ที่ CGH 034/2562
4 พฤศจิกายน 2562
เรือ่ ง

แจ้งกาหนดการใช้สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (CGH-W3) (การใช้สทิ ธิครัง้ ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2562)

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริษทั คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิท ธิท่ีจ ะซื้อ หุ้ น สามัญ ของบริษั ท คัน ทรี่ กรุ๊ ป โฮลดิ้ง ส์ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (CGH-W3) จ านวน
1,445,615,620 หน่ วย ให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญเดิมของบริษทั โดยมีกาหนดการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญได้ในวันทา
การสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ของแต่ละปี ปฏิทนิ ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
โดยกาหนดวันใช้สทิ ธิครัง้ ที่ 3 ตรงกับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 และกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายในวันที่
28 พฤษภาคม 2564 นัน้
บริษัทขอแจ้งรายละเอียดและกาหนดการใช้ส ิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ครัง้ ที่ 3 (CGH-W3) (การใช้สทิ ธิครัง้ ที่ 3 ตรงกับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562) ดังนี้
1. วันกำหนดกำรใช้สิทธิ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
2. ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
ระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน 2562 (เฉพาะวันทาการ) เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.
3. อัตรำและรำคำกำรใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 2.00 บาท
บริษทั จะออกหุน้ สามัญเป็ นจานวนเต็มไม่เกินจานวนหน่ วยของใบสาคัญแสดงสิท ธิคณ
ู ด้วยอัตรา
การใช้สทิ ธิหากมีเศษของจานวนหุน้ สามัญทีจ่ ะได้รบั จากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ตดั เศษ
ของหุน้ ทิง้ ทัง้ นี้ การคานวณจานวนหุน้ สามัญทีไ่ ด้จากการใช้สทิ ธิและจานวนเงินในการใช้สทิ ธิให้เป็ นไป
ตามสูตรการคานวณดังนี้
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จำนวนหุ้นสำมัญที่ ได้จำกกำรใช้สิทธิ (จานวนเต็มปั ดเศษทศนิยมทิง้ )
= จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิทข่ี อใช้สทิ ธิ x อัตราการใช้สทิ ธิ
จำนวนเงิ นในกำรใช้สิทธิ (ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)
= จานวนหุน้ ทีไ่ ด้จากการใช้สทิ ธิ x ราคาใช้สทิ ธิต่อหน่วย
ตัวอย่ำงเช่ น ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิซ่งึ ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวน 20,200 หน่ วย เมื่อคานวณ
ตามอัตราการใช้ส ิทธิแ ล้วจะได้เท่ากับ 20,200 หุ้น [20,200 x 1 = 20,200] และผู้ถือ
ใบส าคัญ แสดงสิท ธิจ ะได้ ร บั จัด สรรหุ้น สามัญ เป็ นจ านวนเต็ม 20,200 หุ้น ซึ่งผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องชาระเงินให้แก่บริษทั ตามจานวนในการใช้สทิ ธิเท่ากับ 40,400
บาท [20,200 x 2.00 = 40,400] (คานวณทศนิยม 2 ตาแหน่ง ทัง้ นี้ ถ้าทศนิยมตาแหน่ ง
ทีส่ ามเท่ากับหรือมากกว่า 0.005 ให้ปัดขึน้ เป็ น 0.01 แต่หากน้อยกว่า 0.005 ให้ปัดทิง้ )
4. สถำนที่ ติดต่อในกำรใช้สิทธิ
บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายทะเบียนหลักทรัพย์
เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชัน้ 3
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ (66) 0-2205-7000 ต่อ 2300, 2305, 2310 และ 2311
โทรสาร (66) 0-2252-7553
5. เอกสำรและหลักฐำนในกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสำมัญ
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทป่ี ระสงค์จะใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญจะต้องยื่นเอกสารแจ้งความจานง
การใช้สทิ ธิดงั นี้
5.1 ใช้สทิ ธิโดยการใช้ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
5.1.1 ยื่นแบบแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญ (“แบบแสดงความจานงการใช้
สิทธิ”) ทีไ่ ด้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผูถ้ อื ใบสาคัญแสดง
สิทธิ โดยสามารถรับแบบแสดงความจานงการใช้สทิ ธิได้ ท่ี ฝ่ ายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษทั หลักทรัพย์
คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) หรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของบริษทั ที่ (www.cgholdings.co.th)
