านวนที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงการใช้
สิทธิ และหนงัสือมอบอ านาจให้ผู้อื่นมารับใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ส าหรับใบส าคญัแสดง
สทิธิที่ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ (ถ้ามี) 
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ค) ช าระเงินตามจ านวนที่ระบใุนใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นจะต้องช าระเป็นเงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่
จ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2  (สอง) วนัท าการนบัจาก
วนัท่ีแจ้งความจ านงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บริษัท แกรนด์ คาแนล 
แลนด์ จ ากัด (มหาชน)” เลขที่บญัชี 001-9-15878-1 ประเภทบญัชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั (มหาชน) สาขาเพลนิจิต 

ทัง้นี ้ การใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินดงักลา่วได้
แล้วเทา่นัน้ หากเรียกเก็บไมไ่ด้ด้วยเหตผุลใดๆ ที่มิได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิแสดงเจตนายกเลกิ และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลกิการขอใช้สทิธิในครัง้นัน้ แต่ทัง้นี ้ไม่
เป็นการตดัสิทธิที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในครัง้ต่อไป  เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครัง้
สดุท้าย ให้ถือวา่หมดสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป 

ง) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตาม
บทบญัญตัิแหง่ประมวลรัษฎากรหรือข้อบงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บงัคบัในการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

จ) หลกัฐานประกอบการจองซือ้ 
1)  บคุคลสญัชาติไทย  :    ส าเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
2)  บคุคลตา่งด้าว  :    ส าเนาหนงัสอืเดินทาง พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
3)  นิติบคุคลในประเทศ  : ส าเนาหนงัสือรับรองบริษัท พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดย

กรรมการผู้มีอ านาจที่มีช่ือปรากฏอยู่ในหนงัสือรับรองบริษัท
นัน้ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือ
ช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

4)  นิติบคุคลตา่งประเทศ  : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public 
ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดย
กรรมการผู้มีอ านาจ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้มี
อ านาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

5)  คสัโตเดียน (Custodian)  : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public 
ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ พร้อมหนังสือแต่งตัง้คัส
โตเดียน และเอกสารหลกัฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือ
ตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

 
1.4.6 จ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั  จะต้อง

เป็นจ านวนเต็มเทา่นัน้ โดยอตัราการใช้สทิธิเทา่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ
หนึง่หนว่ยตอ่หุ้นสามญัหนึง่หุ้น เว้นแตก่ารปรับสทิธิตามข้อ 1.5 
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1.4.7 จ านวนหุ้นสามญัที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สิทธิ  ซึ่งผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิได้ช าระตามที่กลา่วข้างต้น  หารด้วยราคาการใช้
สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินัน้ โดยบริษัทจะออกหุ้นสามญัเป็นจ านวนเต็ม ไม่เกินจ านวนหน่วยของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิคณูด้วยอตัราการใช้สิทธิ  หากมีการปรับราคาการ
ใช้สทิธิและ/หรือ อตัราการใช้สทิธิแล้วท าให้มีเศษเหลอือยูจ่ากการค านวณดงักลา่ว บริษัทจะไม่น าเศษ
ดงักลา่วมาคิดค านวณและจะช าระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดงักลา่วเป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมเฉพาะ
คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 
14 (สบิสี)่ วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้โดยไมม่ีดอกเบีย้ไมว่า่ในกรณีใดๆ 
ในกรณีที่ต้องมีการเปลีย่นแปลงอตัราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้
สิทธิตามที่ระบใุนเง่ือนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจ านวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิให้ตดัเศษของหุ้นทิง้ 

 
1.4.8 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะต้องใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัไม่ต ่ากว่า 100 หุ้นสามญั โดยจ านวนหน่วย

ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นจ านวนเต็มเทา่นัน้ อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่มีสทิธิในการซือ้หุ้นต ่ากวา่ 100 หุ้นสามญั จะต้องใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั
ในครัง้เดียวทัง้จ านวน ยกเว้นในการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายนี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะสามารถใช้สิทธิใน
การซือ้หุ้นสามญัโดยไมม่ีการก าหนดจ านวนหุ้นสามญัขัน้ต ่า  

 
1.4.9 หากบริษัทได้รับหลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ  หรือจ านวนเงินที่บริษัท

ได้รับช าระไม่ครบตามจ านวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั  หรือบริษัท
ตรวจสอบได้ว่า ข้อความที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ  กรอกลงในแบบ
แสดงความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญันัน้ไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องท าการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจ านงใช้สิทธิใน
แต่ละครัง้  หากผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ท าการแก้ไข ให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาดงักลา่วบริษัทจะถือวา่การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่
มีการใช้สทิธิ และบริษัทจะจดัสง่เงินท่ีได้รับ และใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิคืน
ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 (สิบสี่) วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ให้
ไมว่า่ในกรณีใด ๆ 

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ  ช าระจ านวนเงินในการใช้สิทธิไม่
ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวที่จะด าเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี  ้ ตามที่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิเลอืกไว้ในใบแจ้งความจ านง 

ก) ถือวา่การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ หรือ 

ข)  ถือว่าจ านวนหุ้นสามญัที่จองซือ้มีจ านวนเท่ากับจ านวนที่จะได้รับตามจ านวนเงินในการใช้สิทธิ   
ซึง่บริษัทได้รับช าระไว้จริงตามราคาการใช้สทิธิในขณะนัน้ หรือ 
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ค)  ให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ  ช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนที่
ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้            
หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจ านวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจะถือว่า
การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ 

หมายเหต:ุ ในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย บริษัทจะด าเนินการตามข้อ ข) ข้างต้น 

การกระท าใดๆ ของบริษัทให้ถือวา่เป็นท่ีสดุในกรณีตามข้อ ก) และ ค) บริษัทจะสง่เงินที่ได้รับไว้คืนเป็น
เช็คระบช่ืุอขีดคร่อมเฉพาะและใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทถือว่าไม่มี
การใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 14 (สบิสี)่ วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิโดยไมม่ีดอกเบีย้ไมว่า่ในกรณีใดๆ 

