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การเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที5จะซื 9อหุ้นสามัญครั9งที5 3  

(“ใบสาํคัญแสดงสิทธิครั9งที5 3” หรือ “GJS-W3”) 
จํานวนไมเ่กิน 5,985,501,251 หนว่ย อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ 7 ปี 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซื )อหุ้นสามญัเพิ,มทนุได้ 4 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.15 บาท  
 

โดยจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทที,จองซื )อหุ้นสามญัเพิ,มทนุที,ออกและเสนอขายให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น
และได้รับจดัสรร ในอตัราสว่น 10 หุ้นสามญัเพิ,มทนุ ตอ่ 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ (ในกรณีที,มีเศษ ให้ปัดเศษทิ )ง) ทั )งนี ) 

บริษัทกําหนดรายชื,อผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทที,มีสทิธิจองซื )อหุ้นสามญัเพิ,มทนุ ในวนัที, 28 พฤศจิกายน 2555 และให้รวบรวม
รายชื,อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัที, 29 พฤศจิกายน 

2555 
 

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธิในครั9งนี 9 บริษัทจะยื5นคาํขออนุญาตนําใบสาํคัญแสดงสทิธิจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ดี บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่า ตลาด

หลักทรัพย์ จะพิจารณาอนุมัตกิารรับใบสาํคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีน ซึ5งหากตลาด
หลักทรัพย์พิจารณาไม่รับใบสาํคัญแสดงสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ผู้ถอืหุ้นที5ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถ

ซื 9อขายใบสาํคัญแสดงสทิธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ 
 

 
 
ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที5ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 
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ข้อกาํหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที5ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิ  
และผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธิที5จะซื 9อหุ้นสามัญที5ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิม 

บริษัท จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน) 
 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิที,จะซื )อหุ้นสามญัของบริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) ครั )งที, 3 ที,จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั
เดิมของบริษัทที,จองซื )อหุ้นสามญัเพิ,มทนุที,ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นและได้รับจดัสรร ในอตัราสว่น 10 
หุ้นสามญัเพิ,มทนุ ตอ่ 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ (“ใบสาํคญัแสดงสทิธิครั )งที, 3” หรือ “GJS-W3”) ออกโดยบริษัท จี เจ สตีล 
จํากดั (มหาชน) ตามมติที,ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั )งที, 1/2556 เมื,อวนัที, 7 มกราคม 2556 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะได้รับสิทธิตามที,ได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิจะต้องผกูพนัตามข้อกําหนดสทิธิทกุประการ และให้ถือวา่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจ
ข้อกําหนดตา่งๆ ในข้อกําหนดสทิธิเป็นอยา่งดีแล้ว ทั )งนี ) ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิจะจดัให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนด
สทิธิไว้ ณ สาํนกังานใหญ่ของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ เพื,อให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิทธิ
และสญัญาตา่งๆ ได้ในวนัและเวลาทําการของผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

คาํจาํกดัความ 

คําและข้อความต่างๆ ที�ใช้อยู่ในข้อกําหนดสทิธิ ให้มีความหมายดังต่อไปนี" 

ข้อกําหนดสทิธิ หมายถึง ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที,ของผู้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิที,จะซื )อหุ้นสามญัของบริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 
ครั )งที, 3 ที,จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทที,จองซื )อหุ้นสามญัเพิ,ม
ทนุที,ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นและได้รับจัดสรร ใน
อัตราส่วน 10 หุ้ นสามัญเพิ,มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ  
(“ใบสําคญัแสดงสิทธิ ครั )งที, 3” หรือ “GJS-W3”) (รวมถึงที,มีการแก้ไข
เพิ,มเติม) 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถึง ใบสําคญัแสดงสิทธิที,จะซื )อหุ้นสามญัที,จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของ
บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) ชนิดระบชืุ,อผู้ ถือและโอนเปลี,ยนมือได้ 

ใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถึง ใบที,ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื,อใช้แทน
ใบสาํคญัแสดงสทิธิที,จะซื )อหุ้นสามญัของ บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 

บริษัท หรือ  
ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถึง บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 
ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถึง ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที,จะซื )อหุ้นสามญัของบริษัท และให้รวมถึงผู้ ถือใบ

แทนใบสาํคญัแสดงสทิธิที,จะซื )อหุ้นสามญัของบริษัท 
วนัทําการ หมายถึง วนัที,ธนาคารพาณิชย์เปิดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ,งไม่ใช่วนั

เสาร์หรือวนัอาทิตย์ หรือวนัอื,นใดที,ธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศให้เป็น
วนัหยดุของธนาคารพาณิชย์ 
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ประกาศ ทจ.34/2551 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที, ทจ. 34/2551 เรื,อง การขออนญุาต
และการอนญุาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที,จะซื )อหุ้นที,ออกใหม่และ
หุ้นที,ออกใหมเ่พื,อรองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

สาํนกังาน ก.ล.ต. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
วนัที,ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถึง บริษัทจะกําหนดวนัออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิภายหลงัจากที,ได้

รับทราบผลการจองซื )อหุ้นสามญั โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วผ่าน
ทางสื,ออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ 

วนัใช้สทิธิ หมายถึง ให้มีความหมายตามที,ระบไุว้ในข้อ 1.2.1 ของข้อกําหนดสทิธิ 
วนัใช้สทิธิครั )งสดุท้าย หมายถึง ให้มีความหมายตามที,ระบไุว้ในข้อ 1.2.1 ของข้อกําหนดสทิธิ 
ระยะเวลาการแจ้งความ หมายถึง ให้มีความหมายตามที,ระบไุว้ในข้อ 1.2.2 ของข้อกําหนดสทิธิ  
จํานงในการใช้สทิธิ    

1.  รายละเอียดเกี5ยวกับใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

 บริษัทจะออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ จํานวน 5,985,501,251 หน่วย (ทั )งนี ) สําหรับส่วนที,เสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัท (ไมร่วมบริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) (“GSTEEL”) และ/หรือ บริษัทย่อยของ GSTEEL) 
จะมีจํานวนรวมกนัไมเ่กิน 3,763,283,620 หนว่ย) จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัท โดยมีรายละเอียดของใบสาํคญั
แสดงสทิธิที,เสนอขายดงัตอ่ไปนี )  

1.1 ลักษณะสาํคัญของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิ บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)  
ที5อยู่ ผู้เสนอขาย เลขที, 88 ปาโซ ่ทาวเวอร์ ชั )น 24  

ถนนสลีม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์ 02-267-8222 
โทรสาร  02-267-9048 

ประเภทของใบสาํคัญแสดง
สิทธิ   

ใบสาํคญัแสดงสทิธิที,จะซื )อหุ้นสามญัของบริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) ครั )งที, 3 ที,
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทที,จองซื )อหุ้นสามญัเพิ,มทนุที,ออกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นและได้รับจดัสรร ในอตัราสว่น 10 หุ้นสามญัเพิ,มทนุ 
ตอ่ 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ (“ใบสาํคญัแสดงสทิธิครั )งที, 3” หรือ “GJS-W3”) 

ชนิดของใบสาํคัญแสดงสทิธิ ใบสาํคญัแสดงสทิธิที,จะซื )อหุ้นสามญัของบริษัทชนิดระบชืุ,อผู้ ถือและโอนเปลี,ยนมือได้ 
จาํนวนใบสาํคัญแสดงสทิธิที5
ออกและเสนอขาย 

5,985,501,251 หน่วย (ทั )งนี ) สําหรับส่วนที,เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของ
บริษัท (ไม่รวม GSTEEL และ/หรือ บริษัทย่อยของ GSTEEL) จะมีจํานวนรวมกนัไม่
เกิน 3,763,283,620 หนว่ย) 

จาํนวนหุ้นสามัญที5สาํรองเพื5อ
รองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

23,942,005,004 หุ้น (มูลค่าที,ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท) คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของ
จํานวนหุ้นที,จําหน่ายได้แล้วทั )งหมดของบริษัท ณ วนัที, 8 พฤศจิกายน 2555 จํานวน 
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39,903,341,673 หุ้น (มลูคา่ที,ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท)  
หรือหากคํานวณเฉพาะสว่นที,เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัท (ไม่รวม 
GSTEEL และ/หรือ บริษัทยอ่ยของ GSTEEL) จะมีหุ้นรองรับจํานวน 15,053,134,480 
หุ้น (มลูคา่ที,ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท) คิดเป็นร้อยละ 37.72 ของจํานวนหุ้นที,จําหน่าย
ได้แล้วทั )งหมดของบริษัท ณ วนัที, 8 พฤศจิกายน 2555 จํานวน 39,903,341,673 หุ้น 
(มลูคา่ที,ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท) 

วิธีการเสนอขาย เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทที,จองซื )อหุ้นสามัญเพิ,มทุนที,ออก
และเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนและได้รับจดัสรร ในอตัราส่วน 10 หุ้น
สามญัเพิ,มทนุ ตอ่ 1 หนว่ย (ในกรณีที,มีเศษ ให้ปัดเศษทิ )ง) ทั )งนี ) บริษัทกําหนดรายชื,อ
ผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทที,มีสิทธิจองซื )อหุ้นสามญัเพิ,มทุน ในวนัที, 28 พฤศจิกายน 
2555 และให้รวบรวมรายชื,อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัที, 29 พฤศจิกายน 2555 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หนว่ยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 

อายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิ 7 ปี นบัตั )งแตว่นัที,ออกและเสนอขาย  
วันที5ออกและเสนอขาย
ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทจะกําหนดวนัออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิภายหลงัจากที,ได้รับทราบ
ผลการจองซื )อหุ้ นสามัญ โดยบริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางสื,อ
อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ 

อัตราการใช้สทิธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 4 หุ้ นสามัญใหม่ (อาจเปลี,ยนแปลงภายหลงัตาม
เงื,อนไขการปรับสทิธิ) 

ราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิจะเทา่กบั 0.15 บาทตอ่หุ้น (มลูคา่ที,ตราไว้หุ้น
ละ 0.69 บาท) (อาจเปลี,ยนแปลงภายหลงัตามเงื,อนไขการปรับสทิธิ) 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ในวันทําการ
สดุท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสําคญัแสดง
สิทธิ ทั )งนี ) วนัใช้สิทธิครั )งแรกจะตรงกับวนัที, 28 มิถุนายน 2556 และวนัใช้สิทธิครั )ง
สดุท้ายจะตรงกับวนัที,ใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายุครบ 7 ปี ซึ,งบริษัทจะกําหนดวนัใช้
สิทธิครั )งสุดท้ายภายหลังจากที,ได้รับทราบผลการจองซื )อหุ้ นสามัญ โดยบริษัทจะ
เปิดเผยรายละเอียดดงักล่าวผ่านทางสื,ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ และใน
กรณีที,วนัใช้สิทธิครั )งสดุท้ายตรงกับวนัหยุดทําการของบริษัทให้เลื,อนวนัใช้สิทธิครั )ง
สดุท้ายเป็นวนัทําการสุดท้ายของบริษัทก่อนวนัใช้สิทธิครั )งสุดท้าย โดยระยะเวลา
แสดงความจํานงในการใช้สิทธิครั )งสดุท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัใช้สิทธิ
ดงักลา่ว  