5.1.2 นาส่งใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามแบบทีบ่ ริษทั ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ ”) กาหนด ตามจานวนที่ระบุในแบบแสดง
ความจานงการใช้สทิ ธิให้แก่ฝ่ายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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5.2 ใช้สทิ ธิในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทป่ี ระสงค์จะใช้สทิ ธิ ต้องแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอถอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือเพือ่ ให้ออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามทีศ่ นู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯกาหนด โดย
ยื่น ต่ อ บริษั ท หลัก ทรัพ ย์ ท่ีท าหน้ า ที่เ ป็ นนายหน้ า ซื้ อ ขายหลัก ทรัพ ย์ (Broker) ของตน และบริษั ท
หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดาเนินการแจ้งต่อศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิทธิ สาหรับนาไปใช้เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ
5.3 หลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิ
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้อง
หรือในกรณีท่ไี ม่มบี ตั รประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มเี ลขประจาตัวประชาชน 13
หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง (ในกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนชื่อ /ชื่อสกุล ซึ่งทาให้ช่อื /ชื่อสกุลไม่ตรงกับ ใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้แนบ
เอกสารที่ออกโดยหน่ วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ /นามสกุล เป็ น ต้น
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
2) บุคคลธรรมดาทีม่ ใิ ช่สญ
ั ชาติไทย
สาเนาหนังสือเดินทาง หรือ สาเนาใบต่างด้าว ทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
3) นิตบิ ุคคลทีส่ ญ
ั ชาติไทย
3.1) ส าเนาหนั งสือรับ รองที่ออกโดยกระทรวงพาณิ ช ย์อ ายุ ไม่ เกิน 6 เดือนก่ อ นวัน
ก าหนดการใช้ส ิท ธิพ ร้อ มลงนามรับ รองส าเนาถู ก ต้อ งโดยผู้ม ีอ านาจลงนามของนิ ติบุ ค คลนั น้ และ
ประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และ
3.2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่
หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
4) นิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
4.1) สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ นิติบุคคล หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ หนังสือ
รับรองของนิตบิ ุคคล ทีม่ อี ายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และ
4.2) สาเนาหนังสือเดินทางหรือสาเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูม้ ี
อานาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ทัง้ นี้ ส าเนาเอกสารประกอบการใช้ส ิทธิซ้ือหุ้น สามัญ ของนิ ติบุ คคลที่จดทะเบีย นใน
ต่างประเทศ ตามข้อ 4.1) และ 4.2) ข้างต้น ซึ่งผูม้ อี านาจลงนามลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว
จะต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดย Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าทีส่ ถานทูตไทย หรือสถาน
กงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องและมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
กาหนดการใช้สทิ ธิ
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6. วิ ธีกำรชำระเงิ น
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทป่ี ระสงค์จะใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญจะต้องชาระเงินให้แก่บริษทั ตาม
จานวนทีร่ ะบุในแบบแสดงความจานงการใช้สทิ ธิ โดยชาระได้ดงั นี้
6.1 เช็คบุคคล ตั ๋วแลกเงิน (ดร๊าฟท์) หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือคาสังจ่
่ ายเงินของ
ธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทาการ ซึ่ง
จะต้องลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โดยทีข่ ดี คร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายในนาม “บริ ษัท คันทรี่
กรุ๊ป โฮลดิ้ งส์ จำกัด (มหำชน) เพื่ อจองซื้ อหุ้นเพิ่ มทุน” ทัง้ นี้เอกสารและหลักฐานในการแจ้งความ
จานงการใช้สทิ ธิ จะต้องส่งมาถึงฝ่ ายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ภายในเวลา 11.00 น. ของวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
6.2 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของบริ ษทั ฯ