ในกรณีข้อ ข) บริษัทจะสง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีเหลอืในกรณี
ที่บริษัทถือวา่มีการใช้สทิธิเพียงบางสว่น คืนให้กบัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สทิธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สบิสี)่ วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิ พร้อมเงินสว่นท่ีเหลอื 
(ถ้าม)ี โดยไมม่ีดอกเบีย้ ไมว่า่ในกรณีใด ๆ อยา่งไรก็ดี ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สทิธิที่ยงัไมม่ีการใช้สทิธิดงักลา่ว ยงัมีผลใช้สทิธิตอ่ไปจนถึงวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 
 

1.4.10  ในกรณีที่บริษัทไมส่ามารถคืนเงินสว่นท่ีไมไ่ด้ใช้สทิธิให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลา 
14 (สิบสี่) วนันบัแต่วนัที่ใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 
7.5 ตอ่ปี โดยค านวณจากเงินสว่นท่ีไมไ่ด้ใช้สทิธินบัแตว่นัท่ีพ้นก าหนด 14 (สบิสี)่ วนัดงักลา่วจนถึงวนัท่ี
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับคืนเงินสว่นท่ีไมไ่ด้ใช้สทิธิ 

 อยา่งไรก็ดี หากบริษัทได้ท าการสง่เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินของธนาคาร ซึ่ง
ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือใบส าคญัสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบใุนหนงัสือแสดง
ความจ านงในการใช้สทิธิโดยถกูต้องแล้ว โดยชอบและไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหาย
ใดๆ อีกตอ่ไป 

 
1.4.11  เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั ได้ปฏิบตัิ

ตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั กลา่วคือ ได้สง่มอบทัง้ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือ
ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั และช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น
สามญัถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะไม่
สามารถเพิกถอนการใช้สทิธิได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสอืจากบริษัท 

 
1.4.12  เมื่อพ้นก าหนดวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายแล้ว แตผู่้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิยงั

มิได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของการใช้สิทธิที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน  ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสทิธิจะใช้สทิธิไมไ่ด้อีกเมื่อพ้นก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 
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1.4.13  ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ  ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิเป็น
จ านวนมากกว่าจ านวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะสง่ใบส าคญัแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจ านวนของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว หากใบส าคญัแสดงสิทธินัน้อยู่ใน
ระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สบิสี่) วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธินัน้ๆ และ
จะท าการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธิใบเก่า 

 
1.4.14 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจ านวนหุ้น

สามญัที่ออกใหม่ส าหรับการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ภายใน 14 (สิบสี่) วนั นบัตัง้แต่วนัที่บริษัทได้รับช าระ
คา่หุ้นตามจ านวนที่มกีารใช้สทิธิแตล่ะครัง้ และบริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ
ที่ได้ใช้สทิธินัน้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นสามญัที่ค านวณ
ได้จากการใช้สทิธิในครัง้นัน้ 

หุ้นสามญัใหมท่ี่ออกเนื่องจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ จะมีสทิธิและสถานะเท่าเทียมกบัหุ้น
สามญัของบริษัทท่ีได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทกุประการ นบัตัง้แต่วนัที่มีการจดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิหรือผู้ รับสทิธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วเนื่องจากการออก
หุ้นสามญัใหม ่จากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว 
 

1.4.15  ในกรณีที่หุ้นสามญัที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สทิธิไมเ่พียงพอ บริษัทจะด าเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่
เกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไมส่ามารถใช้สทิธิได้ตามข้อ 1.8 อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะไมช่ดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้  ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอ         
ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นบคุคลต่างด้าวหรือนิติบคุคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้  
เพราะถกูจ ากดัสทิธิตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีระบใุนข้อบงัคบับริษัท 

 
1.4.16  สิทธิของบริษัทในการเรียกให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่ก าหนดตามใบส าคญั

แสดงสทิธิ 
ใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่บริษัทออกในครัง้นีไ้ม่มีข้อก าหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่ก าหนดในใบส าคญัแสดงสิทธิ และบริษัทจะไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดง
สิทธิ และจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ หรือ เกิด
เหตกุารณ์ตามเง่ือนไขการปรับสทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ 

 
 

1.5 เงื่อนไขการปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสทิธิ 

ทัง้นี ้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะ
ด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ     
เมื่อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
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1.5.1  เมื่อบริษัทมีการเปลีย่นแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ
แบ่งแยกหุ้นของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที
นบัตัง้แตว่นัท่ีได้มีการเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท 

 
(1)  ราคาการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Price 1  =  Price 0 x (Par 1) 
        Par 0 
 

(2)  อตัราการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Ratio 1  =  Ratio 0 x (Par 0) 
         Par 1 

โดยที่  Price 1  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
Price 0  คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1  คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
Ratio 0  คือ  อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
Par 1  คือ  มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลีย่นแปลง 
Par 0  คือ  มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปลีย่นแปลง 

 
1.5.2 เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือบคุคล

ในวงจ ากดั โดยราคาเฉลีย่ตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 (เก้าสบิ) ของ “ราคาตลาด
ของหุ้นสามญับริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที  
ตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลาด
หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/
หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไป  และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั 
แล้วแตก่รณี 

 
“ราคาเฉลีย่ตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่” ค านวณได้จากจ านวนเงินทัง้หมดที่บริษัทจะได้รับจากการ
เสนอขายหุ้นสามญั หกัด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ามี) หารด้วย
จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหมท่ัง้หมด 
 
อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ใน
เง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้หุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้น าราคาเฉลี่ยทัง้ 2 ราคา และจ านวนหุ้นที่ออกใหม่
ทัง้หมดมาค านวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้ นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกัน
ดงักลา่วไมอ่ยูภ่ายในเง่ือนไขที่ต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้น าจ านวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต ่ากว่าร้อยละ 
90 (เก้าสบิ) ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท" มาค านวณการเปลีย่นแปลงเทา่นัน้ 
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"ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท"  ได้ก าหนดไว้เทา่กบั ราคาเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญับริษัท
ที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ 7 (เจ็ด) วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการค านวณ        
ซึง่ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั เท่ากบั มลูค่าการซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัทหารด้วยจ านวน
หุ้นสามญัของบริษัทท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ 
 