วันสิ 9นสุดอายุของใบสาํคัญ
แสดงสทิธิ 

บริษัทจะกําหนดวนัสิ )นสดุอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิภายหลงัจากที,ได้รับทราบผล
การจองซื )อหุ้ นสามัญ โดยบริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางสื,อ
อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ 
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นายทะเบียนใบสาํคัญแสดง
สิทธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ตลาดรองของใบสาํคัญแสดง
สิทธิ 

บริษัทจะยื,นคําขออนุญาตนําใบสําคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ดี บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่า ตลาด
หลกัทรัพย์ จะพิจารณาอนุมตัิการรับใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียน ซึ,งหากตลาดหลกัทรัพย์พิจารณาไมรั่บใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียน ผู้ ถือหุ้นที,ได้รับการจดัสรรจะไม่สามารถซื )อขายใบสําคญัแสดงสิทธิในตลาด
หลกัทรัพย์ได้ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที5เกดิ
จากการใช้สทิธิ 

บริษัทจะนําหุ้นสามญัที,เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที,ออกและเสนอ
ขายในครั )งนี ) เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  

วิธีการและเงื5อนไขการใช้สทิธิ เป็นไปตามที,ระบไุว้ในข้อ 1.2 
 ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น การออกและเสนอขาย GJS-W3 เป็นการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม

ของบริษัทที,จองซื )อหุ้ นสามัญเพิ,มทุนที,ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตาม
สดัส่วนและได้รับจัดสรร ดังนั )น ถ้าผู้ ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื )อตามสดัส่วนก็จะไม่มี
ผลกระทบใดๆ เนื,องจาก บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) (“GSTEEL”) และบริษัทย่อย
ของ GSTEEL จะไมใ่ช้สทิธิในการจองซื )อหุ้นสามญัเพิ,มทนุที,ออกและเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้ นเดิมตามสดัส่วน แต่จะเข้าจองซื )อหุ้ นสามัญเพิ,มทุนจากการเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจํากดั เพื,อรักษาสดัสว่นการถือหุ้น  
อย่างไรก็ตาม หากผู้ ถือหุ้นบางรายไม่ใช้สิทธิจองซื )อหุ้นสามญัเพิ,มทุนหรือไม่ใช้สิทธิ
แปลงสภาพอาจมีผลกระทบดงันี ) 

1. การลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) 

กรณีที,ผู้ ถือหุ้นเดิมไม่ได้ใช้สิทธิจองซื )อหุ้นสามญัเพิ,มทุนและทําให้ไม่ได้รับใบสําคญั
แสดงสิทธิ ในขณะที,ผู้ ถือหุ้ นเดิมรายอื,น และ GSTEEL และ/หรือ บริษัทย่อยของ 
GSTEEL ทําการจองซื )อหุ้นสามญัเพิ,มทนุ และใช้สิทธิจองซื )อหุ้นเกินสิทธิในอตัราร้อย
ละ 10 ของสิทธิที,มีตามกฎหมายด้วย และเมื,อภายหลงัมีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็ม
จํานวน 
สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมที,ไมไ่ด้ใช้สทิธิจะลดลงเหลอืร้อยละ 
= [จํานวนหุ้นที,ถือครองอยู]่ / [จํานวนหุ้นที,ออกและชําระแล้ว + จํานวนหุ้นสามญัเพิ,ม
ทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นที,ไมใ่ช่ GSTEEL และ/หรือ บริษัทย่อยของ GSTEEL 
(Rights Offering) โดยคิดรวมในกรณีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซื )อเกินสิทธิในอตัราร้อยละ 10 
ของสิทธิที,มีตามกฎหมาย + จํานวนหุ้นสามญัเพิ,มทนุจากการจําหน่ายให้บคุคลใน
วงจํากดั (Private Placement) ให้แก่ GSTEEL และ/หรือ บริษัทย่อยของ GSTEEL   
(*แทนการจองซื )อตาม Rights Offering ทั )งนี ) คิดรวมเสมือนมีสิทธิจองเกินสิทธิใน
อตัราร้อยละ 10 ของสทิธิที,มีตามกฎหมายเหมือนผู้ ถือหุ้นเดิมรายอื,นๆ) + จํานวนหุ้น
รองรับการแปลงสภาพของ GJS-W3 ในสว่นของผู้ ถือหุ้นเดิมรายอื,นที,ไม่ใช่ GSTEEL 



 บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 

 

ข้อกําหนดสิทธิ หน้า 5 
 

และจํานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพของ GJS-W4 
= 39,903,341,673 / [39,903,341,673 + 37,337,158,017 + 28,503,355,745 + 
11,401,342,300 + 14,934,863,208] 
= ร้อยละ 30.21 
* GSTEEL และ/หรือ บริษัทยอ่ยของ GSTEEL จะต้องทําการสละสทิธิของตนด้วยการ
ไม่จองซื )อหุ้นสามญัเพิ,มทนุที,จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Right Offering) 
จึงจะได้รับการจัดสรรหุ้ นให้ในแบบการจําหน่ายให้บุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) 
ดงันั )น การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมจะเทา่กบัร้อยละ 69.79 (100 – 
30.21) 

2. การลดลงของกาํไรต่อหุ้น (Earnings Dilution) 

= [กําไรสทุธิ*] / [จํานวนหุ้นที,ออกและชําระแล้ว + จํานวนหุ้นจากการจําหน่ายให้แก่
บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) + จํานวนหุ้นสามญัเพิ,มทนุที,จดัสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมตามที,ไม่ใช่ GSTEEL และ/หรือ บริษัทย่อยของ GSTEEL โดยคิดรวมใน
กรณีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซื )อเกินสิทธิในอตัราร้อยละ 10 ของสิทธิที,มีตามกฎหมาย + 
จํานวนหุ้นสามญัเพิ,มทนุจากการจําหน่ายให้บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) 
ให้แก่ GSTEEL และ/หรือ บริษัทย่อยของ GSTEEL (*แทนการจองซื )อหุ้นสามญัเพิ,ม
ทนุที,จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสว่น (Right Offering) ทั )งนี ) คิดรวมเสมือนมีสิทธิ
จองเกินสิทธิในอตัราร้อยละ 10 ของสิทธิที,มีตามกฎหมายเหมือนผู้ ถือหุ้นเดิมราย
อื,นๆ) + จํานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพของ GJS-W3 ในสว่นของผู้ ถือหุ้นเดิมราย
อื,นที,ไมใ่ช่ GSTEEL และจํานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพของ GJS-W4 
= [-1,471,546,000**]/[39,903,341,673 + 37,337,158,017 + 28,503,355,745 + 
11,401,342,300 + 144,394,863,208] 
= - 0.011 
* GSTEEL และ/หรือ บริษัทยอ่ยของ GSTEEL จะต้องทําการสละสทิธิของตนด้วยการ
ไม่จองซื )อหุ้นสามญัเพิ,มทนุที,จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสว่น (Right Offering) จึง
จะได้ รับการจัดสรรหุ้ นให้ในแบบการจําหน่ายให้บุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) 
** ปรากฎตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานสําหรับงวดเก้าเดือนสิ )นสุด วันที, 30 
กนัยายน 2555 
หมายเหตุ : เนื,องจากบริษัทมีผลขาดทุน จํานวนหุ้นที,เพิ,มขึ )นทําให้ขาดทุนต่อหุ้น
น้อยลงจากเดิม 
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3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 

เนื,องจากราคาใช้สิทธิของ GJS-W3 ซึ,งเท่ากบั 0.15 บาทต่อหุ้น มีราคาสงูกว่าราคา
ถัวเฉลี,ยถ่วงนํ )าหนกั 15 วนัทําการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัทที,เสนอวาระ
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ,มทนุตอ่ที,ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั )งที, 1/2556 เมื,อวนัที, 14 
พฤศจิกายน 2555 (วนัที, 24 ตุลาคม 2555 – 13 พฤศจิกายน 2555) ซึ,งเท่ากับ 
0.1401 บาทต่อหุ้น ดงันั )น ผู้ ถือหุ้นเดิมจึงไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคา 
(Price Dilution) 

1.2 การใช้สิทธิและเงื5อนไขการใช้สิทธิ 

1.2.1  วันกาํหนดการใช้สิทธิ (Exercise Date)  

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื )อหุ้นสามญัของบริษัทได้ในวนัทําการสดุท้ายของเดือนมิถุนายน และ
ธันวาคมของแต่ละปีตามที,ระบุไว้ในใบสําคญัแสดงสิทธิ ตลอดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ ยกเว้นวนัใช้สิทธิครั )งสดุท้าย 
ทั )งนี ) วนัใช้สทิธิครั )งแรกจะตรงกบัวนัที, 28 มิถนุายน 2556 และวนัใช้สทิธิครั )งสดุท้ายจะตรงกบัวนัที,ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายุ
ครบ 7 ปี ซึ,งบริษัทจะกําหนดวนัใช้สิทธิครั )งสดุท้ายภายหลงัจากที,ได้รับทราบผลการจองซื )อหุ้นสามญั โดยบริษัทจะเปิดเผย
รายละเอียดดงักลา่วผ่านทางสื,ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ และในกรณีที,วนัใช้สิทธิครั )งสดุท้ายตรงกับวนัหยดุทํา
การของบริษัท ให้เลื,อนวนัใช้สทิธิครั )งสดุท้ายเป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนัใช้สทิธิครั )งสดุท้าย 

1.2.2  ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที,ประสงค์จะใช้สทิธิในการซื )อหุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
ซื )อหุ้นสามญัของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนัใช้สิทธิในแต่ละครั )ง 
(ตอ่ไปนี )เรียกวา่ “ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ”) ยกเว้นการใช้สทิธิครั )งสดุท้ายกําหนดให้มีระยะเวลาการแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิครั )งสดุท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัใช้สิทธิครั )งสดุท้าย (ต่อไปนี )เรียกว่า “ระยะเวลาการ
แจ้งความจํานงในการใช้สทิธิครั )งสดุท้าย”)  

ทั )งนี ) บริษัทจะไมม่ีการปิดสมดุทะเบียนเพื,อพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครั )งสดุท้าย 
จะมีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัใช้สิทธิครั )งสดุท้าย และในกรณีที,ตลาดหลกัทรัพย์
อนมุตัิให้ GJS-W3 เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์จะทําการขึ )นเครื,องหมาย SP (ห้ามการซื )อขาย) ลว่งหน้า 3 
วนัทําการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน (ในกรณีที,วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยดุทําการ
ของตลาดหลกัทรัพย์ให้เลื,อนวนัปิดสมดุทะเบียนเป็นวนัทําการก่อนหน้า) 

การแจ้งขา่วเกี,ยวกบัการใช้สทิธิ อตัราการใช้สทิธิ ราคาที,จะซื )อหุ้นสามญั ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และระยะเวลา
การแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดงักล่าวอย่างน้อย 5 วนัทําการก่อนระยะเวลาการแจ้งความ
จํานงในการใช้สทิธิในแตล่ะครั )ง ในสื,ออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ (SCP Client) สาํหรับวนัใช้สทิธิครั )งสดุท้าย บริษัท
จะสง่รายละเอียดดงักลา่วให้กบัผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิตามรายชื,อที,ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ณ 
วนัปิดสมดุทะเบียนครั )งสดุท้ายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  
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1.2.3 นายทะเบียนของใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

 บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั   
62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท์   (66) 0 2229-2800  
โทรสาร     (66) 0 2359-1259 

นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ,งในสมุด
ทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื,อและนามสกลุ สญัชาติและที,อยู่ของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื,นๆ ที,บริษัท 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั จะกําหนด ในกรณีข้อมลูไมต่รงกนั จะถือวา่ข้อมลูที,ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที,ถูกต้อง ดงันั )น ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีหน้าที,ในการแจ้งขอเปลี,ยนแปลง หรือแก้ไข
ข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบนัทกึสมดุทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิตอ่นายทะเบียนโดยตรง 

บริษัทขอสงวนสทิธิในการเปลี,ยนนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี,ยนแปลงดงักลา่วให้แก่ผู้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี,ยนแปลงดงักล่าวผ่านทางสื,ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ (SCP Client) 
โดยเร็ว และแจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั รวมทั )งบริษัทจะดําเนินการจดัสง่หนงัสือแจ้งการเปลี,ยนแปลงดงักลา่ว
ให้กบัผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

1.2.4 วิธีการและสถานที5ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพ 
(1) สถานที,ติดตอ่ในการใช้สทิธิ 

 บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)   
เลขที, 88 ปาโซ ่ทาวเวอร์ ชั )น 24  
ถนนสลีม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์  (66) 0 2267-8222 
โทรสาร    (66) 0 2267-9048 

ทั )งนี ) ในกรณีที,บริษัทมีการเปลี,ยนแปลงสถานที,ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียด
ให้กบัผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทราบผา่นสื,ออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไป 

(2) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความ
จํานงการใช้สทิธิซื )อหุ้นสามญัได้ที,บริษัท ในระหวา่งระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 

ในกรณีที,ใบสาํคญัแสดงสทิธิอยูใ่นระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless System) ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที,
ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอให้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคญัแสดงสิทธิตามที,ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด โดยยื,นต่อบริษัทหลกัทรัพย์ 
(Broker) ของตน และ Broker จะดําเนินการแจ้งกบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากดั (“TSD”) เพื,อขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธิสาํหรับนําไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการซื )อหุ้นที,
จะยื,นกบับริษัท เพื,อดําเนินการใช้สทิธิตอ่ไป 



 บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 
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ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที,ประสงค์จะใช้สิทธิซื )อหุ้นสามญัจะต้อง
ปฏิบตัิตามเงื,อนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ โดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะต้องปฏิบตัิให้
ถกูต้องตามข้อบงัคบัหรือกฎหมายตา่งๆ ที,ใช้บงัคบัเกี,ยวกบัการใช้สทิธิจองซื )อหุ้นสามญัด้วย โดย
ดําเนินการและสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ) 

(2.1) แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซื )อหุ้นสามญัที,ได้กรอกข้อความถูกต้องชดัเจนและ
ครบถ้วนแล้วทกุรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ทั )งนี )ผู้ ถือใบสาํคญั
แสดงสิทธิจะสามารถขอรับแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซื )อหุ้นสามญัของบริษัท
ได้ ณ สถานที,ติดตอ่ในการใช้สทิธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
หรือระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิครั )งสดุท้าย 

(2.2) ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิที,ระบวุา่ผู้ ถือนั )นมีสทิธิในใบสาํคญั
แสดงสทิธิตามจํานวนที,ระบอุยูใ่นแบบแสดงจํานงการใช้สทิธิซื )อหุ้นสามญั 

(2.3) หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ 

 (ก.)  บคุคลสญัชาติไทย 

  สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(ข.) บคุคลที,มิใช่สญัชาติไทย 

 สาํเนาหนงัสอืเดินทาง พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(ค.) นิติบคุคลในประเทศ 

สาํเนาหนงัสอืรับรองบริษัทที,ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที,ออกไมเ่กิน 6 เดือนก่อน
วนัใช้สิทธิ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และเอกสารหลกัฐานของผู้มีอํานาจลง
ลายมือชื,อตาม (ก.) หรือ (ข.) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (ยกเว้นกรณีที,บริษัท 
ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือบริษัท ผู้ฝากหลกัทรัพย์กับ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ โอน/ผู้ รับโอน ไม่ต้อง
สง่หลกัฐานดงักลา่ว) 

(ง.) นิติบคุคลตา่งประเทศ 

สาํเนาหนงัสอืสาํคญัการจดัตั )งบริษัท หนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และหนงัสือ
รับรองที,ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวนัใช้สิทธิ ซึ,งรับรองโดย Notary Public พร้อม
รับรองสาํเนาถกูต้อง และเอกสารหลกัฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชื,อตาม (ก.) 
หรือ (ข.) พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(2.4) ชําระเงินตามจํานวนในการใช้สิทธิตามที,ระบใุนแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซื )อ
หุ้นสามญัภายในระยะเวลาที,กําหนด โดยไมเ่กินวนัใช้สทิธิ โดยวิธีหนึ,งวิธีใด ดงันี ) 
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(ก.) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากชื,อบัญชี “บัญชีจองซื 9อหุ้นเพิ5มทุนบริษัท จี เจ 
สตีล จาํกัด (มหาชน)”  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) สาขา ปา
โซ่ ทาวเวอร์ บัญชี กระแสรายวัน เลขที5  245-3-00177-0 โดยแนบ
หลกัฐานการโอนเงิน 

(ข.)  ชําระโดย เช็ค ดร๊าฟท์ ตั�วแลกเงินธนาคาร หรือคําสั,งจ่ายเงินธนาคารที,
สามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร ภายในวนัใช้สิทธิแต่ละครั )ง โดยขีด
คร่อมสั,งจ่าย “บัญชีจองซื 9อ หุ้นเพิ5 มทุน บริษัท จี  เจ สตีล จํากัด 

(มหาชน)” ทั )งนี ) การใช้สิทธิซื )อหุ้ นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื,อบริษัท
สามารถเรียกเก็บเงินจํานวนดงักลา่วได้แล้วเทา่นั )น หากเรียกเก็บเงินไมไ่ด้ด้วย
เหตุใดๆ ที,มิได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนา
ยกเลกิการใช้สทิธิดงักลา่ว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลกิการขอใช้สทิธิ
ในครั )งนั )น แตท่ั )งนี )ไมเ่ป็นการตดัสทิธิที,จะใช้สทิธิซื )อหุ้นสามญัในครั )งต่อไป เว้น
แต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั )งสุดท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิที,จะซื )อหุ้ น
สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป  

หมายเหต ุ: ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที,ประสงค์จะใช้สิทธิซื )อหุ้ นสามัญจะเป็นผู้
รับภาระคา่ใช้จ่ายทางภาษีและ/หรืออากรแสตมป์ทั )งหมด (ถ้ามี) ตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือ
ข้อบงัคบั หรือกฎหมายอื,นที,เกี,ยวข้อง หรือบงัคบัใช้ในการใช้สิทธิซื )อ
หุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ (ถ้ามี) 

(3) จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิที,ขอใช้สิทธิซื )อหุ้นสามญัจะต้องเป็นจํานวนเต็มเท่านั )น 
โดยอตัราการใช้สิทธิเท่ากับใบสําคญัแสดงสิทธิหนึ,งหน่วยต่อสี,หุ้นสามญั เว้นแต่จะมีการปรับ
สทิธิ 

(4) จํานวนหุ้นสามญัที,จะออกเมื,อมีการใช้สทิธิ จะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้สิทธิซึ,งผู้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ชําระตามที,กลา่วข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที,มีการใช้
สทิธินั )น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามญัเป็นจํานวนเต็มไมเ่กินจํานวนหนว่ยของใบสาํคญัแสดงสิทธิ
คณูด้วยอตัราการใช้สทิธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิแล้ว ทําให้มี
เศษเหลอือยูจ่ากการคํานวณดงักลา่ว บริษัทจะไมนํ่าเศษดงักลา่วมาคิดคํานวณและจะชําระเงิน
ที,เหลือจากการใช้สิทธิดงักล่าวคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนั นบัจากวนัใช้
สทิธิในแตล่ะครั )งโดยไมม่ีดอกเบี )ย 

ในกรณีที,ต้องมีการเปลี,ยนแปลงอตัราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอตัรา
การใช้สทิธิตามที,ระบใุนเงื,อนไขการปรับสทิธิ และมีเศษของจํานวนหุ้นสามญัที,จะได้รับจากการใช้
สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ ให้ตดัเศษของหุ้นทิ )ง 

(5) การคํานวณการเปลี,ยนแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สิทธิ จะไม่มีการเปลี,ยนแปลงซึ,งทํา
ให้ราคาการใช้สทิธิใหมส่งูขึ )น และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น และจะใช้
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ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี,ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คูณกับจํานวนหุ้นสามญั 
(จํานวนหุ้นสามญัคํานวณได้จากอตัราการใช้สิทธิใหม่ คณูกบัจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที,แสดง
ความจํานงการใช้สทิธิ เมื,อคํานวณได้จํานวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนั )นทิ )ง) 

(6)  หากบริษัทได้รับหลกัฐานใบสาํคญัแสดงสทิธิไมค่รบตามจํานวนที,ระบไุว้ในแบบแสดงความจํานง
การใช้สทิธิซื )อหุ้นสามญั หรือบริษัทตรวจสอบได้วา่ข้อความที,ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิกรอกลงใน
แบบแสดงความจํานงการใช้สทิธิซื )อหุ้นสามญันั )นไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง หรือปิดอากรแสตมป์
ไมค่รบถ้วนถกูต้องตามข้อบงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องทําการแก้ไข
เพื,อให้เป็นไปตามเงื,อนไขก่อนวนัที,ใช้สทิธิ มิฉะนั )นแล้ว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจํานงในการ
ใช้สทิธิในครั )งนั )นสิ )นสภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ และบริษัทจะจดัสง่ใบสาํคญัแสดงสิทธิคืนให้แก่
ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิภายใน 14 วนันบัจากวนัใช้สทิธิ โดยไมม่ีดอกเบี )ยไมว่า่ในกรณีใดๆ 

ในกรณีที,ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทสงวนสิทธิที,จะ
ดําเนินการประการใดประการหนึ,งตอ่ไปนี ) ตามที,บริษัทเห็นสมควร  

(6.1) ถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในครั )งนั )นสิ )นสภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ หรือ 

(6.2) ถือว่าจํานวนหุ้นสามญัที,จองซื )อมีจํานวนเท่ากับจํานวนที,พึงจะได้รับตามจํานวนเงินใน
การใช้สทิธิ ซึ,งบริษัทได้รับชําระไว้จริงตามราคาการใช้สทิธิในขณะนั )น  

ในกรณีตามข้อ (6.1) บริษัทจะคืนเงินที,ได้รับไว้และใบสาํคญัแสดงสทิธิ ซึ,งบริษัทถือวา่ไม่มีการใช้
สทิธิดงักลา่วให้กบัผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนั โดยไม่มีการคํานวณดอกเบี )ย ไม่ว่าใน
กรณีใดๆ ทั )งนี ) ใบสาํคญัแสดงสทิธิที,ยงัไมม่ีการใช้สทิธิดงักลา่วยงัมีผลใช้ได้ตอ่ไปจนถึงวนัใช้สิทธิ
ครั )งสดุท้าย หรือ 

 ในกรณีตามข้อ (6.2) บริษัทจะสง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิ พร้อมเงินสว่นที,เหลือ (ถ้ามี) ในกรณีที,
บริษัทถือวา่มีการใช้สทิธิเพียงบางสว่นคืนให้กบัผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนั โดยจะไม่
มีการคํานวณดอกเบี )ยไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ดี ใบสําคญัแสดงสิทธิสว่นที,ยงัไม่มีการใช้สิทธิ
ดงักลา่วยงัมีผลใช้ตอ่ไปจนถึงวนัใช้สทิธิครั )งสดุท้าย 

