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ที ่CGH 006/2564 
 
       17 มนีาคม 2564 
 
เรื่อง แจ้งก าหนดการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั 

(มหาชน) ครัง้ที ่3 (CGH-W3) (การใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย) 
 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ตามที ่บรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3 (CGH-W3) จ านวน 
1,445,615,620 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นสามญัเดมิของบรษิทั โดยมกี าหนดการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัได้ในวนัท า
การสุดทา้ยของเดอืนพฤษภาคม และเดอืนพฤศจกิายน ของแต่ละปีปฏทินิตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
โดยก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ยในวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 นัน้ 

บรษิัทขอแจ้งรายละเอียดและก าหนดการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท     
ครัง้ที ่3 (CGH-W3) (การใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย) ดงันี้ 

 

1. ระยะเวลาการหยุดพกัการซ้ือขาย CGH-W3 (ขึ้นเคร่ืองหมาย SP) 
วนัที ่5 พฤษภาคม 2564 – 28 พฤษภาคม 2564 

2. วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ CGH-W3 
วนัที ่7 พฤษภาคม 2564 – 28 พฤษภาคม 2564 

3. การส้ินสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ CGH-W3 
ตัง้แต่วนัที่ 29 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท  
คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3 (CGH-W3) จะหมดอายุและสิ้นสุดการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

4. ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย CGH-W3 
วนัที ่13 พฤษภาคม 2564 – 27 พฤษภาคม 2564 (เฉพาะวนัท าการ) 

5. วนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย CGH-W3 
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564 

6. อตัราและราคาการใช้สิทธิ  
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิื้อหุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 2.00 บาท  
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บรษิทัจะออกหุน้สามญัเป็นจ านวนเตม็ไม่เกนิจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธคิูณดว้ยอตัรา
การใช้สทิธหิากมเีศษของจ านวนหุ้นสามญัที่จะได้รบัจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธิ ให้ตดัเศษ
ของหุน้ทิ้ง ทัง้นี้ การค านวณจ านวนหุน้สามญัทีไ่ดจ้ากการใชส้ทิธแิละจ านวนเงนิในการใชส้ทิธใิหเ้ป็นไป
ตามสตูรการค านวณดงันี้ 

 
จ านวนหุ้นสามญัท่ีได้จากการใช้สิทธิ (จ านวนเตม็ปัดเศษทศนิยมทิง้)  
= จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธ ิx อตัราการใชส้ทิธ ิ
 
จ านวนเงินในการใช้สิทธิ (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง)  
= จ านวนหุน้ทีไ่ดจ้ากการใชส้ทิธ ิx ราคาใชส้ทิธติ่อหน่วย 
 
ตวัอย่างเช่น    ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธซิึ่งถือใบส าคญัแสดงสทิธิ จ านวน 20,200 หน่วย เมื่อค านวณ

ตามอัตราการใช้สิทธิแล้วจะได้เท่ากับ  20,200 หุ้น [20,200 x 1 = 20,200] และผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้ร ับจัดสรรหุ้นสามัญเป็นจ านวนเต็ม  20,200 หุ้น ซึ่งผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธจิะต้องช าระเงนิใหแ้ก่บรษิทัตามจ านวนในการใชส้ทิธเิท่ากบั 40,400
บาท [20,200 x 2.00 = 40,400] (ค านวณทศนิยม 2 ต าแหน่ง ทัง้นี้ ถา้ทศนิยมต าแหน่ง
ทีส่ามเท่ากบัหรอืมากกว่า 0.005 ใหปั้ดขึน้เป็น 0.01 แต่หากน้อยกว่า 0.005 ใหปั้ดทิง้) 

   
7. สถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ 

  บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ฝ่ายทะเบยีนหลกัทรพัย ์

  เลขที ่132 อาคารสนิธร ทาวเวอร ์1 ชัน้ 3 
               ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

     โทรศพัท ์(66) 0-2205-7000 ต่อ 2300, 2305, 2310 และ 2311 
  โทรสาร (66) 0-2252-7553 
 

8. เอกสารและหลกัฐานในการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 
ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ประสงค์จะใชส้ทิธซิื้อหุ้นสามญัจะต้องยื่นเอกสารแจง้ความจ านง

การใชส้ทิธดิงันี้ 
8.1 ใชส้ทิธโิดยการใชใ้บส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

