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เร่ือง 

 

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ (XE) ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  คร้ังสดุท้าย 

บริษัท คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (CGD-W4) 

Notification of the Last Exercise (XE) of  CGD-W4 

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่าน
ทราบว่า 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

 บริษัท คันทรี่ กรุป๊ ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 
 COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

  CGD-W4 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XE     01/06/2021 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    04/06/2021 

 อัตราส่วน (Exercise ratio)    
              ใบแสดงสิทธฯิ (Warrants) : หุน้สามัญ (Common 
shares)  

  1:1 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Exercise price (Baht per share))    2.75   

 ก าหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Exercise Date)     10/06/2021 - 24/06/2021 

 วันที่บันทึกการยกเลิกการรับฝาก (Delisting Date)  04/06/2021 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

 ถ้าทา่นมอบหมายให้บริษัทฯ น าส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพ่ือใช้
สิทธ ิ
 ในการจองซื้อฯ ทา่นต้องน าส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษทัฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

2. เช็คช าระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ  
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถูกต้อง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          15/06/2021  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชีพแนบส าเนาทะเบียนบ้าน  

  

 



 

Country Group Development PCL. 

898 Ploenchit Tower, 13 and 20 th Floor, Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand 

T +66 2658 7888 | F +66 2658 7880 | www.cgd.co.th 

ท่ี CGD/ELCID-34/2564 

 11 พฤษภาคม 2564 

เรื่อง แจ้งก าหนดการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ CGD-W4 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ตามที่บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด )มหาชน(  หรือ (“บริษัท”) ได้ท าการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังที่ 4 (“CGD-W4” หรือ “ใบส าคัญแสดงสิทธิ ”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จ านวนทั้งส้ิน 
1,653,225,590 หน่วย โดยมีก าหนดการใช้สิทธิได้ในวันท าการสุดท้ายของทุกเดือนที่ 6 หลังจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันใช้สิทธิคร้ังแรกจะตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม 2561 และวันใช้สิทธิวนัสุดท้ายจะตรง
กับวันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบก าหนด 3 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน 2564 นั้น  

บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ส าหรับการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย ดังนี้ 

1. ระยะเวลาขอหยดุพกัการซือ้ขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(การขึน้เครือ่งหมาย SP) 
วันที ่1 มิถุนายน 2564 ถึง 25 มิถุนายน 2564  

2. วนัสุดทา้ยที่สามารถซือ้หรอืขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 
วันที ่31 พฤษภาคม 2564 

3. วนัปดิสมุดทะเบยีนพักการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ 
วันที ่4 มิถุนายน 2564 ถึง 25 มิถุนายน 2564 

4. การสิน้สภาพของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2564 เปน็ต้นไป ใบส าคัญแสดงสิทธิจะหมดอายุและส้ินสุดการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5. ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 

วันที ่10 มิถุนายน 2564 ถึง 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.  
(ยกเวน้วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ) 

6. วนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย 
วันที ่25 มิถุนายน 2564 

7. อตัราการใชส้ทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยตอ่ 1 หุ้นสามัญใหม่ 

8. ราคาในการใชส้ทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั 
ราคาหุ้นละ 2.75 บาทต่อหุ้น  

9. เอกสารและหลกัฐานในการแจง้ความจ านงขอใชส้ทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั 
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญต้องยื่นเอกสารแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ ดังนี้ 

1) ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่ส านักงานของบริษัท 
หรือดาวน์โหลดได้จากเวปไซต์ของบริษัท (www.cgd.co.th) ในระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ  



 
 
 

ท่ี CGD/ELCID-34/2564 เรื่อง แจ้งก าหนดการใช้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ CGD-W4 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 2/4 

Country Group Development PCL. 

898 Ploenchit Tower, 13 and 20 th Floor, Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand 

T +66 2658 7888 | F +66 2658 7880 | www.cgd.co.th  

ในกรณีที่ใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless System) ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิ
ต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่
ท าหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะด าเนินการแจ้ง
กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคัญแสดงสิทธิส าหรับน าไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จะยื่นกับบริษัท  
เพื่อด าเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุข้างต้นต่อไป 

2) ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิ โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับ
การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญด้วย โดยด าเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้แก่บริษัทตามสถานที่ติดต่อ 

(2.1) แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้ว 
ทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือหากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นนิติบุคคล 
จะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล )ถ้ามี (  

(2.2) ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่าผู้ถือนั้นมีสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิตาม
จ านวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และหนังสือมอบอ านาจให้ผู้อื่น 
มารับใบส าคัญแสดงสิทธิใบใหม่ ส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) (ส าหรับผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งได้มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิเพียงบางส่วน)  