(7)  เมื,อผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ที,ประสงค์จะใช้สทิธิซื )อหุ้นสามญัได้ปฏิบตัิตามเงื,อนไขการแจ้งความ
จํานงการใช้สิทธิซื )อหุ้นสามญั กลา่วคือ ได้สง่มอบทั )งใบสําคญัแสดงสิทธิ แบบแสดงความจํานง
การใช้สิทธิซื )อหุ้ นสามญั และชําระเงินค่าจองซื )อหุ้ นสามญัถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ จะไมส่ามารถเพิกถอนการใช้สทิธิได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสอื
จากบริษัท 

(8)  เมื,อพ้นกําหนดวนัใช้สิทธิครั )งสดุท้ายแล้ว แต่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิยงัมิได้ปฏิบตัิตามเงื,อนไข
ของการใช้สทิธิที,กําหนดไว้อยา่งครบถ้วน ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธินั )นๆ สิ )นสภาพลงโดยไม่มี
การใช้สทิธิ และผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะใช้สทิธิไมไ่ด้อีกเมื,อพ้นกําหนดการใช้สทิธิครั )งสดุท้าย 
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(9)  ในกรณีที,ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ สง่มอบใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นจํานวนหน่วยมากกว่าจํานวน
หน่วยที,ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะสง่ใบสําคญัแสดงสิทธิที,มีจํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดง
สทิธิสว่นที,เหลอืคืนให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิภายใน 14 วนันบัจากวนัใช้สทิธินั )น ๆ  

(10)  บริษัทจะยื,นขอจดทะเบียนเปลี,ยนแปลงทนุชําระแล้วของบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวน
หุ้นสามญัที,ออกใหม่สําหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั )งภายใน 14 วนั นบัจากวนัใช้สิทธิ และบริษัท
ได้รับชําระคา่หุ้นครบตามจํานวนที,มีการใช้สทิธิแล้ว นอกจากนี ) บริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนผู้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที,ได้ใช้สิทธินั )นเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น
ตามจํานวนหุ้นสามญัที,คํานวณได้จากการใช้สทิธิในครั )งนั )น 

(11)  ในกรณีที,หุ้ นสามัญที,สํารองไว้เพื,อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดําเนินการชดใช้
คา่เสยีหายที,เกิดขึ )นให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที,ไมส่ามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะ
ไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที,ไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื,องจากการถูกจํากัด
สทิธิตามสดัสว่นการถือหุ้นที,ระบใุนข้อบงัคบัของบริษัท ถึงแม้วา่จะมีหุ้นสามญัเพียงพอก็ตาม 

(12)  ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที,ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ พิจารณา
ข้อกําหนด เงื,อนไขอื,นและรายละเอียดอื,นๆ หรือเหตใุห้ต้องออกหุ้นใหมต่ลอดจนการเปลี,ยนแปลง
การใช้สิทธิทั )งด้านราคาและอตัราการใช้สิทธิตามวิธีการคํานวณที,เหมาะสม เมื,อมีเหตุการณ์
ตามที,ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที,เกี,ยวข้องกําหนด ทั )งนี ) หากมีกรณีที,จําเป็นต้องขอ
มติจากที,ประชุมผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะนําเสนอต่อที,ประชุมผู้ ถือหุ้นตามกฎระเบียบ
ตอ่ไป 

 
2. การจอง การจาํหน่าย และการจัดสรร 

2.1 วิธีการเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

 การเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทในครั )งนี )ไม่ผ่านผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย แต่เป็นการ
เสนอขายพร้อมกบัหุ้นสามญัเพิ,มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ซึ,งมีรายชื,อปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที, 29 พฤศจิกายน 
2555 ที,ทําการจองซื )อหุ้นสามญัและได้รับการจดัสรร ในอตัราสว่น 10 หุ้นสามญัเพิ,มทนุตอ่ 1 หนว่ยใบสําคญัแสดงสิทธิ โดย
ไมค่ิดมลูคา่ 

2.2 วิธีการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

 บริษัทจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมที,มีรายชื,อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ณ วันที, 29 
พฤศจิกายน 2555 ที,ทําการจองซื )อหุ้นสามญัและได้รับการจดัสรร ในอตัราสว่น 10 หุ้นสามญัเพิ,มทนุต่อ 1 หน่วยใบสําคญั
แสดงสทิธิ โดยไมค่ิดมลูคา่ (ในกรณีที,มีเศษให้ปัดเศษทิ )ง) 

2.3 วันและวิธีการจองซื 9อ และการชาํระเงนิค่าจองซื 9อใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

 บริษัทจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิให้ผู้ ถือหุ้นเดิมที,ทําการจองซื )อหุ้นสามญัและได้รับการจดัสรร ในอตัราสว่น 10 หุ้น
สามญัเพิ,มทนุต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมลูค่า ณ วนัที,ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีที,มีเศษให้ปัดเศษ
ทิ )ง) 
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2.4 วิธีการส่งมอบใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

 บริษัทจะดําเนินการให้ ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ เป็นนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ และบริษัทจะดําเนินการส่ง
มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที,มีรายชื,อปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที, 29 พฤศจิกายน 2555 ที,ทําการ
จองซื )อหุ้นสามญัและได้รับการจดัสรร ในอตัราสว่น 10 หุ้นสามญัเพิ,มทนุตอ่ 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีที,มีเศษให้
ปัดเศษทิ )ง) ดงัรายละเอียดดงันี ) 

(1) ในกรณีที,ระบวุ่าให้ออกหุ้นเพิ,มทนุเป็นใบหุ้น จะถือว่าผู้จองซื )อที,ได้รับการจดัสรรประสงค์จะขอรับใบสําคญั
แสดงสทิธิเช่นเดียวกนั โดยให้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิในนามของผู้จองซื )อ นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัท คือ 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะทําการสง่มอบใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนที,ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ ที,ได้รับการจัดสรรทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื,อและที,อยูที่,ระบใุนสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัที, 29 พฤศจิกายน 2555 ภายใน 
15 วนัทําการ นบัจากวนัที,ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือ วนัที,ปิดการจองซื )อ แล้วแต่วนัใดจะเกิดขึ )นหลงัสดุ ในกรณีนี ) ผู้จอง
ซื )อที,ได้รับการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิจะไมส่ามารถขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที,ได้รับจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกวา่จะ
ได้รับใบสาํคญัแสดงสทิธิ ซึ,งอาจได้รับภายหลงัจากใบสาํคญัแสดงสทิธิของบริษัทได้รับอนญุาตให้เข้าทําการซื )อขายในตลาด
หลกัทรัพย์ 
  (2) ในกรณีที,ระบวุ่าให้ฝากหุ้นเพิ,มทนุไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึ,งผู้จองซื )อมีบญัชีซื )อขายหลกัทรัพย์อยู ่
จะถือว่าผู้ จองซื )อที,ได้รับการจัดสรรไม่ประสงค์จะขอรับใบสําคัญแสดงสิทธิ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ กลา่วคือ ผู้จองซื )อประสงค์ที,จะฝากใบสาํคญัแสดงสทิธิไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึ,งผู้จองซื )อมีบญัชีซื )อขาย
หลกัทรัพย์อยู ่กรณีนี ) นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิของบริษัท คือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะดําเนินการนําใบสาํคญัแสดง
สิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื,อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอด
บญัชีจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที,บริษัทหลกัทรัพย์นั )นฝากใบสําคญัแสดงสิทธิอยู่ ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นั )นก็จะ
บนัทึกยอดบญัชีจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที,ผู้ จองซื )อได้รับการจัดสรรฝากไว้ และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ จองซื )อ
ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที,ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือ วันที,ปิดการจองซื )อ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ )นหลงัสุด ใน
ขณะเดียวกนั บริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าวจะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที,ผู้จองซื )อฝากไว้ ในกรณีนี )ผู้ ที,ได้รับ
การจัดสรรจะสามารถขายใบสําคญัแสดงสิทธิที,ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที,ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้
ใบสาํคญัแสดงสทิธิของบริษัททําการซื )อขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ 

ในกรณีที,ผู้จองซื )อเลอืกให้บริษัทดําเนินการตามข้อนี ) ชื,อผู้จองซื )อในใบจองซื )อจะต้องตรงกบัชื,อเจ้าของบญัชี
ซื )อขายหลกัทรัพย์ที,ผู้ จองซื )อประสงค์ที,จะฝากใบสําคญัแสดงสิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าว มิฉะนั )นแล้ว 
บริษัทขอสงวนสทิธิที,จะดําเนินการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิตามข้อ (1) แทน 
  (3) ในกรณีที,ระบวุา่ให้ฝากหุ้นเพิ,มทนุไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที, 600 จะถือว่าผู้จองซื )อ
ไม่ประสงค์จะขอรับใบสําคญัแสดงสิทธิ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้จองซื )อประสงค์ที,จะฝาก
ใบสาํคญัแสดงสทิธิไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที, 600 ในกรณีนี ) บริษัทจะดําเนินการนําใบสําคญัแสดง
สิทธิที,ได้รับจดัสรรฝากไว้กบัศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนใบสําคญัแสดง
สทิธิตามจํานวนที,ได้รับจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที, 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จอง
ซื )อภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัที,ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือ วนัที,ปิดการจองซื )อ แล้วแตว่นัใดจะเกิดขึ )นหลงัสดุ และหาก
ผู้จองซื )อต้องการถอนใบสําคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที, 600 ผู้จองซื )อสามารถ
ติดต่อได้ที, ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ ซึ,งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนใบสําคัญแสดงสิทธิตามอัตราที,ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์
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กําหนด ทั )งนี ) การถอนใบสําคญัแสดงสิทธิที,ฝากไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที, 600 จะต้องใช้เวลาใน
การดําเนินการ ดังนั )น ผู้ จองซื )อที,นําฝากในบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนใบสําคัญแสดงสิทธิได้ทันภายในวันที,
ใบสาํคญัแสดงสทิธิของบริษัท เริ,มทําการซื )อขายได้ในวนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์ 
 
 3. การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื5อรองรับการใช้สิทธิ 

บริษัทจะชดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ตามรายละเอียด ดงันี ) 

3.1 บริษัทจะชดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ตอ่เมื,อผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้มาแสดงความจํานง
ที,จะใช้สิทธิในแต่ละครั )ง และปฎิบตัิถูกต้องครบถ้วนตามเงื,อนไขที,กําหนดไว้ และบริษัทไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพื,อ
รองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วนโดยค่าเสียหายที,บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ      
ข้างต้น สามารถคํานวณได้ดงันี ) 
 

คา่เสยีหายตอ่ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย = B X [MP – EP] 

  โดยที, 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัที,ไมส่ามารถจดัให้มี และ/หรือ เพิ,มขึ )นได้  ตามอตัราการใช้สิทธิที,
เปลี,ยนแปลงเพิ,มขึ )น ตอ่ 1 หนว่ย 

MP คือ มลูคา่การซื )อขายหุ้นสามญัของบริษัททั )งหมดหารด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัท
ที,มีการซื )อขายทั )งหมดในตลาดหลกัทรัพย์ในวนัใช้สทิธิในแตล่ะครั )ง  