“วนัท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออก
ใหม ่(วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
(Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขาย
ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 
 
ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามญัไม่มีการซือ้ขายใน
ช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทจะด าเนินการก าหนดราคายตุิธรรมเพื่อใช้ในการค านวณแทน 
“ราคายตุิธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 

 
(1)  ราคาการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Price 1  =  Price 0 x [(A x MP) + BX] 
                   [MP x (A + B)] 
 
 (2)  อตัราการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

โดยที่  Price 1    คือ   ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  
Price 0 คือ   ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ   อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
MP คือ   ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 
A คือ   จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิด

 สมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อการจองซือ้หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ    
 ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่
 ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ /หรือ กรณีเสนอขายให้แก่
 บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

B คือ   จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/
 หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่
 บคุคลในวงจ ากดั 
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BX คือ   จ านวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้ หลงัหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการ
 ออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) ทัง้จากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
 เดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขาย
 ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

 
1.5.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชน ทัว่ไป 

และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดัโดยที่หลกัทรัพย์นัน้มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือ
ให้สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญั เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั โดยที่
ราคาเฉลีย่ต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงักลา่ว ต ่ากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ 
"ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท" 

 
การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิ และอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ ถือหุ้นสามญั
จะไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ที่มีสทิธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือ
ให้สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญั (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการ
เสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ 
ที่มีสทิธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั กรณีเสนอขาย
ให้กบัประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 
 
“ราคาเฉลีย่ตอ่หุ้นสามญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับสทิธิ” ค านวณได้จากจ านวนเงินท่ีบริษัทจะได้รับจากการ
ขายหลกัทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั  
หกัด้วยคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญันัน้ หารด้วยจ านวนหุ้นทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหมเ่พื่อรองรับการใช้สทิธินัน้ 
“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” มีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในข้อ 1.5.2 ข้างต้น 
 
“วนัที่ใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ที่
ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามญั ส าหรับกรณีที่เป็น
การเสนอขายหลกัทรัพย์ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญแก่
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

 
(1)  ราคาการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Price 1  = Price 0 x [(A x MP) + BX] 
                [MP x (A + B)] 
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(2)  อตัราการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

 
โดยที่  Price 1    คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ   อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
MP คือ   ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 
A คือ   จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิด

 สมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อการจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มี
 สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิใน
 การจองซือ้หุ้นสามญั และ/หรือ ก่อนวนัแรกของการเสนอขาย
 หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็น
 หุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญ กรณีเสนอ
 ขายต่อประชาชนทั่วไป และ /หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลใน
 วงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

B คือ   จ านวนหุ้ นสามัญที่ออกใหม่  เพื่อรอง รับกา รใช้สิทธิของ                
 หลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้ น
 สามญัได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัตามที่เสนอขาย
 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และ/
 หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

BX คือ   จ านวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้ หลงัหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการ
 ออกหลกัทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้น
 สามญัได้ หรือให้สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญั ส าหรับการเสนอ
 ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทัว่ไป และ/
 หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจาก
 การใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิ
 ในการจองซือ้หุ้นสามญั 

 
1.5.4 เมื่อบริษัทจ่ายเ งินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้ นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัท การ              

เปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิ และอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะ
ไมม่ีสทิธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 
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(1)  ราคาการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Price 1  = Price 0 x A 
       (A + B) 
 
 (2)  อตัราการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Ratio 1  = Ratio 0 x (A + B) 
                    A 
 

โดยที่  Price 1    คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  
Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ   อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ   อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
A คือ   จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิด

 สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น เพื่อสทิธิในการรับหุ้นปันผล 
B คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 

 
1.5.5 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 (แปดสิบ) ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม

ของบริษัทและบริษัทย่อยหลังหักภาษีเงินได้ ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ           
ในระหวา่งอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผล
บังคับทันทีตัง้แต่วันแรกที่ผู้ ซือ้หุ้ นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์              
ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 
 
ทัง้นี ้อตัราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น ค านวณโดยน าเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการ
ด าเนินงานในแตล่ะรอบระยะบญัชี หารด้วยก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยหลงั
หกัภาษีเงินได้ของผลการด าเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีปีเดียวกนั โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริง
ดงักลา่วให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหวา่งกาลในแตล่ะรอบบญัชีดงักลา่วด้วย 
  
วนัที่ใช้ในการค านวณ หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกที่ตลาด
หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD)  
 
(1)  ราคาการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Price 1  = Price 0 x [MP - (D - R)] 
                   MP 
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(2)  อตัราการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

โดยที่  Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  
Price 0 คือ   ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ   อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ   อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
MP คือ   ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 
D คือ   เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 
R คือ   เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่าย หากน าก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของ 

บริษัทหลังหักภาษีเ งินได้ในอัตราร้อยละ 80 (แปดสิบ)           
มาค านวณจากจ านวนหุ้นทัง้หมดที่มีสทิธิได้รับเงินปันผล 

               
1.5.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อนัท าให้ผลตอบแทนใดๆที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญั

แสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตกุารณ์ใดๆ นัน้
ไม่ได้ก าหนดอยู่ในข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.5 ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทพิจารณาเพื่อก าหนดการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิ (หรือปรับจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ
แทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ท าให้สิทธิของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิด้อยไป
กวา่เดิม  

 
1.5.7 การค านวณเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เป็นอิสระต่อกัน 

และจะค านวณการเปลีย่นแปลงตามล าดบัเหตกุารณ์ก่อนหลงัของการเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของ
หุ้นสามญัของบริษัท ส าหรับในกรณีที่มีเหตกุารณ์ตา่งๆ จะเกิดขึน้พร้อมกนัให้ค านวณการเปลีย่นแปลง
เรียงล าดบัดงันี ้คือ ข้อ1.5.1 ข้อ 1.5.5 ข้อ 1.5.4 ข้อ 1.5.2 ข้อ 1.5.3 และข้อ 1.5.6  โดยในแต่ละล าดบั
ครัง้ที่มีการค านวณการเปลีย่นแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 
3 (สาม) ต าแหนง่ 
  