(2.3) หลักฐานประกอบการใช้สิทธ ิ

 บุคคลสัญชาติไทย 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนซึง่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 บุคคลที่มิใช่สัญชาตไิทย 
ส าเนาหนังสือเดินทางซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 นิติบุคคลในประเทศ 
ส าเนาหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และ
เอกสารหลักฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 นิติบุคคลต่างประเทศ 
ส าเนาหนังสือหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันใช้สิทธิซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และเอกสาร
หลักฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะถือว่าผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิในคร้ังนั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการ
พิจารณาในการให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม 

10. วธิกีารช าระเงนิ 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องช าระเงินให้แก่บริษัทตามจ านวนที่ระบุในแบบแสดง
ความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายในก าหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ โดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้ 
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1) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี “บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)” ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) สาขาอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี บัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี 227-204662-2 โดยแนบหลักฐานการ
โอนเงินภายในวันใช้สิทธิแต่ละคร้ัง 

2) ช าระโดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือค าส่ังจ่ายเงินธนาคาร โดยเช็คจะต้องลงวันที่ก่อน
วันที่ใช้สิทธิ 2 วัน และสามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร ภายในวันใช้สิทธิแต่ละคร้ัง โดยขีดคร่อมส่ังจ่าย 
“บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)” ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์
ต่อเม่ือบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจ านวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่มิได้
เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิดังกล่าว และบริษัทตกลงให้ถือ
เป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในคร้ังนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญในคร้ังต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในคร้ังสุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป  

หมายเหตุ: ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษีและ/หรืออากร
แสตมป์ทั้งหมด )ถ้ามี(  ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบังคับ 
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบังคับใช้ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (ถ้าม)ี 

11. สถานทีต่ดิตอ่ในการใชส้ทิธิ 

บรษิทั คนัทรี ่กรุป๊ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
898 อาคารเพลินจติ ทาวเวอร์ ชัน้ 20 ถนนเพลินจติ แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ 0-2658-7888 โทรสาร 0-2658-7880 

12. เงือ่นไขอืน่ๆ 

1) จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ว่าในกรณีใดๆ ต้องไม่ต่ ากว่า 100 หุ้นสามัญ 
และจะต้องเป็นจ านวนเต็มเท่านั้น แต่ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ ากว่า 100 หุ้น
สามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในคร้ังเดียวทั้งจ านวน โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบส าคัญแสดงสิทธิ
หนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิ 

2) จ านวนหุ้นสามัญที่จะออกเม่ือมีการใช้สิทธิ จะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สิทธิซึ่ง ผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิได้ช าระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้น
สามัญเป็นจ านวนเต็มไม่เกินจ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคา
การใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้ว ท าให้มีเศษเหลืออยู่จากการค านวณดังกล่าว บริษัทจะไม่น าเศษ
ดังกล่าวมาคิดค านวณและจะช าระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
โดยไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในแต่ละคร้ังโดยไม่มีดอกเบ้ีย 

ทั้งนี้ หากบริษัทได้ท าการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิโดยการส่งมอบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่
อยู่ที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้ว
โดยชอบ และผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ียหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ
ตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจ านวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง 
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3) หากบริษัทได้รับหลักฐานใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามจ านวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจ านงการ
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือ
กฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องท าการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขก่อนวันที่ใช้สิทธิ 
มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ  
และบริษัทจะจัดส่งใบส าคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ  
โดยไม่มีดอกเบ้ียไม่ว่าในกรณีใดๆ 

ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิช าระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทสงวนสิทธิที่จะด าเนินการประการใด
ประการหนึ่งดังต่อไปนี้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร  

(ก) ถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ 

(ข) ถือว่าจ านวนหุ้นสามัญที่จองซื้อมีจ านวนเท่ากับจ านวนที่พึงจะได้รับตามจ านวนเงินในการใช้สิทธิ 
ซึ่งบริษัทได้รับช าระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ 

(ค) ให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในคร้ังนั้น หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจ านวนในการใช้สิทธิ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลง 
โดยไม่มีการใช้สิทธิ 

ในกรณีตามข้อ (ก) และ (ค) บริษัทจะคืนเงินที่ได้รับไว้และใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวให้กับผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน 
นับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งนี้ ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย หรือ 

ในกรณีตามข้อ (ข) บริษัทจะส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ 
)ถ้ามี (ในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้กับผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบ้ียไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ดี ใบส าคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิส่วนที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย 

4) เม่ือผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจ านงการใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความ
จ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิ จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได ้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

 

 

 
 

ขอแสดงความนับถอื 

- ลายมือชือ่ - 

(นายเบน เตชะอุบล) 
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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