EP คือ ราคาการใช้สทิธิ หรือราคาการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที,เปลี,ยนแปลงแล้ว 
 
ในกรณีที,ไมส่ามารถหา “ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” เนื,องจากหุ้นสามญัไม่มีการซื )อขายในวนัใช้

สทิธิ บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายตุิธรรมเพื,อใช้ในการคํานวณแทน 
3.2  การชดใช้ค่าเสียหายข้างต้น บริษัทจะชําระให้เป็นเช็คขีดคร่อมสั,งจ่ายเฉพาะและจะจัดส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนภายใน 14 วนั นบัจากวนัใช้สิทธิในแต่ละครั )ง โดยไม่มีดอกเบี )ย หากบริษัทไม่สามารถชดใช้ค่าเสียหายดงักลา่ว
ให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ภายในกําหนดเวลาดงักลา่ว บริษัทจะชําระดอกเบี )ยให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในอตัรา
ร้อยละ 7.5 ตอ่ปี โดยคํานวณจากคา่เสยีหายนบัจากวนัที,พ้นกําหนดระยะเวลา 14 วนัดงักลา่วจนถึงวนัที,ผู้ ถือใบสาํคญัแสดง
สิทธิได้รับเงินคืนแล้ว อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการสง่เช็คคืนเงินค่าเสียหายดงักลา่วทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที,อยู่ที,ระบใุนแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซื )อหุ้นสามญัโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับคืน
เงินคา่เสยีหายแล้วโดยชอบ และผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบี )ยหรือคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

อนึ,ง ในกรณีที,ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที,มิใช่สญัชาติไทยที,ใช้สิทธิจองซื )อหุ้นสามญั แต่ไม่สามารถจองซื )อได้
เนื,องจากอตัราสว่นการถือหุ้นของคนที,มใิชส่ญัชาตไิทยในขณะนั )นเกินกวา่จํานวนร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที,จําหนา่ยได้แล้ว
ทั )งหมดของบริษัทตามที,ระบไุว้ในข้อจํากดัการโอนหุ้นสามญั ในกรณีเช่นนี ) บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหาย หรือ ดําเนินการอื,น
ใดให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที,มิใช่สญัชาติไทย และผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที,มิใช่สญัชาติไทยไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ใดๆ ทั )งสิ )น อย่างไรก็ดี ใบสําคญัแสดงสิทธิยงัมีผลใช้ต่อไปจนถึงวนัใช้สิทธิครั )ง
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สดุท้าย หาก ณ วนัใช้สทิธิครั )งสดุท้าย ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที,มิใช่สญัชาติไทยยงัไมส่ามารถใช้สทิธิได้ เนื,องจากอตัราสว่น
การถือหุ้นของคนที,มิใช่สญัชาติไทยในขณะนั )นเกินกวา่จํานวนที,ระบไุว้ในข้อจํากดัการโอนหุ้นสามญั ให้ถือวา่ใบสาํคญัแสดง
สทิธิดงักลา่วหมดอายลุง โดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที,มิใช่สญัชาติไทยดงักลา่ว ไมม่ีสทิธิเรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ ต่อบริษัท 
และบริษัทจะไมด่ําเนินการชดใช้คา่เสยีหายที,เกิดขึ )นทั )งสิ )น  

 
4. เงื5อนไขการปรับสิทธิ 

บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิในการซื )อหุ้นสามญัตลอดอายขุองใบสําคญัแสดง
สิทธิ เมื,อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ,งดงัต่อไปนี ) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื,อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิไมใ่ห้น้อยไปกวา่เดิม 

1) เมื,อมีการเปลี,ยนแปลงมลูคา่ที,ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น ซึ,งการ
เปลี,ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตั )งแต่วนัที,ได้มีการเปลี,ยนแปลงมูลค่าที,
ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท 

ก. ราคาการใช้สทิธิจะเปลี,ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ) 

Price 1 = 
Price 0    x    [Par 1] 

[Par 0] 
 

ข. อตัราการใช้สทิธิจะเปลี,ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ) 

Ratio 1 = 
Ratio 0    x    [Par 0] 

[Par 1] 

โดยที,  

Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี,ยนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี,ยนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี,ยนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี,ยนแปลง 
Par 1 คือ มลูคา่ที,ตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลี,ยนแปลง 
Par 0 คือ มลูคา่ที,ตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปลี,ยนแปลง 

 

2) เมื,อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั,วไป และ/หรือบคุคลในวงจํากดัในราคา
สทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที,ออกใหมค่ํานวณได้ตํ,ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” 

การเปลี,ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั )งแต่วนัแรกที,ผู้ซื )อหุ้นสามญัจะไม่ได้รับ
สทิธิในการจองซื )อหุ้นสามญัที,ออกใหม ่(วนัแรกที,ตลาดหลกัทรัพย์ขึ )นเครื,องหมาย XR) สําหรับกรณีที,เป็นการเสนอ
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ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที,ออกใหม่ กรณีที,เป็นการเสนอ
ขายให้แก่ประชาชนทั,วไป และ/หรือกรณีที,เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

“ราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที,ออกใหม่” คํานวณได้จากจํานวนเงินทั )งสิ )นที,บริษัทจะได้รับจากการเสนอขาย        
หุ้นสามญั หกัด้วยคา่ใช้จ่ายหารด้วยจํานวนหุ้นสามญัที,ออกใหมท่ั )งหมด  

“ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดตามที,คณะกรรมการบริษัทกําหนด เพื,อประโยชน์
ในการพิจารณาวา่ การเสนอขายหลกัทรัพย์ที,ออกใหมใ่นครั )งนั )น มีลกัษณะเข้าขา่ยเป็นการเสนอขายหุ้นที,ออกใหม่
ในราคาตํ,า ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที,กําหนดไว้ในข้อ 2 (2) ประกาศของสํานกังาน กลต. ที, สจ. 39/2551 เรื,อง 
การคํานวณราคาเสนอขายหลกัทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพื,อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที,ออกใหม่ใน
ราคาตํ,า ลงวนัที, 24 ธนัวาคม 2551 (รวมทั )งที,จะมีการแก้ไขเพิ,มเติมหรือใช้แทนในอนาคต) 

ในกรณีที,ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้ นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื,องจากหุ้ นสามัญไม่มีการซื )อขายใน
ช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายตุิธรรมเพื,อใช้ในการคํานวณแทน 

อนึ,ง ในกรณีที,มีการเสนอขายหุ้นสามญัพร้อมกนัมากกวา่ 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เงื,อนไขที,ต้องจองซื )อด้วยกนัให้
ใช้ราคาเสนอขายทกุราคามาคํานวณราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที,ออกใหม่ แต่ในกรณีที,การเสนอขายดงักลา่ว
ไมอ่ยูภ่ายใต้เงื,อนไขที,จะต้องจองซื )อด้วยกนัให้นําเฉพาะราคาเสนอขายที,ตํ,ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอ่หุ้น
ของหุ้นสามญัของบริษัท” มาคํานวณการเปลี,ยนแปลงเทา่นั )น 

ก. ราคาการใช้สทิธิจะเปลี,ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ) 

Price 1 = 
Price 0    x    [(A x MP) + BY] 

[MP(A + B)] 

ข. อตัราการใช้สทิธิจะเปลี,ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ) 

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

[(A x MP) + BY] 

โดยที,  

Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี,ยนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี,ยนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี,ยนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี,ยนแปลง 
MP คือ “ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” 
A คือ จํานวนหุ้นสามญัที,ได้เรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนวนัปิด

สมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื,อสิทธิในการจองซื )อหุ้ นสามัญที,ออกใหม ่
กรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรก
ของการเสนอขายหุ้นสามญัที,ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามญั
ให้แก่ประชาชนทั,วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่
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บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 
B คือ จํานวนหุ้นสามญัที,ออกใหมท่ั )งการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและ/

หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั,วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บคุคล
ในวงจํากดั 

BY คือ จํานวนเงินที,ได้รับหกัด้วยคา่ใช้จ่าย (ถ้ามี) จากหุ้นสามญัที,ออกใหม่
ทั )งการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่
ประชาชนทั,วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั 

 
3) เมื,อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั,วไป และ/หรือบคุคลในวงจํากดั 

โดยที,หลกัทรัพย์นั )นให้สิทธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี,ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิใน
การซื )อหุ้นสามญั (เช่นหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสาํคญัแสดงสทิธิที,จะซื )อหุ้นสามญั) โดยที,ราคาตอ่หุ้นของหุ้นสามญั
ที,ออกใหมเ่พื,อรองรับสทิธิดงักลา่วตํ,ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” 

การเปลี,ยนแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั )งแตว่นัแรกที,ผู้ซื )อหุ้นสามญัไม่ได้รับสิทธิ
การจองซื )อหลกัทรัพย์ที,ออกใหมใ่ดๆ ข้างต้นที,ให้สทิธิที,จะแปลงสภาพ หรือเปลี,ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการ
ซื )อหุ้นสามญั (วนัแรกที,ขึ )นเครื,องหมาย XR หรือ XW) สําหรับกรณีที,เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right  
Issues) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที,ให้สิทธิที,จะแปลงสภาพ หรือเปลี,ยนเป็นหุ้น
สามญั หรือให้สิทธิในการซื )อหุ้นสามญั กรณีที,เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั,วไป และ/หรือกรณีที,เป็นการ
เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

“ราคาต่อหุ้นของหุ้นสามญัที,ออกใหม่เพื,อรองรับสิทธิ” คํานวณได้จากจํานวนเงินที,บริษัทจะได้รับจากการขาย
หลกัทรัพย์ที,ให้สิทธิที,จะแปลงสภาพ หรือเปลี,ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซื )อหุ้นสามญั รวมกับเงินที,จะ
ได้รับจากการแปลงสภาพ หรือเปลี,ยนเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สทิธิซื )อหุ้นสามญันั )น หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัทั )งสิ )นที,
ต้องออกใหมเ่พื,อรองรับการใช้สทิธินั )น 

 “ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในข้อ 2) ข้างต้น 

ก. ราคาการใช้สทิธิจะเปลี,ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ) 

Price 1 = 
Price 0    x    [(A x MP) + BY] 

[MP(A + B)] 

ข. อตัราการใช้สทิธิจะเปลี,ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ) 

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

[(A x MP) + BY] 

โดยที,  

Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี,ยนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี,ยนแปลง 
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Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี,ยนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี,ยนแปลง 
MP คือ “ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” 
A คือ จํานวนหุ้นสามญัที,ได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัก่อนวันปิดสมุด

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื,อสิทธิในการจองซื )อหลกัทรัพย์ที,ออกใหม่ที,ให้สิทธิที,จะ
แปลงสภาพ หรือเปลี,ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซื )อหุ้นสามญั 
กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ที,ออกใหม่ที,ให้สิทธิที,จะแปลงสภาพ หรือเปลี,ยนเป็นหุ้นสามญั 
หรือให้สิทธิในการซื )อหุ้นสามญั กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทั,วไป และ/
หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัที,ออกใหม่เพื,อรองรับการใช้สิทธิของหลกัทรัพย์ใดๆ ที,ให้
สิทธิที,จะแปลงสภาพ หรือเปลี,ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซื )อหุ้น
สามัญตามที,เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่
ประชาชนทั,วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั 