8.1.1 ยื่นแบบแสดงความจ านงในการใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญั (“แบบแสดงความจ านงการใช้
สทิธ”ิ) ทีไ่ดก้รอกขอ้ความถูกต้อง ชดัเจน และครบถ้วนทุกรายการ พรอ้มลงนามโดยผูถ้อืใบส าคญัแสดง
สทิธ ิโดยสามารถรบัแบบแสดงความจ านงการใช้สทิธไิด้ที่ ฝ่ายทะเบยีนหลกัทรพัย์ บรษิัทหลกัทรพัย ์
คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) หรอืสามารถดาวน์โหลดจากเวบ็ไซดข์องบรษิทัที ่(www.cgholdings.co.th) 
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8.1.2 น าสง่ใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธติามแบบทีบ่รษิทั ศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ฯ”) ก าหนด ตามจ านวนที่ระบุในแบบแสดง
ความจ านงการใชส้ทิธใิหแ้ก่ฝ่ายทะเบยีนหลกัทรพัย ์บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

8.2 ใชส้ทิธใินระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scripless) 
ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ประสงค์จะใช้สทิธิ ต้องแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอถอน

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืเพื่อใหอ้อกใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธติามทีศู่นยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ก าหนด โดย
ยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท าหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  (Broker) ของตน  และบริษัท
หลกัทรพัย์ดงักล่าวจะด าเนินการแจง้ต่อศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ฯเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธิ หรอืใบ
แทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิส าหรบัน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญั  
            8.3 หลกัฐานประกอบการใชส้ทิธ ิ

1) บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุพรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

หรือในกรณีที่ไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 
หลกั หรอืส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มเีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรบัรองส าเนา
ถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งท าให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกบัใบส าคญัแสดงสทิธิ ให้แนบ
เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่นทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล เป็นต้น 
พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

2) บุคคลธรรมดาทีม่ใิช่สญัชาตไิทย 
 ส าเนาหนังสอืเดินทาง หรอื ส าเนาใบต่างด้าว ที่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรบัรอง

ส าเนาถูกตอ้ง 
3) นิตบิุคคลทีส่ญัชาตไิทย 

3.1) ส าเนาหนังสือรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน  6 เดือนก่อนวัน
ก าหนดการใช้สิทธิพร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้  และ
ประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี และ 

3.2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ทีย่งัไม่
หมดอายุของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

4) นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 
4.1) ส าเนาหนังสอืส าคญัการจดัตัง้นิติบุคคล หรอืหนังสอืบรคิณห์สนธิ หรือ หนังสอื

รบัรองของนิตบิุคคล ทีม่อีายุไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธ ิพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง
โดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี และ 

4.2) ส าเนาหนังสอืเดนิทางหรอืส าเนาใบต่างดา้ว (แลว้แต่กรณี) ทีย่งัไม่หมดอายุของผูม้ี
อ านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

ทัง้นี้ ส าเนาเอกสารประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญัของนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ต่างประเทศ ตามขอ้ 4.1) และ 4.2) ขา้งต้น ซึ่งผู้มอี านาจลงนามลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องแล้ว 
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จะต้องได้รบัการรบัรองลายมอืชื่อโดย Notary Public และรบัรองโดยเจา้หน้าทีส่ถานทูตไทย หรอืสถาน
กงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งและมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนั
ก าหนดการใชส้ทิธ ิ

 
9. วิธีการช าระเงิน 

ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัจะตอ้งช าระเงนิใหแ้ก่บรษิทัตาม 
จ านวนทีร่ะบุในแบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธ ิโดยช าระไดด้งันี้ 

9.1 เชค็บุคคล ตัว๋แลกเงนิ (ดร๊าฟท)์ หรอืเชค็ธนาคาร (แคชเชยีรเ์ชค็) หรอืค าสัง่จ่ายเงนิของ
ธนาคารที่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้จากส านักหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการ ซึ่ง
จะต้องลงวนัที่ไม่เกนิวนัที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยที่ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม  “บริษัท คนัทร่ี 
กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) เพื่อจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน” ทัง้นี้เอกสารและหลกัฐานในการแจ้งความ
จ านงการใชส้ทิธ ิจะต้องส่งมาถงึฝ่ายทะเบยีนหลกัทรพัย์ บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ภายในเวลา 11.00 น. ของวนัที ่24 พฤษภาคม 2564 

9.2 โอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของบริษทัฯ  
ธนาคาร  ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
สาขา  ถนนวิทยุ 
ช่ือบญัชี  “บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อจองซ้ือหุ้น  