1.5.8 การค านวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 จะไม่มี
การเปลีย่นแปลงซึง่ท าให้ราคาการใช้สทิธิใหมส่งูขึน้และอตัราการใช้สทิธิลดลง เว้นแตก่รณีการรวมหุ้น 
ส าหรับการค านวณจ านวนเงินจากการใช้สิทธิ จะค านวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการ
เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คูณกบัจ านวนหุ้นสามญั (จ านวนหุ้นสามญัค านวณได้จากอตัรา
การใช้สทิธิใหม ่คณูกบัจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่แสดงความจ านงการใช้สทิธิ เมื่อค านวณได้จ านวน
หุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้) ในกรณีจ านวนเงินที่ค านวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษ
ของบาทให้ตดัเศษของบาททิง้ 
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ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่ค านวณตาม
สตูรมีราคาต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญั (Par Value) ของบริษัทนัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะ
ปรับราคาการใช้สทิธิใหมเ่พียงเทา่กบัมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัเท่านัน้ ส าหรับอตัราการใช้สิทธิใหม่
ให้ใช้อตัราการใช้สทิธิที่ค านวณได้ตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เช่นเดิม  

 
1.5.9 บริษัทอาจท าการปรับราคาการใช้สทิธิควบคูก่บัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิใหมท่ดแทนการปรับอตัรา

การใช้สทิธิก็ได้ ทัง้นี ้หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่อนมุตัิ
ให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินัน้อย่างเพียงพอต่อส านักงาน กลต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่า
บริษัทได้รับอนญุาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ 

 
1.5.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 และ/หรือ การออก

ใบส าคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.9 บริษัทจะด าเนินการแจ้ง
รายละเอียดเก่ียวกบัการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตผุลที่ต้องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการค านวณ 
ราคาการใช้สทิธิใหม ่อตัราการใช้สทิธิใหม ่และจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกทดแทนการปรับอตัรา
การใช้สิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ทันทีหรือก่อนวันที่อัตราหรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพมีผลบังคับ        
โดยบริษัทจะแจ้งผ่านทางสื่ออิเลคโทรนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์ (SETSMART/SCP) และแจ้งต่อ
ส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 15 (สิบห้า) วนันบัแต่วนัที่อตัราหรือราคาใช้
สทิธิแปลงสภาพมีผลบงัคบัใช้   

 
1.6 การแก้ไขเพิ่มเติมสทิธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสทิธิ 

1.6.1 การปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 ข้างต้น และการแก้ไขในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิโดยชัดแจ้งหรือที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและการแก้ไขในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคญัซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมนีจ้ะต้องไม่ขดัต่อบทบญัญัติหรือหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ กฎ ระเบียบ หรือข้อบงัคบั 
หรือค าสัง่ที่มีผลบงัคบัทัว่ไป หรือประกาศ หรือข้อบงัคบัของส านกังาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้องให้บริษัท
กระท าได้โดยไมต้่องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิภายหลงัจากที่ได้แจ้งให้
ส านกังาน กลต. รับทราบแล้ว  
 

1.6.2 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 1.6.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและที่
ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 

 
1.6.3 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดตามประกาศ     

ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของส านักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ที่จะเพิ่มเติมภายหลังที่บริษัทได้รับ
อนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 
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1.6.4 ผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมม่ีสทิธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อก าหนดสิทธิ
ในเร่ือง อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ  ยกเว้นเป็นการแก้ไข
เปลีย่นแปลงตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ และต้องไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายและเป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ทัง้นีบ้ริษัทจะด าเนินการแจ้งไปยงัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทกุรายถึงการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิดงักลา่วใน
ข้อ 1.6.1 และ 1.6.2 และจะจดัสง่ข้อก าหนดสทิธิที่แก้ไขเปลีย่นแปลงให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเมื่อได้รับการ
ร้องขอภายใน 15 (สบิห้า) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอเป็นหนงัสือจากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ และบริษัทจะ
จัดส่งข้อก าหนดสิทธิที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และนายทะเบียนของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ภายในวันท าการถัดไปนับจากวันประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ และจัดส่งให้แก่ 
ส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สบิห้า) วนันบัจากวนัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 
 
1.7 การประชุมผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิ 

การเรียกและ/หรือ การประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิให้เป็นไปตามวธีิการดงัตอ่ไปนี ้

1.7.1 บริษัทต้องเรียกประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อขอมติในการด าเนินการใดอยา่งหนึง่โดยเร็ว ภายใน 
30 (สามสบิ) วนันบัแตเ่กิดเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสิทธิไม่ว่าโดยบริษัทหรือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ

ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 1.6 หรือ 
(ข) หากมเีหตกุารณ์ ซึง่บริษัทเห็นวา่อาจกระทบตอ่สว่นได้เสยีของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิอยา่งเป็น

นยัส าคญั หรือความสามารถของบริษัทในการปฏิบตัิหน้าทีต่ามข้อก าหนดสทิธิ 

ในกรณีที่บริษัทผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ด าเนินการจดัการประชุมภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัจาก
วนัที่เกิดเหตุการณ์ดงักลา่วใน (ก) หรือ (ข) ข้างต้น ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 (ยี่สบิห้า) ของจ านวนหนว่ยทัง้หมดของใบส าคญัแสดงสทิธิอาจร้องขอให้
ด าเนินการจดัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้ โดยระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจน
ในหนงัสอืดงักลา่ว และบริษัทจะต้องจดัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) 
วนันบัจากวนัท่ีได้รับการร้องขอจากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วนัน้ 

ในกรณีที่มีการจดัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ บริษัทจะด าเนินการปิดสมดุทะเบียนเพื่อก าหนดสทิธิ
ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดงักลา่วเป็น
ระยะเวลาไมเ่กิน 21 (ยี่สบิเอ็ด) วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 

 

1.7.2 ในการเรียกประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ไมว่า่จะเป็นการประชมุเนื่องจากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ยงัมิได้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่นร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชมุ ให้บริษัท
จดัท าหนงัสอืนดัประชมุ ระบ ุสถานท่ี วนั เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชมุ และเร่ืองที่จะพิจารณาในท่ีประชมุ 
และจดัสง่ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิได้ใช้สทิธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่นแต่ละราย ตามรายช่ือ 
และที่อยูท่ี่ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ และแจ้งผา่นทางสือ่ของตลาดหลกัทรัพย์ 



บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน)  

หน้าที่ 22 

(SETSMART / SCP) เพื่อก าหนดสทิธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วนัก่อนการประชุม
ในแตล่ะครัง้ 

 

1.7.3 ในการประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้ว
บางสว่นซึง่มีสทิธิเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออก
เสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดท าหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่
บริษัทก าหนดและให้ยื่นหนงัสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย
ก่อนเร่ิมการประชมุ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่มีสทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัทใน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยไม่รวมถึงผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนัน้ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่มีสว่นได้เสยีตามข้อนี ้หมายถึง ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่มีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในเร่ืองที่ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

 

1.7.4 ในการออกเสยีงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่วยของใบส าคญัแสดง
สทิธิที่ถืออยูโ่ดยใบส าคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยมีหนึง่เสยีง  

 

1.7.5 ในการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จดัขึน้โดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบคุคลที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ
บริษัทหรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่เข้าร่วม ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่เข้า
ร่วมการประชมุเลือกบคุคลใดบคุคลหนึ่งที่มาเข้าร่วมประชุมท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมอาจจะมา
จากบคุคลที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิลงมติเห็นชอบคดัเลอืกก็ได้ โดยที่ทัง้สองกรณีประธานที่ประชุมไม่
มีสทิธิออกเสยีงชีข้าด 

 

1.7.6 องค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิได้
ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 25     
(ยี่สิบห้า) ราย หรือไม่ต ่ากว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิ และ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนจึงจะครบองค์ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธินัน้  
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1.7.7 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้ว 45 (สี่สิบห้า) นาที ยงัมีผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมยงัไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็นอนัระงบัไป หากการเรียก
ประชุมเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัทให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 
(เจ็ด) วนั แตไ่มเ่กินกว่าใน 14 (สิบสี่) วนันบัจากวนัก าหนดประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก 
และให้บริษัทด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทุกรายและตลาด
หลกัทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระไว้ข้างต้น ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบ
องค์ประชมุ กลา่วคือ มีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิมาประชมุ จะไมม่ีการเรียกประชมุใหม่ 

 

1.7.8 มติที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
หนว่ยของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิได้ใช้สทิธิและ/หรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่น ณ ขณะนัน้ ซึง่มาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

1.7.9 มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ ถือส าคญัแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือว่ามีผลผกูพนัผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิทกุรายไมว่า่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธินัน้จะได้เข้าร่วมประชมุด้วยหรือไมก็่ตาม 

 

1.7.10 ภายหลงัจากบริษัทในด าเนินการจดัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทราบผา่นทางระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ 
(SETSMART/SCP) โดยเร็ว 

 

1.7.11 บริษัทจะด าเนินการจดัท าและบนัทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบนัทึกดงักล่าวไว้ที่ส านกังาน
ใหญ่ของบริษัท รายงานประชุมที่ได้ลงลายมือช่ือโดยประธานที่ประชุมให้ถือเป็นหลกัฐานอนัสมบรูณ์
ของกิจการทัง้หลายที่ได้ประชมุกนันัน้ และจดัสง่รายงานการประชมุดงักลา่วให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์และ
ส านกังาน กลต. ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 14 (สบิสี)่ วนั นบัจากวนัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 

 

1.7.12 ในการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย
ของบริษัทมีสทิธิที่จะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าอธิบายใน
ที่ประชมุผู้ ถือในส าคญัแสดงสทิธิได้ 

 

1.7.13 บริษัทจะเป็นผู้ช าระคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการจดัประชมุผู้ ถือใบส าคัญแสดงสทิธิทัง้หมด 
 

1.7.14 บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธินบัตัง้แต่วนัที่ประชุม
เพื่อลงมติ และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ส านกังาน กลต. 
และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 (สบิห้า) วนันบัแตว่นัท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมนัน้ 
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1.8 การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สทิธิ 

บริษัทจะชดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิตามรายละเอียดดงันี  ้

1.8.1 บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มาแจ้งความจ านงที่จะใช้สิทธิ ในวัน
ก าหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ ซึง่บริษัทไมส่ามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ ยกเว้น กรณีตามที่ระบไุว้ในข้อจ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิและหุ้น
สามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิตามข้อ 2 

1.8.2 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 1.8.1 บริษัทจะช าระให้เป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ และจะ
จดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 (สิบสี่) วนัท าการ นบัจากวนัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิที่มาแจ้งความจ านงที่จะใช้สิทธิ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลาดงักลา่ว ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 
ต่อปี โดยค านวณจากค่าเสียหายนบัแต่วนัที่พ้นก าหนด 14 (สิบสี่) วนัท าการดงักล่าวจนถึงวนัที่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับคืนเงินคา่เสยีหาย 

 อยา่งไรก็ดี ไมว่า่ในกรณีใดๆ หากบริษัทได้ท าการสง่เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงิน
ของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือใบส าคญัสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุ
ในหนงัสือแสดงความจ านงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับเงิน
คา่เสยีหายคืนแล้วโดยชอบและไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

 
1.8.3 การค านวณคา่เสยีหายที่บริษัทจะชดใช้ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิตามข้อ1.8.1 มีสตูรการค านวณดงันี ้

คา่เสยีหายตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 (หนึง่) หนว่ย เทา่กบั   B x [MP – EP] 

โดยที่  B คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ไมส่ามารถจดัให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได้ ตาม
    อตัราการใช้สทิธิที่เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 หนว่ย 

MP  คือ  ราคาปิดของหุ้นสามญัของบริษัทในวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่
   ละครัง้ซึ่งผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจ านงการใช้
   สทิธิ 

EP  คือ  ราคาการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิ
   ตามเง่ือนไขการปรับสทิธิหากมีการปรับราคาการใช้สทิธิ 

 
1.8.4 การชดใช้คา่เสยีหายตามข้อนีใ้ห้ถือเป็นสิน้สดุ 

 