BY คือ จํานวนเงินที,ได้รับหกัด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลกัทรัพย์ใดๆ ที,
ให้สทิธิที,จะแปลงสภาพ หรือเปลี,ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการซื )อหุ้น
สามญั สําหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่
ประชาชนทั,วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั รวมกบัเงินที,จะ
ได้รับจากการใช้สทิธิแปลงสภาพ หรือเปลี,ยนเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สิทธิซื )อ
หุ้นสามญั 

4) เมื,อบริษัทจ่ายปันผลทั )งหมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึ,งการเปลี,ยนแปลงราคาการใช้
สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั )งแต่วนัแรกที,ผู้ ซื )อหุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกที,ขึ )น
เครื,องหมาย XD) 

ก. ราคาการใช้สทิธิจะเปลี,ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี )  

Price 1 = 
Price 0    x    A 

                     [A + B] 

ข. อตัราการใช้สทิธิจะเปลี,ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ) 

Ratio 1 = 
Ratio 0    x    [A + B] 

A 

โดยที,  

Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี,ยนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี,ยนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี,ยนแปลง 
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Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี,ยนแปลง 
A คือ จํานวนหุ้นสามญั ที,ได้เรียกชําระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้

ถือหุ้นสามญัเพื,อสทิธิในการรับหุ้นปันผล 
B คือ จํานวนหุ้นสามญัที,ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 

5) เมื,อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 70 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลงัหกัภาษี
เงินได้นิติบคุคลและเงินสาํรองตามกฎหมาย สาํหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ในระหว่างอายขุอง
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยเริ,มตั )งแตร่อบระยะเวลาบญัชีของปี 2555 ทั )งนี ) การเปลี,ยนแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัรา
การใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั )งแต่วนัแรกที,ผู้ซื )อหุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกที,ตลาดหลกัทรัพย์ขึ )น
เครื,องหมาย XD) 

อตัราร้อยละของเงินปันผลที,จ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นคํานวณโดยนําเงินปันผลที,จ่ายออกจริงจากผลการดําเนินงานในแต่
ละรอบระยะเวลาบญัชี หารด้วยกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลงัหกัภาษีเงินได้ของผลการดําเนินงาน
ของรอบระยะบญัชีปีเดียวกนั โดยที,เงินปันผลที,จ่ายออกจริงดงักลา่ว ให้รวมถึงเงินปันผลที,จ่ายระหว่างกาลในแต่
ละรอบบญัชีดงักลา่วด้วย 

วนัที,ใช้ในการคํานวณ หมายถึง วนัแรกที,ผู้ซื )อหุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกที,ตลาดหลกัทรัพย์ขึ )น
เครื,องหมาย XD) 

ก.  ราคาการใช้สทิธิจะเปลี,ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี )  

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

[MP] 

ข.  อตัราการใช้สทิธิจะเปลี,ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ) 

Ratio 1 = 
Ratio 0    x    [MP] 

[MP - (D – R) 

โดยที,  

Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี,ยนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี,ยนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี,ยนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี,ยนแปลง 
MP คือ “ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” 
D คือ เงินปันผลตอ่หุ้นที,จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้น 
R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที,จ่ายหากนํากําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท

หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสํารองตามกฎหมาย ในอตัราร้อยละ 
70 หารด้วยจํานวนหุ้นทั )งหมดที,มีสทิธิได้รับเงินปันผล 
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 “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื )อขายหุ้นสามญัของบริษัททั )งหมดหารด้วย
จํานวนหุ้นสามญัของบริษัทที,มีการซื )อขายทั )งหมดในตลาดหลกัทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 วนัทําการ (วนัเปิดทําการซื )อ
ขายของตลาดหลกัทรัพย์) ติดตอ่กนั ก่อนวนัที,ใช้ในการคํานวณ 

ในกรณีที,ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้ นของหุ้ นสามัญของบริษัท” เนื,องจากหุ้ นสามัญไม่มีการซื )อขายใน
ช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายตุิธรรมเพื,อใช้ในการคํานวณแทน 

6) ในกรณีที,มีเหตกุารณ์ใดๆ อนัทําให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเสยีสทิธิและผลประโยชน์อนัพึงได้ โดยที,เหตกุารณ์ใดๆ 
นั )นไม่ได้กําหนดอยู่ในข้อ 1) – 5) บริษัทจะพิจารณาเพื,อกําหนดการเปลี,ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัรา
การใช้สทิธิใหม ่(หรือปรับจํานวนหนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิแทนอตัราการใช้สทิธิ) อยา่งเป็นธรรม โดยไม่ทําให้สิทธิ
ของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทั )งนี )ให้ถือว่าผลการพิจารณานั )นเป็นที,สดุ โดยบริษัทจะแจ้งตลาด
หลกัทรัพย์ให้ทราบโดยเร็ว รวมทั )งแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัจากวนัที,มีเหตุให้ต้อง
ดําเนินการเปลี,ยนแปลงการใช้สิทธิ หรือผลการพิจารณาเป็นที,สดุ พร้อมทั )งปิดประกาศข้อกําหนดสิทธิที,ได้รับการ
แก้ไข ณ ที,ทําการสาํนกังานใหญ่ของบริษัท 

7)   การคํานวณการเปลี,ยนแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1) ถึงข้อ 6) เป็นอิสระต่อกนั สําหรับใน
กรณีที,เหตกุารณ์ต่างๆ เกิดขึ )นพร้อมกนัให้คํานวณการเปลี,ยนแปลงเรียงลําดบัดงันี )คือ ข้อ 1) � 5) � 4) � 2) 
� 3) � 6) โดยในแต่ละลําดบัครั )งที,คํานวณการเปลี,ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้
สทิธิเป็นทศนิยม 3 ตําแหนง่ 

บริษัทจะดําเนินการแจ้งผลการเปลี,ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1) ถึงข้อ 6) โดยบอกถึง
รายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตผุลที,ต้องมีการเปลี,ยนแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบผ่านทาง
สื,ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ (SCP Client) โดยเร็ว และแจ้งต่อสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์
ทราบภายใน 15 วนันบัจากวนัที,ที,มีผลบงัคบัใช้ตอ่การเปลี,ยนแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ  

8) บริษัทจะไมแ่ก้ไขเปลี,ยนแปลงราคาและอตัราการใช้สิทธิเว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื,อนไขการปรับสิทธิ รวมทั )ง 
จะไมข่ยายอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

9) บริษัทอาจทําการปรับราคาการใช้สทิธิควบคูก่บัการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิใหมท่ดแทนการปรับอตัราการใช้สทิธิก็
ได้ ทั )งนี ) หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ,มเติม บริษัทต้องยื,นมติที,ประชมุผู้ ถือหุ้นที,อนมุตัิให้ออกหุ้นรองรับการปรับ
สทิธินั )นอยา่งเพียงพอตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสทิธิ จึงจะถือวา่บริษัทได้รับอนญุาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ 

 
5. สถานภาพของใบสาํคัญแสดงสิทธิที5อยู่ระหว่างวันที5 ผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสิทธิแสดงความจาํนงการใช้สิทธิ 

สถานภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิที,อยู่ระหว่างวนัที,ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แสดงความจํานงการใช้สิทธิ และวนั
ก่อนวันที,กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ,มทุนชําระแล้ว อันเนื,องมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะมี
สถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสําคญัแสดงสิทธิที,ยงัไม่ได้แสดงความจํานงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิ )นสดุลงในวนัที,
กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ,มทนุชําระแล้วอนัเนื,องมาจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิข้างต้นแล้ว 

ในกรณีที,บริษัทมีการปรับราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิในช่วงที,บริษัทยงัไม่ได้นําหุ้นสามญัที,เกิดขึ )นจาก
การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที,ได้ทําการใช้สิทธิแล้วจะ
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ได้รับการปรับสิทธิย้อนหลงั โดยบริษัทจะดําเนินการออกหุ้นสามญัใหม่เพิ,มเติมให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิโดยเร็วที,สดุ
ตามจํานวนที,ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาที,ได้ปรับใหม่นั )นมีผลบงัคบัใช้ โดยหุ้นสามญัสว่นเพิ,มอาจ
ได้รับช้ากวา่หุ้นสามญัที,ได้รับก่อนหน้านี )แล้ว แตไ่มเ่กิน 15 วนัทําการนบัจากวนัที,มีการปรับสทิธิ 
 
6. สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที5เกิดจากการใช้สิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

สิทธิของหุ้นสามญัที,ออกตามการใช้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที,ออกในครั )งนี ) จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้น
สามญัเดิมของบริษัทที,ออกไปก่อนหน้านี )แล้ว รวมทั )งสทิธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื,นใดที,บริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้น ทั )งนี )
นบัแตว่นัที,นายทะเบียนหุ้นสามญัของบริษัท ได้จดแจ้งชื,อผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นสามญั
ของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ,มทนุชําระแล้ว หากบริษัทได้ประกาศวนักําหนดให้สิทธิในเงินปันผล หรือ
ผลประโยชน์อื,นใดให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนวนัที,บริษัทได้จดแจ้งชื,อของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที,เสนอขายในครั )งนี )เป็นผู้ ถือหุ้นใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทที,กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วจะไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื,นนั )น 

ทั )งนี ) ในกรณีที,มีการปรับสิทธิ และบริษัทต้องออกหุ้นสามญัรองรับเพิ,มเติม บริษัทจะดําเนินการยื,นมติที,ประชุมผู้ ถือ
หุ้นที,อนมุตัิให้ออกหุ้นสามญัรองรับเพิ,มเติมตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. โดยเร็ว 

 
7. รายละเอียดเกี5ยวกับหุ้นออกใหม่เพื5อรองรับใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

 ลักษณะสาํคัญของหุ้น 

จํานวนหุ้นสามญัที,ออกใหมเ่พื,อรองรับ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิที,ออกและเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัท  

: 23,942,005,004 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของใบสําคญั
แสดงสทิธิที,ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ในครั )งนี ) 

มลูคา่ที,ตราไว้ : หุ้นละ 0.69 บาท (ณ วนัที, 8 พฤศจิกายน 2555) 

ราคาการใช้สทิธิ : 0.15 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิ ซึ,ง
เป็นไปตามเงื,อนไขการปรับสทิธิ 

       เนื,องจากหุ้นสามญัของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ดงันั )น หุ้นสามญัที,ออกใหม่เนื,องจาก
การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิจะสามารถเข้าทําการซื )อขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ภายหลงัจากที,บริษัทดําเนินการจด
ทะเบียนหุ้นสามญัใหมด่งักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แล้ว โดยบริษัทจะดําเนินการยื,นขออนญุาตนําหุ้นสามญัที,ออกใหม่จาก
การใช้สทิธิแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์โดยเร็ว แต่ไม่
เกิน 30 วันนับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั )ง ทั )งนี ) เพื,อให้หุ้ นสามัญดังกล่าวสามารถทําการซื )อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้
เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัเดิมของบริษัท และในกรณีที,บริษัทมีหุ้นสามญัที,ออกใหม่เพื,อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง
สทิธิที,ออกในครั )งนี ) เหลอืจากการใช้สทิธิครั )งสดุท้าย บริษัทจะนําเสนอตอ่ที,ประชมุคณะกรรมการบริษัทและที,ประชุมผู้ ถือหุ้น
เพื,อพิจารณาตอ่ไปตามลาํดบั  
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8. การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ 

ในการใช้สทิธิซื )อหุ้นสามญัของบริษัทตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดง
สทิธิที,ใช้สทิธิซื )อหุ้นสามญั สามารถเลอืกให้บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ,งดงัตอ่ไปนี ) 

