
สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 5 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 
 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการปรับสิทธิครัง้ที่ 2 สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (GUNKUL-W) 

 

การปรับสิทธิครัง้ที่ 2 สาํหรับใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ 

ครัง้ที่ 1 (GUNKUL-W) 

เง่ือนไขการปรับสทิธิใบสําคญัแสดงสทิธิฯ 

การคํานวณเปล่ียนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เป็นอิสระต่อกัน และจะ

คํานวณการเปล่ียนแปลงตามลําดับเหตุการณ์ก่อนหลงัของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของ

บริษัทฯ สําหรับในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึน้พร้อมกันให้คํานวณการเปล่ียนแปลงเรียงลําดับดังนี ้คือ     

ข้อ1.5.1 ข้อ 1.5.5 ข้อ 1.5.4 ข้อ 1.5.2 ข้อ 1.5.3 และข้อ 1.5.6 โดยในแต่ละลําดับครัง้ท่ีมีการคํานวณการ

เปล่ียนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิเป็นทศนิยม 3 (สาม) ตําแหน่ง 

โดยข้อท่ีเก่ียวเน่ืองตอ่การคํานวณการปรับสทิธิใบสําคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้นี ้ได้แก่ ข้อ 1.5.4  รายละเอียดดงันี ้ 

ข้อ ข้อที่เก่ียวเน่ืองกบัการคํานวณการปรับสิทธิฯ ผลบงัคบัใช้ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ 

อตัราการใช้สิทธิฯ 

ข้อ 1.5.4 กรณีจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญั

ท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญั

จะไม่ มี สิ ท ธิ รับ หุ้ น ปั น ผ ล  (วัน แรก ท่ี ตล าด

หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

สําหรับข้อ 15.1 ข้อ 1.5.2  ข้อ 1.5.3  ข้อ 15.5 และ ข้อ 1.5.6 ซึง่ไมเ่ก่ียวเน่ืองตอ่การคํานวณในครัง้นี ้รายละเอียดดงันี ้ 

ข้อ ข้อทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัการคํานวณการปรับสิทธิ ผลบงัคบัใช้ในการเปลี่ยนแปลง 

ราคาและอตัราการใช้สิทธิ 

ข้อ 1.5.1 กรณีเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้ นสามัญของ

บริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น

ของบริษัทฯ 

จะมี ผลบังคับ ทัน ที นับ ตั ง้แต่ วัน ท่ี ได้ มี การ

เปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้ นสามัญของ

บริษัทฯ 

ข้อ 1.5.2 กรณีเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม 

และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากัด 

โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ต่ํากว่า

ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญับริษัทฯ 

จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิฯ ไมไ่ด้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั   

ที่ อ อกให ม่  (วัน แรก ท่ี ตล าดห ลัก ท รัพ ย์ขึ น้

เคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอ

ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม (Right Issue) และ/หรือ

วันแรกของการเสนอขายหุ้ นสามัญท่ีออกใหม่

ให้แก่ประชาชนทัว่ไปและ/หรือบคุคลในวงจํากดั

แล้วแตก่รณี 
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ข้อ 1.5.3 กรณีเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ 

บคุคลในวงจํากดัโดยท่ีหลกัทรัพย์นัน้มีสิทธิท่ีจะแปลง

สภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการ

จองซือ้หุ้ นสามัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ มีสิทธิ

แปลงสภาพ”) เช่น     หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสําคญั

แสดงสิทธิฯ ที่จะซือ้หุ้นสามัญ โดยที่ “ราคาเฉลี่ยต่อ

หุ้ นของหุ้ นสามัญ ท่ีจะออกใหม่ เพ่ือรองรับสิทธิ” 

ดงักล่าว ต่ํากวา่ร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาด

ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” 

จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ถือหุ้นสามญั

จะไมไ่ด้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ออกใหม่

ใดๆ ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั 

หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญ (วันแรกท่ี

ตลาดหลักทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) สําหรับ

กรณี ท่ี เป็นการเสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้ น เดิม 

(Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอ

ขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลง

สภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิใน

การจองซื อ้หุ้ นสามัญ  กรณี เสนอขายให้กับ

ประชาชนทั่วไปและ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอ

ขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

ข้อ 1.5.5 กรณีจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 

(เก้าสิบ) ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัทฯหลงัจากหกัขาดทนุสะสมและสํารองตาม

กฎหมายสําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลา

บญัชีใดๆ ในระหวา่งอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 

จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญั

จะไม่ มี สิ ท ธิ รับ เงิน ปั น ผล (วัน แรก ท่ี ตลาด

หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

ข้อ 1.5.6 กรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ อันทําให้ผลตอบแทนใดๆท่ี       

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคญัแสดง

สิทธิฯ จะได้รับเม่ือมีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดง

สิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม  โดยท่ีเหตุการณ์ใดๆ นัน้ไม่ได้

กําหนดอยู่ในข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.5 ดังกล่าวข้างต้น 

ให้บริษัทฯ พิจารณาเพ่ือกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคา

การใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับ

จํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แทนอัตราการใช้

สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทําให้สิทธิของผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผล

การพิจารณานัน้เป็นท่ีสุด และให้บริษัทฯ แจ้งให้

สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทราบถึง

รายละเอียดดังกล่าวด้วยภายในระยะเวลา 15 (สิบ

ห้า) วัน นับตัง้แต่วัน ท่ี มี มี เหตุให้ ต้องดําเนินการ

เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดงักลา่ว 

- 
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โดยแสดงรายละเอียดของวิธีการคํานวณตามลําดบัขัน้ตอน ข้อ 1.5.4 ได้ดงันี ้   

เง่ือนไขการปรับสทิธิใบสําคญัแสดงสทิธิฯ: กรณีจ่ายปันผลเป็นหุ้น  

1.5.4 เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้ นสามัญ ท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ                     

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่มี

สิทธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

(1)  ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

Price 1             =    (Price 0 x A) / (A + B) 

ราคาใช้สิทธิใหม ่     =     5.625 x 6,358,775,851 / (6,358,775,851 + 1,059,795,975) = 4.821 

(2)  อตัราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

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

อตัราการใช้สิทธิใหม ่ =    4.8 x (6,358,775,851 + 1,059,795,975) / 6,358,775,851 = 5.6 

โดยที่ 

A             คือ   จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเตม็มลูคา่แล้ว ก่อน XD            6,358,775,851   หุ้น    

B             คือ   จํานวนหุ้นสามญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล       1,059,795,975   หุ้น  

Price 0    คือ    ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง                                 5.625    บาทตอ่หุ้น 

Ratio 0    คือ    อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง                    1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ : 4.8 หุ้น 

Price 1    คือ    ราคาการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปลี่ยนแปลง                                 4.821    บาทตอ่หุ้น 

Ratio 1    คือ    อตัราการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปลี่ยนแปลง                    1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ : 5.6  หุ้น 

 สรุป เน่ืองจากบริษัทฯ มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัปันผล ดงันัน้ การปรับสิทธิจึงมีผลบงัคบัใช้ โดยราคา

การใช้สทิธิใหมแ่ละอตัราการใช้สทิธิใหม ่จะแสดงตวัเลขตามวิธีการคํานวณข้างต้น 

สรุปจํานวนหุ้นสามญัรองรับการปรับสทิธิใบสําคญัแสดงสทิธิฯ  

- จํานวนหน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิฯ    91,660,074 หน่วย 

- ราคาการใช้สทิธิใหม ่     4.821  บาทตอ่หุ้น  

- อตัราการใช้สทิธิใหม ่     1 หน่วยใบสําคญัสทิธิ : 5.6 หุ้นสามญั 

- จํานวนหุ้นจดทะเบียนเพ่ือรองรับการแปลงสทิธิ   513,296,415  หุ้น 

ทัง้นี  ้ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทยัง               

ไม่สามารถคํานวณจํานวนหุ้นรวมเพ่ือรองรับการปรับสทิธิท่ีแน่นอนได้ เน่ืองจากบริษัทฯ มีใบสําคญัแสดงสทิธิฯ เพ่ือซือ้

หุ้นสามัญ (GUNKUL-W) ท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิคงเหลืออยู่ โดยกําหนดวนัใช้สิทธิในครัง้ถัดไปในวนัท่ี 31 มีนาคม 2560  

ดงันัน้ ถ้าหากมีผู้ ถือหุ้นใช้ใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ  บริษัทฯ จะมีการจดทะเบียนเพิ่มทุน

ชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์ให้เรียบร้อยก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น และเม่ือบริษัทฯ ทราบผลการใช้ใบสําคญั

แสดงสิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (GUNKUL-W) ในวันท่ี 31 มีนาคม 2560 ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะแจ้ง

จํานวนหุ้นเพ่ือรองรับการปรับสิทธิโดยรวมต่อผู้ ถือหุ้นโดยเร็วและจะนําเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา

อนมุติัตอ่ไป 
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