1.9 สถานะของใบส าคัญแสดงสทิธิที่อยู่ระหว่างวนัที่ ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิแสดงความจ านงใช้
สิทธิ 

สถานะของใบส าคญัแสดงสทิธิที่อยูร่ะหวา่งวนัท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงความจ านงใช้สิทธิ  และ
วนัก่อนวนัท่ีกระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้ว อนัเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สทิธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้แสดงความจ านงใช้สิทธิ  และสถานภาพ
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จะสิน้สดุลงในวนัท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้ว อนัเนื่องมาจากการใช้สทิธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิข้างต้นแล้ว ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัท       
ยังไม่ได้น าหุ้ นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์               
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้ท าการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลงั  โดยบริษัทจะด าเนินการออกหุ้น
สามญัใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุตามจ านวนที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสมควรจะ
ได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช้ โดยหุ้นสามญัส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามญัที่ได้รับ
ก่อนหน้านีแ้ล้ว แตไ่มเ่กิน 15 (สบิห้า) วนันบัจากวนัท่ีมีการปรับสทิธิ 
 
1.10 สถานะของหุ้นสามัญใหม่ที่เกดิจากการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจ านวนหุ้น
สามญัที่ออกใหมส่ าหรับการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ภายใน 14 (สบิสี)่ วนั นบัตัง้แต่วนัที่บริษัทได้รับช าระค่าหุ้นตาม
จ านวนที่มีการใช้สทิธิแต่ละครัง้ และบริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินัน้เข้า
เป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นสามญัที่ค านวณได้จากการใช้สทิธิในครัง้นัน้ 

หุ้นสามญัใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับ   
หุ้นสามญัของบริษัทท่ีได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทกุประการ นบัตัง้แต่วนัที่มีการจดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิหรือผู้ รับสิทธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วเนื่องจากการออกหุ้นสามญัใหม่
จากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว 

 
1.11 มติที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่ออนุมัติการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสทิธิ 

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึง่ได้ประชมุวนัท่ี 27 เมษายน 2558 ได้มีมติเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัท อีกจ านวน 616,565,067 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีวตัถปุระสงค์ของการเพิ่มทนุ ดงันี ้

1.11.1 ส ารองไว้ส าหรับการใช้สิทธิของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญบริษัทครัง้ที่ 4 
จ านวน 590,967,146 หุ้น 

1.11.2 ส ารองไว้เพื่อรองรับการปรับอตัราการใช้สิทธิของของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น
สามญับริษัทครัง้ที่ 3 จ านวน 25,597,921 หุ้น 

 
1.12 จ านวนหุ้นที่รองรับเมื่อรวมกบัจ านวนหุ้นที่จดัสรรไว้ครัง้อื่น 

การค านวณสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ แบง่ออกเป็น 2 กรณี ดงันี ้
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กรณีที่ 1 : ไมม่ีผู้ใช้สทิธิ GLAND-W2 และ GLAND-W3 เพิ่มเติม       จ านวนหุ้น 
จ านวนหุ้นคงเหลอืรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ รุ่นท่ี 2 ("GLAND-W2")                20,313,945  
จ านวนหุ้นคงเหลอืรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ รุ่นท่ี 3 ("GLAND-W3")    368,610,059  
จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ รุ่นท่ี 4 ("GLAND-W4")    590,967,146  
จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับการปรับสทิธิ GLAND-W3                                 25,597,921    

                                      รวมหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ 1,005,489,071   
ค านวณสดัสว่นจ านวนหุ้นรองรับ กรณีที่ 1    
จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ / ทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้วทัง้หมดปัจจบุนั  

=   1,005,489,071 /  5,529,215,704    = 18.19% 
   

กรณีที่ 2 : มีผู้ใช้สทิธิ GLAND-W2 และ GLAND-W3 เต็มจ านวน         จ านวนหุ้น 
จ านวนหุ้นคงเหลอืเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ รุ่นท่ี 2 ("GLAND-W2")  -    
จ านวนหุ้นคงเหลอืเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ รุ่นท่ี 3 ("GLAND-W3")  -    
จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ รุ่นท่ี 4 ("GLAND-W4")      590,967,146  
จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับการปรับสทิธิ GLAND-W3                              -     

           รวมหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ    590,967,146            
 

ค านวณทนุจดทะเบียนช าระแล้วหลงัใช้สทิธิ GLAND-W2, GLAND-W3 ครบ        จ านวนหุ้น 
ทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว ณ ปัจจบุนั                                                          5,529,215,704 
หุ้นท่ีเกิดจากการใช้สทิธิ GLAND-W2 (GLAND-W2 เหลือ 11,313,945 หุ้น                 11,845,700 

โดย 1 หน่วยของ GLAND-W2 แปลงเป็นหุ้น GLAND ได้ 1.047 หุ้น)                                                               
หุ้นท่ีเกิดจากการใช้สทิธิ GLAND-W3                                                              368,610,059 

                  รวมจ านวนหุ้นจดทะเบยีนที่ช าระแล้วทัง้หมดหลงั Exercise            5,909,671,463 
 

ค านวณสดัสว่นจ านวนหุ้นรองรับ กรณีที่ 2    
จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมด / ทนุจดทะเบียนที่ช าระแล้วทัง้หมดหลงั 
Exercise        =  590,967,146 / 5,909,671,463  = 10.00% 

   
ดงันัน้ จ านวนหุ้นที่จดัสรรเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด จะไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่

จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
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1.13 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัที่ 
ออกใหม่ ครัง้ที่ 4 (“GLAND-W4”) 

 
จ านวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สทิธิ 

 
590,967,146 

 
หุ้น 

มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
ราคาการใช้สทิธิ หุ้นละ 1.00 บาท 
มลูคา่รวมของหุ้นท่ีได้จากการใช้สทิธิ 590,967,146 บาท 
หุ้นสามญัที่รองรับคิดเป็นร้อยละสงูสดุไมเ่กินร้อยละ 18.19 ตามรายละเอยีดหวัข้อ 1.12 

1.14 การด าเนินการหากมีหุ้นที่จัดสรรไว้คงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ในกรณีที่มีหุ้นสามญัที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่เสนอขายในครัง้นี  ้ บริษัทจะ