1)    ในกรณีที,ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที,ได้รับการจดัสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั โดยให้ออกใบหุ้นในนาม
ของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจํานวนที,ใช้สิทธิแก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื,อที,อยู่ที,ระบไุว้ในสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ ภายใน 15 วนัทําการนบัจากวนัครบ
กําหนดการใช้สทิธิแตล่ะครั )ง ในกรณีนี ) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที,จะใช้สิทธิซื )อหุ้นสามญั จะไม่สามารถขายหุ้นสามญัที,เกิด
จากการใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ,งอาจจะได้รับภายหลงัจากที,หุ้นสามญัที,เกิดจากการใช้สิทธิ
ได้รับอนญุาตให้เข้าทําการซื )อขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

2)    ในกรณีที,ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที,ได้รับการจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั แต่ประสงค์จะใช้
บริการของ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์ที,จะฝากหุ้นสามญัที,เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบญัชี
ของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึ,งผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิมีบญัชีซื )อขายหลกัทรัพย์อยู ่ในกรณีนี ) ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะดําเนินการ
นําหุ้นสามญัที,เกิดจากการใช้สทิธิฝากไว้กบั "บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื,อผู้ฝาก" และศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัที,บริษัทหลกัทรัพย์นั )นฝากหุ้นสามญัอยู ่ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นั )น
ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัที,ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ที,ได้รับการจดัสรรหุ้นฝากไว้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่
ผู้จองซื )อที,ได้รับการจดัสรรภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัครบกําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครั )ง ในกรณีนี ) ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิที,ได้รับการจัดสรรหุ้ นสามัญ จะสามารถขายหุ้ นสามัญที,เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที,ตลาด
หลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นสามญัที,เกิดจากการใช้สทิธิทําการซื )อขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์  

ในกรณีที,ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที,ใช้สิทธิซื )อหุ้นสามัญเลือกให้บริษัทดําเนินการตามข้อ 2) ชื,อของผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิที,ได้รับการจดัสรรหุ้น จะต้องตรงกบัชื,อเจ้าของบญัชีซื )อขายหลกัทรัพย์ที,ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิประสงค์
ที,จะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีหลกัทรัพย์ดงักลา่ว มิฉะนั )นแล้ว บริษัทขอสงวนสทิธิที,จะดําเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิที,ได้รับการจดัสรรหุ้นตามข้อ 1) แทน 

3)    ในกรณีที,ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที,ได้รับการจดัสรรหุ้นไมป่ระสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของ
ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงค์ที,จะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ 
สมาชิกเลขที, 600  ในกรณีนี ) บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นสามญัที,เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญั ตามจํานวนที,ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชี
ผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที, 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที,ได้รับการจดัสรรหุ้นภายใน 7 
วนัทําการ นบัจากวนัครบกําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครั )ง เมื,อผู้ ที,ได้รับการจดัสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ ที,ได้รับการจดัสรรหุ้น
ต้องถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่ว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ทั,วไป ซึ,งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดําเนิน
ตามที,ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นั )น ๆ กําหนด ดงันั )น ในกรณีนี ) ผู้ ที,ได้รับการจดัสรรหุ้นจะสามารถ
ขายหุ้นที,ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที,ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นของบริษัททําการซื )อขายได้ในตลาด
หลกัทรัพย์ และผู้ ที,ได้รับการจดัสรรหุ้นได้ดําเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600ดงักลา่วแล้ว 
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9. ข้อจาํกัดการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

9.1 การโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทไม่มีข้อจํากัดในการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิที,เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท เว้นแต่การโอนเกิดขึ )น
ในช่วงปิดสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิเพื,อพกัการโอนตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัใช้สิทธิครั )งสดุท้าย และ
ตลาดหลกัทรัพย์จะทําการขึ )นเครื,องหมาย SP (ห้ามการซื )อขาย) ลว่งหน้า 3 วนัทําการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน (ในกรณีที,วนั
ปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนสทิธิใบสําคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยดุทําการของตลาดหลกัทรัพย์ให้เลื,อนวนัปิดสมดุทะเบียน
เป็นวนัทําการก่อนหน้า) โดยภายหลงัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิในครั )งนี ) บริษัทจะยื,นคําขออนุญาตนํา
ใบสําคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์โดยเร็ว และคาดว่าจะสามารถดําเนินการได้
ภายใน 45 วนันบัจากวนัที,ออกใบสําคญัแสดงสิทธิแล้วเสร็จ อย่างไรก็ดี บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่า ตลาดหลกัทรัพย์ จะ
พิจารณาอนุมัติการรับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ซึ,งหากตลาดหลักทรัพย์พิจารณาไม่รับ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ผู้จองซื )อที,ได้รับการจดัสรรจะไม่สามารถซื )อขายใบสําคญัแสดงสิทธิในตลาด
หลกัทรัพย์ได้ 

9.2 บุคคลที5มิใช่สัญชาติไทย 

9.2.1) บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ใช้สิทธิที,มิใช่สญัชาติไทย ซึ,งได้ดําเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิจนทําให้
สดัสว่นการถือหุ้นของคนที,มิใช่สญัชาติไทยมีจํานวนเกินกว่าร้อยละ 49 ตามที,ระบใุนข้อบงัคบัของบริษัท หรือตามสดัสว่นที,
อาจมีการแก้ไขในข้อบงัคบัของบริษัทในอนาคต 

9.2.2) ในกรณีที,ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที,มีการใช้สิทธิ ณ วนัใช้สิทธิในแต่ละครั )ง มีจํานวน
มากกว่าจํานวนหุ้นสามญัที,อนญุาตให้ซื )อได้โดยไม่ขดัต่อข้อจํากดัการโอนหุ้น เรื,องสดัสว่นการถือครองหลกัทรัพย์ของผู้ ถือ
หุ้นใบสาํคญัแสดงสทิธิที,มิใช่สญัชาติไทย บริษัทจะดําเนินการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
ให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิที,มิใช่สญัชาติไทย ตามลาํดบัการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
ที,ครบถ้วนสมบรูณ์ตามข้อกําหนดในการใช้สทิธิในครั )งนี ) 

9.2.3) หากข้อจํากดัการโอนดงักล่าวข้างต้น มีผลทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที,มิใช่
สญัชาติไทยที,ได้ดําเนินการใช้สทิธิตามวิธีการใช้สทิธิ ไมส่ามารถใช้สทิธิได้ตามจํานวนที,ระบใุนใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ
ซื )อหุ้นสามญั ไมว่า่ทั )งหมดหรือบางสว่น บริษัทจะดําเนินการคืนใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ และเงิน
ที,เหลือตามราคาใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิในส่วนที,ไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มี
ดอกเบี )ย ให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที,มิใช่สญัชาติไทยดงักลา่ว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ภายใน 14 วนั นบัจากวนัใช้สทิธิในครั )งนั )นๆ 

9.2.4) ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิที,มิใช่สญัชาติไทยจะไมไ่ด้รับการชดเชย ไม่ว่ารูปแบบใด
จากบริษัท ในกรณีที,ไมส่ามารถดําเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตมุาจากข้อจํากดัเรื,องสดัสว่นการถือครองหลกัทรัพย์ของผู้
ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิที,มิใช่สญัชาติไทย 

9.2.5) ในกรณีที,ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที,มิใช่สญัชาติไทยไม่สามารถใช้สิทธิแปลง
สภาพเป็นหุ้นสามญั อนัเนื,องมาจากข้อจํากดัการโอนตามที,กล่าวในข้อ 9.2.1) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะยงัคง
สามารถที,จะดําเนินการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในส่วนที,ยังไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยให้ดําเนินการใช้สิทธิตาม
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วิธีการใช้สิทธิ ในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครั )งต่อๆ ไป จนถึงวนัใช้สิทธิครั )งสดุท้าย ตราบเท่าที,การ
ดําเนินการดังกล่าวไม่มีผลทําให้ขัดต่อข้อจํากัดการโอนหุ้นของบริษัท ทั )งนี ) ในกรณี ณ วันใช้สิทธิครั )งสุดท้าย หากผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิที,มิใช่สญัชาติไทยยงัไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื,องจากอตัราสว่นการถือหุ้น
ของคนที,มิใช่สญัชาติไทยในขณะนั )นเกินกวา่จํานวนที,ระบไุว้ข้อจํากดัการโอนหุ้นสามญั ให้ถือวา่ใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว
หมดอายลุง โดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิที,มิใช่สญัชาติไทยดงักลา่ว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัท
จะไมด่ําเนินการชดใช้คา่เสยีหายที,เกิดขึ )นทั )งสิ )น 

 
10. ที5มาของการกาํหนดราคาหลักทรัพย์ที5เสนอขาย 

บริษัทกําหนดราคาหลกัทรัพย์ที,เสนอขายและราคาใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในครั )งนี ) โดยคํานึงถึงความ
ต้องการใช้เงินของบริษัทเป็นสาํคญั ทั )งนี ) บริษัทจะนําเงินที,ได้จากการเสนอขาย และจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ
ในครั )งนี ) ไปใช้เงินเป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื,อสามารถดําเนินการผลติของโรงงานทั )ง 2 แหง่ได้อยา่งเต็มที,โดยเร็ว 

นอกจากนี ) การเพิ,มทนุดงักลา่วยงัเอื )อประโยชน์ตอ่การเป็นที,ยอมรับของผู้ลงทนุกลุม่ใหม่ที,จะเข้ามาลงทนุในบริษัท
ในอนาคต เพื,อเสริมสร้างศักยภาพในการดําเนินงานให้แข็งแกร่ง อันสะท้อนถึงความสามารถในการทํากําไรและผล
ประกอบการที,จะดีขึ )นเป็นลาํดบั ซึ,งจะสง่ผลดีตอ่ความมั,งคั,งของบริษัท และผู้ ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว 
 
11. การประชุมผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

 ในกรณีที,มีเหตใุห้เกิดผลกระทบต่อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทั )งในสว่นของราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิที,
ทําให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเสยีผลประโยชน์ นอกเหนือจากที,กําหนดไว้ การเรียก และ/หรือ การประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดง
สทิธิให้เป็นไปตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ) 

1. ในการเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุม โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที,ยงัมิได้ใช้
สทิธิ หรือบริษัทเป็นผู้ดําเนินการเรียกประชมุ ให้บริษัทจดัทําหนงัสอืนดัประชมุ ระบ ุสถานที, วนั เวลา ผู้ ที,ขอให้เรียก
ประชมุ และเรื,องที,จะพิจารณาในที,ประชมุ และจดัสง่ให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที,ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้ว
บางสว่นแตล่ะราย ตามรายชื,อ และที,อยูที่,ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และแจ้งผ่านทางสื,อ
ของตลาดหลกัทรัพย์ (SCP CLIENT) เพื,อกําหนดสทิธิในการเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนการประชมุในแต่
ละครั )ง 

2. ในการประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที,ยงัมิได้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่นซึ,งมีสิทธิ
เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื,นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วจะต้องจดัทําหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที,บริษัทกําหนดและให้ยื,นหนงัสือมอบฉนัทะ
ตอ่ประธานที,ประชมุหรือผู้ ที,ประธานที,ประชมุมอบหมายก่อนเริ,มการประชมุ  