ธนำคำร
ไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน)
สำขำ
ถนนวิ ทยุ
ชื่อบัญชี
“บริ ษัท คัน ทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้ งส์ จ ำกัด (มหำชน) เพื่ อ จองซื้ อหุ้น
เพิ่ มทุน”
ประเภทบัญชี กระแสรำยวัน
เลขที่ บญ
ั ชี
049-3-14362-9
และนาส่งสาเนาใบนาฝากเงิน พร้อมเอกสารและหลักฐานในการแจ้งความจานงการใช้
สิทธิ โดยจะต้องส่งมาถึงฝ่ ายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ภายใน
เวลา 15.00 น. ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
การใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริษัทเรียกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้แล้ว
เท่านัน้ หากบริษัทเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่มไิ ด้เกิดจากความผิดของบริษทั ให้ถอื ว่าการแจ้ง
ความจานงในการใช้สทิ ธิสน้ิ สภาพลงโดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิ
ทัง้ นี้ บริษทั จะไม่รบั การแสดงความจานงใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญของบริษทั ทางไปรษณีย์ และไม่รบั
ชาระเงินค่าใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญเป็ นเงินสด
7. เงื่อนไขอื่น ๆ
7.1 จานวนหน่ วยของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีขอใช้สทิ ธิซ้อื หุ้น สามัญ จะต้องเป็ น จานวนเต็ม
เท่านัน้
7.2 หากบริษทั ได้รบั หลักฐานใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถกู ต้อง หรือจานวนเงินทีบ่ ริษทั ได้รบั ชาระไม่ครบตามจานวนทีร่ ะบุไว้ในแบบแสดงความจานงการ
ใช้สทิ ธิ หรือบริษทั ตรวจสอบได้ว่าข้อความทีผ่ ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจานงการ
ใช้สทิ ธินัน้ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับและ
กฎหมายต่างๆ บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิส้นิ สภาพลง โดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิ และ
บริษทั จะจัดส่งเงินทีไ่ ด้รบั คืนให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 10 วันทาการนับจากวันกาหนดการใช้
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สิทธิโดยไม่มดี อกเบี้ย เว้น แต่ผู้ถือใบส าคัญ แสดงสิทธิได้ทาการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิชาระจานวนเงินในการใช้สทิ ธิไม่ครบถ้วนหรือมี
การชาระเงินเกินจานวนในการใช้สทิ ธิ บริษัทมีสทิ ธิท่จี ะดาเนินการประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้
ตามทีบ่ ริษทั จะเห็นสมควร
(ก) ถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิมจี านวนเท่ากับ (1) จานวนหุน้ สามัญทีพ่ งึ จะได้รบั
ตามสิทธิ หรือ (2) จานวนหุน้ สามัญทีพ่ งึ ได้รบั ตามจานวนเงินในการใช้สทิ ธิ ซึ่งบริษทั ได้รบั ชาระไว้จริง
ตามราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิในขณะนัน้ (แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า) หรือ
(ข) ให้ผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิชาระเงิน เพิ่ม เติมตามจ านวนที่ป ระสงค์จะใช้สทิ ธิให้ครบถ้ว น
ภายในระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ หากบริษัทไม่ได้รบั เงินครบตามจานวนการใช้สทิ ธิ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษทั จะถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิสน้ิ สภาพลงโดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิ
ในกรณี ตามข้อ (ก) หรือ (ข) บริษัท จะส่งเงิน ที่เหลือจากการใช้ส ิทธิหรือเงิน ได้รบั ไว้ ทงั ้ หมด
ตามแต่กรณี โดยไม่มดี อกเบี้ยคืนให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน 10 วันทา
การนับจากวันกาหนดการใช้สทิ ธิ
7.3 ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอน่ื ใด (ถ้ามี) ตาม
บทบัญ ญัติแ ห่ งประมวลรัษ ฎากร หรือ ข้อ บังคับ หรือกฎหมายต่ างๆ ที่ใช้บ ังคับ กับ การใช้ส ิท ธิต าม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทัง้ นี้ รายละเอีย ดและเงื่อนไขอื่น ๆ โปรดดู จ ากข้อก าหนดว่ า ด้ว ยสิท ธิแ ละหน้ า ที่ข องผู้ออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิและผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (CGH-W3)
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-ลายมือชือ่ -

-ลายมือชือ่ -

(นายทอมมี่ เตชะอุบล)
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม

(นายวีรพัฒน์ เพชรคุปต์)
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
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