ด าเนินการลดทนุจดทะเบียนหุ้นสามญัที่เหลอือยูท่ัง้จ านวน 

 
1.15 ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย 

บริษัทจะด าเนินการยื่นค าขออนญุาตให้ตลาดหลกัทรัพย์ พิจารณารับใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วนันบั
จากวนัท่ีบริษัทได้ด าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิเสร็จสิน้ลง 

 

1.16 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สทิธิของใบส าคัญแสดงสทิธิ 
บริษัทจะด าเนินการขออนุญาตน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น

สามญัเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายใน 30 (สามสิบ) วนั นบัจากวนัครบ
ก าหนดการใช้สทิธิซึ่งผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิใช้สทิธิใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัในแตล่ะครัง้ 

 

1.17 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหุ้น 
เนื่องจากเป็นการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (GLAND-W4) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 

ดังนัน้จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้ น
ครบถ้วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 4 โดยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จํานวน จะมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น 
(Dilution effect) ดงันี ้

1.   การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 

หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 4 โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จํานวน     
จะทําให้สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงเทา่กบัร้อยละ 9.09  

2.  การลดลงของสว่นแบง่กําไร (EPS Dilution) 

ในกรณีที่มีการใช้สทิธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบสาํคญัแสดงสทิธิครัง้ที่ 4 ทัง้จํานวน จะมีผลกระทบตอ่สว่นแบ่งกําไร
ของบริษัท (EPS Dilution) ลดลงร้อยละ 9.09 
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3.   การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

ในกรณีที่มีการใช้สทิธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบสาํคญัแสดงสทิธิครัง้ที่ 4 ทัง้จํานวน จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้น 
(Price Dilution) ลดลงร้อยละ 6.30 บนสมมติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) ที่ 3.25 บาทต่อหุ้น
ที่หุ้นมีมูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุ้นย้อนหลงั 15 วนัทําการ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 (ราคาย้อนหลังระหว่างวันที่              
18 กมุภาพนัธ์ 2558 ถึง วนัท่ี 11 มีนาคม 2558)  

 

2. ข้อจ ากัดการโอนใบส าคัญแสดงสทิธิ 

2.1 การโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทไมม่ีข้อจ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ เว้นแต ่การโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมดุทะเบียนใบส าคญั
แสดงสิทธิ เพื่อพกัการโอนสิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในกรณีการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย  ซึ่งบริษัทจะปิดสมุด
ทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อพกัการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  21 (ยี่สิบเอ็ด) วนัก่อนวนั
ครบก าหนดการใช้สิทธิ และตลาดหลกัทรัพย์จะท าการขึน้เคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซือ้ขาย) ลว่งหน้า 3 (สาม) 
วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน (ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยดุ
ท าการให้เลือ่นเป็นวนัท าการก่อนหน้า) 

 
2.2 บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย 

บริษัทมีข้อจ ากดัการโอนหุ้นอนัสบืเนื่องมาจากข้อบงัคบัของบริษัทวา่ด้วยเร่ืองอตัราสว่นการถือหุ้นของ
บคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
2.2.1 บริษัทจะไมอ่อกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ใช้สิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย ซึ่งได้ด าเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ

จนท าให้สดัส่วนการถือหุ้นของบคุคลหรือนิติบุคคลที่ไม่มีสญัชาติไทยมีจ านวนเกินกว่าร้อยละ   49  
ของทนุท่ีเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัท ตามที่ระบใุนข้อบงัคบัหรือตามสดัสว่นท่ีอาจมีการแก้ไขตาม
ข้อบงัคบัในอนาคต  

 

2.2.2 หากข้อจ ากดัการโอนดงักลา่วข้างต้น มีผลท าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สญัชาติไทยซึ่งได้ใช้
สทิธิตามวิธีการใช้สทิธิดงัที่กลา่วมาแล้วโดยครบถ้วน ไมส่ามารถใช้สิทธิได้ตามจ านวนที่ระบใุนใบแจ้ง
ความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น บริษัทจะอนญุาตให้ด าเนินการใช้สิทธิ
เพียงส่วนที่ไม่ขดัต่อข้อจ ากัดข้างต้นโดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถเลือกให้บริษัทด าเนินการ
อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

ก) ให้บริษัทคืนใบส าคญัแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิใน
สว่นที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบีย้ ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สญัชาติไทย
ดงักลา่วเป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมเฉพาะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สบิสี)่ วนันบัแตว่นัใช้
สทิธิในครัง้นัน้ ๆ 
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ข) ให้บริษัทเป็นผู้ ถือใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ  และเงินตามจ านวนการใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามญัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย  ได้ยื่นความจ านงการใช้สิทธิใน
สว่นท่ียงัไมไ่ด้ใช้สทิธิเอาไว้ตามล าดบัก่อนหลงั เพื่อด าเนินการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิใน
สว่นที่ยงัไม่ได้มีการใช้สิทธิทัง้จ านวนหรือบางส่วน เมื่อการเข้าถือหุ้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดงักลา่วไมข่ดัตอ่ข้อจ ากดัเร่ืองสดัสว่นการถือหุ้นของคนที่มิใช่สญัชาติไทย 

ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไมใ่ช่สญัชาติไทยจะต้องแสดงความจ านงที่จะให้บริษัทด าเนินการ
ตามข้อ (ก) หรือ (ข) ข้างต้น โดยระบใุนใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ณ วนัแจ้ง
ความจ านงการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 

บริษัทจะอนญุาตให้มีการด าเนินการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ในสว่นที่ยงัไม่ได้รับการใช้
สทิธิบางสว่นหรือทัง้หมดในวนัใช้สทิธิวนัแรกที่สามารถกระท าได้โดยที่ไม่ขดัต่อข้อจ ากดั  อย่างไร
ก็ดี หากมีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่รอการใช้สิทธิ ณ วนัใช้สิทธิดงักลา่วมากกว่าจ านวนหุ้น
สามญัที่อนญุาตให้ซือ้ได้โดยไม่ขดัต่อข้อจ ากดัการโอนหุ้น เร่ืองสดัสว่นการถือครองหุ้นของผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชาติไทย บริษัทจะด าเนินการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้แก่
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทยตามล าดบัการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิที่ครบถ้วน
สมบรูณ์ตามที่ก าหนดในการใช้สิทธิในครัง้นี ้หาก ณ วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากข้อจ ากัดเร่ืองสัดส่วนการถือครองหุ้ นของผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วหมดอายลุง โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิที่มิใช่สญัชาติไทยดงักลา่วไมม่ีสทิธิเรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ชดใช้
คา่เสยีหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