เพ่ิมทุน” 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั 
เลขท่ีบญัชี 049-3-14362-9 
และน าส่งส าเนาใบน าฝากเงนิ พรอ้มเอกสารและหลกัฐานในการแจง้ความจ านงการใช้

สทิธ ิโดยจะต้องส่งมาถงึฝ่ายทะเบยีนหลกัทรพัย์ บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ภายใน
เวลา 15.00 น. ของวนัที ่27 พฤษภาคม 2564 

การใช้สทิธิซื้อหุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัทเรยีกเก็บเงนิจ านวนดังกล่าวได้แล้ว
เท่านัน้ หากบรษิัทเรยีกเก็บเงนิไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่มิได้เกดิจากความผดิของบรษิทั ให้ถือว่าการแจ้ง
ความจ านงในการใชส้ทิธสิิน้สภาพลงโดยไม่มกีารใชส้ทิธ ิ

ทัง้นี้ บรษิทัจะไม่รบัการแสดงความจ านงใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัของบรษิทัทางไปรษณีย์ และไม่รบั
ช าระเงนิค่าใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัเป็นเงนิสด 
 

10. เงื่อนไขอ่ืน ๆ 
10.1 จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ขอใช้สทิธิซื้อหุ้นสามญัจะต้องเป็นจ านวนเต็ม

เท่านัน้ 
10.2 หากบรษิทัไดร้บัหลกัฐานใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธไิม่ครบถว้น 

หรอืไม่ถูกต้อง หรอืจ านวนเงนิทีบ่รษิทัไดร้บัช าระไม่ครบตามจ านวนทีร่ะบุไวใ้นแบบแสดงความจ านงการ
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ใชส้ทิธ ิหรอืบรษิทัตรวจสอบไดว้่าขอ้ความทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธกิรอกลงในแบบแสดงความจ านงการ
ใชส้ทิธนิัน้ไม่ครบถ้วนหรอืไม่ถูกต้อง หรอืติดอากรแสตมป์ (ถ้าม)ี ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามขอ้บงัคบัและ
กฎหมายต่างๆ บรษิัทจะถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธสิิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สทิธิ และ
บรษิทัจะจดัสง่เงนิทีไ่ดร้บัคนืใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิ ภายใน 10 วนัท าการนับจากวนัก าหนดการใช้
สทิธิโดยไม่มีดอกเบี้ย เว้นแต่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ท าการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ ิ

อย่างไรกต็าม ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธชิ าระจ านวนเงนิในการใชส้ทิธไิม่ครบถ้วนหรอืมี
การช าระเงนิเกินจ านวนในการใช้สทิธิ บรษิัทมีสทิธทิี่จะด าเนินการประการใดประการหนึ่งดงัต่อไปนี้
ตามทีบ่รษิทัจะเหน็สมควร 

(ก) ถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธมิจี านวนเท่ากบั  (1) จ านวนหุ้นสามญัที่พงึจะได้รบั
ตามสทิธ ิหรอื (2) จ านวนหุ้นสามญัทีพ่งึได้รบัตามจ านวนเงนิในการใช้สทิธิ ซึ่งบรษิทัได้รบัช าระไว้จรงิ
ตามราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธใินขณะนัน้ (แลว้แต่จ านวนใดจะน้อยกว่า) หรอื 

(ข) ให้ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิช าระเงนิเพิ่มเติมตามจ านวนที่ประสงค์จะใช้สทิธิให้ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ หากบรษิัทไม่ได้รบัเงนิครบตามจ านวนการใช้สทิธิ
ภายในระยะเวลาดงักล่าว บรษิทัจะถอืว่าการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธสิิน้สภาพลงโดยไม่มกีารใช้สทิธ ิ

ในกรณีตามข้อ (ก) หรือ (ข) บริษัทจะส่งเงนิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงนิได้รบัไว้ทัง้หมด
ตามแต่กรณี โดยไม่มดีอกเบีย้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 10 วนัท า
การนับจากวนัก าหนดการใชส้ทิธ ิ

10.3 ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าอากรแสตมป์ หรอืภาษอีื่นใด (ถา้ม)ี ตาม 
บทบัญญัติแห่งประมวลรษัฎากร หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับกับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

ทัง้นี้ รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ โปรดดูจากข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออก
ใบส าคญัแสดงสทิธแิละผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ที ่3 (CGH-W3)  
 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

ขอแสดงความนับถอื 
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