ค) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชาติไทยจะไมไ่ด้รับการชดเชยไมว่า่ในรูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีที่
ไม่สามารถด าเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจ ากัดเร่ืองสดัส่วนการถือครองหุ้นของผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชาติไทย 

 
3. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ 

3.1 การส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะด าเนินการส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท  โดยก าหนดรายช่ือผู้ที่
ได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทในวนัที่ 21 กรกฏาคม 2558 และให้รวบรวมรายช่ือ 
ผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 22 
กรกฏาคม 2558 โดยบริษัทจะด าเนินการออกและส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิในวันที่ 23 กรกฏาคม 2558      
ตามรายละเอียดและขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
 
3.1.1      กรณีผู้ ถือหุ้นเดิมไมม่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์ หรือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั จะสง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ได้รับ
จดัสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือที่อยู่ที่ระบใุนสมุดทะเบียน     
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ผู้ ถือหุ้นภายใน 15 (สบิห้า) วนันบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับการจดัสรรจะไม่
สามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในครัง้นีใ้นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
จนกว่าจะได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งอาจได้รับภายหลงัจากที่ใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทเร่ิมซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

3.1.2       กรณีผู้ ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั จะน าใบส าคญัแสดงสทิธิฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวน
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหลกัทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะ
บนัทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ผู้ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่      
ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรภายใน 7 (เจ็ด) วนันบัจากวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนีผู้้ที่ได้รับการ
จัดสรรจะสามารถขายใบส าคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทันทีที่ตลาด
หลกัทรัพย์อนมุตัิให้ใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ทัง้นีช่ื้อของผู้ ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้ที่ได้รับการ
จดัสรรประสงค์ที่จะฝากใบส าคญัแสดงสิทธิไว้ มิฉะนัน้แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ที่ได้รับการจดัสรรตามข้อ 3.1.1 แทน 

 
3.1.3      กรณีผู้ ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่
ได้รับการจัดสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝาก
ให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วนันบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ เมื่อผู้ ถือหุ้นที่ได้รับ
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิต้องการขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะต้องถอนใบส าคญั
แสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมี
คา่ธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก าหนด 
ดงันัน้ในกรณีนี ้ผู้ ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรจะสามารถขายใบส าคัญแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย ได้ทนัที่ที่ตลาดหลกัทรัพย์อนุญาตให้ใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทท าการซือ้ขายได้ใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิได้ด าเนินการถอน
ใบส าคญัแสดงสทิธิออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแล้ว 

 
3.2 การส่งมอบหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัสามารถเลอืกให้บริษัทด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
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3.2.1  ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั  โดยให้
ออกใบหุ้นในนามของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะสง่มอบใบหุ้นตามจ านวนที่ใช้
สทิธิแก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือที่อยู่ที่ระบไุว้ในสมดุทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสทิธิ ภายใน 15 (สบิห้า) วนันบัจากวนัครบก าหนดการใช้สทิธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั จะไม่สามารถขายหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ได้จนกวา่จะได้รับใบหุ้น ซึง่อาจจะได้รับภายหลงัจากที่หุ้นสามญัที่เกิดจาก
การใช้สทิธิได้รับอนญุาตให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
3.2.2  ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นไมป่ระสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั แต่ประสงค์จะ

ใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัที่เกิดจาก
การใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึ่งผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู ่
กรณีนีศู้นย์รับฝากหลักทรัพย์จะด าเนินการน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากได้กับ “บริษัท      
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชี
จ านวนหุ้ นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นัน้ฝากหุ้ นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นัน้           
ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นสามญัอยู่ ในขณะเดียวกนับริษัท
หลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่ได้รับการจดัสรรหุ้น
ฝากไว้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วนันบัจากวนัครบ
ก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนีผู้้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้ นสามัญ          
จะสามารถขายหุ้ นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทันทีที่        
ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์       
แหง่ประเทศไทย  

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเลอืกให้บริษัทด าเนินการตามข้อ 3.2.2 ช่ือของ
ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่          
ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้ นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนัน้แล้ว      
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตาม    
ข้อ 3.2.1 แทน 

 
3.2.3  ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น  แต่ประสงค์จะใช้

บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัที่เกิดจาก
การใช้สทิธิไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริษัทจะด าเนินการน าหุ้น
สามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์  และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึก   
ยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัตามจ านวนที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัท       
ผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับ
การจดัสรรหุ้นภายใน 7 (เจ็ด) วนันบัจากวนัครบก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ เมื่อผู้ที่ได้รับการ
จัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี  600 ดงักล่าว           
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โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป  ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่           
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก าหนด ดงันัน้ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้น
จะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นของ
บริษัทท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ที่ได้รับจดัสรรหุ้นได้ด าเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 
600 ดงักลา่วแล้ว 

 

4. ผลบังคับข้อก าหนดสทิธิและกฎหมายที่ใช้บงัคับ 

ข้อก าหนดสิทธิฉบบันีจ้ะมีผลใช้บงัคบัในวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัก าหนดการใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้าย โดยข้อก าหนดสทิธินีจ้ะใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อก าหนด
สทิธินีข้ดัแย้งกบักฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บงัคบัตามกฎหมายกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความ
ตามกฎหมายหรือประกาศดงักลา่วบงัคบักบัใบส าคญัแสดงสทิธิแทนข้อความของข้อก าหนดสทิธิเฉพาะในสว่นท่ี
ขดัแย้งกนันัน้ 

 

 

ผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

                 ( นายโยธิน บญุดีเจริญ ) 
           กรรมการ 
 
 
  

                        ( นายเจริญ  จิรวิศลัย์ ) 
                              กรรมการ 
 
 
 
 