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที,มีสทิธิออกเสยีงในที,ประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที,
ยงัไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัทในขณะนั )น โดยไม่รวมถึงผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิคนใดที,มี
สว่นได้เสียในข้อพิจารณาอนัใดซึ,งที,ประชุมจะพิจารณาและลงมติ ห้ามมิให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิคนนั )นออก
เสยีงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั )น 
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 ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที,มีส่วนได้เสียตามข้อนี ) หมายถึง ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที,มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในเรื,องที,ที,ประชมุพิจารณาลงมติ 

3. ในการออกเสยีงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิที,ถืออยู่
โดยใบสาํคญัแสดงสทิธิหนึ,งหนว่ยมีหนึ,งเสยีง ผู้ เป็นประธานในที,ประชมุไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน นอกจากสทิธิ
ที,ตนมีในฐานะเป็นผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือผู้ รับมอบฉนัทะ 

4. ในการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที,จดัขึ )นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบคุคลที,ได้รับมอบหมาย
จากประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าที,เป็นประธานที,ประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที,ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิเป็นผู้จดัการประชมุ ประธานในที,ประชมุอาจจะมาจากบคุคลที,ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิลงมตเิห็นชอบคดัเลอืก
นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบคุคลที,ประธานกรรมการมอบหมาย โดยที,ทั )งสองกรณีประธานที,ประชมุไม่
มีสทิธิออกเสยีงชี )ขาด 

5. องค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที,ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือ
ใช้สทิธิไปแล้วบางสว่น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 25 ราย ซึ,งถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ
รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยทั )งหมดของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที,ยงัมิได้ใช้สิทธิ และ/หรือใช้
สทิธิไปแล้วบางสว่นจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ ในกรณีที,ไมค่รบเป็นองค์ประชมุ ให้ถือว่าการประชุมเป็นอนัระงบัไป 
หากการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธินั )นเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัทให้นดัประชุมใหม่ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั แต่ไม่เกินกว่า 14 วนั นบัจากวนักําหนดประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในครั )งแรก 
และให้บริษัทดําเนินการจัดสง่หนงัสือเชิญประชุมไปยงัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทกุรายและตลาดหลกัทรัพย์ตาม
รายละเอียดและวิธีการที,ระบไุว้ข้างต้น ในการประชมุครั )งหลงันี )ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชุม กลา่วคือ มีผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิมาประชมุเทา่ใดถือวา่เป็นองค์ประชมุ ทั )งนี ) สาํหรับในกรณีที,ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้อง
ขอให้เรียกประชมุ จะไมม่ีการเรียกประชมุใหม ่

6. ในกรณีที,ปรากฎวา่การประชมุครั )งใด เมื,อลว่งเวลานดัไปแล้ว 45 นาที ยงัมีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
ยงัไมค่รบเป็นองค์ประชมุให้ถือวา่การประชมุเป็นอนัระงบัไป  

7. มติที,ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ,งหนึ,งของจํานวนหน่วยของ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิที,ยงัมิได้ใช้สทิธิ และ/หรือ ใช้สทิธิไปแล้วบางสว่น ณ ขณะนั )น ซึ,งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  

8. มติใดๆ ซึ,งที,ประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ลงมติไปแล้วนั )น ให้ถือวา่มีผลผกูพนัผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิทกุราย
ไมว่า่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธินั )นจะได้เข้าร่วมประชมุด้วยหรือไมก็่ตาม 

9. ภายหลงัจากบริษัทได้ดําเนินการจัดประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะแจ้งมติของที,ประชุมผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทราบผา่นทางสื,ออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ (SCP CLIENT) โดยเร็ว 

10. บริษัทจะดําเนินการจดัทําและบนัทกึรายงานการประชมุและเก็บรักษาบนัทกึดงักลา่วไว้ที,สาํนกังานใหญ่ของบริษัท 
รายงานประชมุที,ได้ลงลายมือชื,อโดยประธานให้ถือเป็นหลกัฐานอนัสมบรูณ์ของกิจการทั )งหลายที,ได้ประชุมกนันั )น 
และจดัสง่รายงานการประชมุดงักลา่วให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์และสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั 
นบัจากวนัประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 



 บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 
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11. ในการประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ บริษัทหรือผู้ ที,ได้รับมอบหมายจากบริษัท และที,ปรึกษากฎหมายของบริษัทมี
สทิธิที,จะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเพื,อแสดงความคิดเห็นหรือให้คําอธิบายในที,ประชุมผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิได้ 

12. บริษัทจะเป็นผู้ ชําระคา่ใช้จ่ายที,เกี,ยวข้องกบัการจดัประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทั )งหมด 

13. บริษัทจะแก้ไขเพิ,มเติมข้อกําหนดสทิธิตามมติที,ประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธินบัตั )งแตว่นัที,ประชมุเพื,อลงมติ และ
บริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ,มเติมข้อกําหนดสิทธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์
ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัที,มีการแก้ไขเพิ,มเติมนั )น  

 
12. การแก้ไขเพิ5มเติมสิทธิและเงื5อนไขของใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

การแก้ไขเพิ,มเติมข้อกําหนดสทิธิไมว่า่ในกรณีใด ๆ จะต้องไมข่ดัหรือแย้งกบัข้อกําหนดตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุที, ทจ.34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ของสาํนกังาน ก.ล.ต. รวมทั )งที,จะมีเพิ,มเติมภายหลงัที,บริษัทออกและเสนอ
ขายใบสําคญัแสดงสิทธิในครั )งนี ) ทั )งนี ) ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ และ/หรือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที,จะเสนอให้
แก้ไขข้อกําหนดสิทธิในเรื,อง อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื,อนไขการปรับสิทธิ รวมทั )ง ผู้ออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิ และ/หรือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที,จะเสนอให้ขยายอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิโดยบริษัท
จะแจ้งไปยงัผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทกุรายถึงการเปลี,ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิดงักลา่ว และจะจดัสง่ข้อกําหนดสิทธิที,แก้ไข
เปลี,ยนแปลงให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเมื,อได้รับการร้องขอภายใน 15 วนันบัแตว่นัที,ได้รับการร้องขอเป็นหนงัสอืจากผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ และบริษัทจะจดัสง่ข้อกําหนดสทิธิที,เปลี,ยนแปลงดงักลา่วให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ภายในวนัทําการถดัไป 
และสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั  

 
13. ผลบังคับของข้อกาํหนดสิทธิและกฎหมายที5ใช้บังคับ 

ข้อกําหนดสทิธิฉบบันี )จะมีผลใช้บงัคบัในวนัที,ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิไปจนถึงวนัใช้สทิธิครั )งสดุท้าย โดยข้อกําหนด
สทิธินี )จะใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย การตีความและผลของข้อกําหนดสิทธิฉบบันี )ให้เป็นไปตามบทบญัญัติแห่ง
กฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกําหนดสิทธินี )ขดัหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใดๆ ที,มีผลใช้บงัคบัตาม
กฎหมายกบัใบสาํคญัแสดงสทิธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดงักลา่วบงัคบักบัใบสาํคญัแสดงสทิธิแทนข้อความ
ของข้อกําหนดสทิธิเฉพาะในสว่นที,ขดัแย้งกนันั )น 

 ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

 บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 

 

………………………………  ……………………………… 

(นายชนาธิป ไตรวฒุิ)  (นายอิสระ อคัราพิทกัษ์) 
กรรมการ  กรรมการ 



 

 

Checklist warrant-RO 
สาํหรับการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที5จะซื 9อหุ้น (“warrant”) และหุ้นที5ออกใหม่เพื5อรองรับ warrant 

(“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถอืหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถอืหุ้น  
 

บริษัทที5ออกหลักทรัพย์ (“บริษัท”)  บริษัท จี เจ สตลี จาํกดั (มหาชน) 
 � เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“บจ.”) 
 � เป็นบริษัทมหาชนจํากดัที,มีหน้าที,ตามมาตรา 56 (ที,ไมใ่ช่ บจ.) 
 

รายละเอียดของ warrant   

- ชื,อ warrant  (ถ้ามี) ใบสาํคญัแสดงสิทธิที,จะซื )อหุ้นสามญัของบริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) ครั )งที, 3 ที,
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทที,จองซื )อหุ้นสามญัเพิ,มทุนที,ออกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นและได้รับการจดัสรร (GJS-W3) 

- เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เป็นการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทที,จองซื )อหุ้นสามญัเพิ,มทนุที,ออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสดัส่วนและได้รับการจัดสรร ในอัตราส่วน 10 หุ้ น
สามญัเพิ,มทนุ ตอ่ 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยกําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการ
โอนหุ้นเพื,อสทิธิในการจองซื )อหุ้นเพิ,มทนุ ในวนัที, 29 พฤศจิกายน 2555 

- วนัที,เสนอขาย warrant 8 กมุภาพนัธ์ 2556  - วนัสิ )นสดุอาย ุwarrant   7 กมุภาพนัธ์ 2563 

- จํานวน warrant ที,เสนอขาย 5,985,501,251 หนว่ย* - วนัใช้สทิธิครั )งสดุท้าย 7 กมุภาพนัธ์ 2563 

- ราคาที,เสนอขาย  หนว่ยละ 0 บาท                  - จํานวนหุ้นรองรับ 23,942,005,004 หุ้น*  

- อตัราการใช้สทิธิ  ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ตอ่ 4 หุ้นสามญัใหม ่

- ราคาใช้สทิธิ 0.15 บาทตอ่หุ้น 
หมายเหต ุ: * ทั )งนี ) สาํหรับสว่นที,เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดมิของบริษัท (ไมร่วม GSTEL และ/หรือ บริษัทยอ่ย
ของ GSTEL) จะมีจํานวนรวมกนัไมเ่กิน 3,763,283,620 หนว่ย หรือคิดเป็นจํานวนหุ้นรองรับไมเ่กิน 15,053,134,480 
หุ้น  

 



 

 

 
 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตาม

เกณฑ์1 

เอกสาร 
อ้างอิง 

(ข้อ/หน้า) 
1. ลักษณะของ warrant   
 1.1 สดัสว่นจํานวนหุ้นรองรับตอ่จํานวนหุ้นที,จําหนา่ยได้แล้วทั )งหมดของบริษัท2 เทา่กบั 

 � ≤ 50%  
 � > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหนึ,งตอ่ไปนี ) ที,ได้รับผอ่น
ผนัจากสาํนกังานก่อนการเสนอขาย  ตามหนงัสอืที, ___ลงวนัที, _____ 
 (1) บริษัทอยูใ่นภาวะที,มีความจําเป็นต้องได้รับความชว่ยเหลอื 
ทางการเงิน 
 (2) เพื,อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี )ของบริษัท  
 (3) กรณีที,มีเหตจํุาเป็นและสมควร และเป็นไปเพื,อประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น
โดยรวม 

 
 
/ 

 
 
เอกสารแนบ 5 
รายละเอียดการคํานวณ
จํานวนหุ้นรองรับ 

 1.2 มีอายแุนน่อน ซึ,ง ≤ 10 ปี นบัแตว่นัที,ออก warrant  (วนัที, 8 กมุภาพนัธ์ 2556) / เอกสารแนบ 4 
ข้อกําหนดสทิธิ ข้อ 1.1 
หน้า 3 

 1.3 กําหนดราคา และอตัราการใช้สทิธิไว้อยา่งแนน่อน / เอกสารแนบ 4 
ข้อกําหนดสทิธิ ข้อ 1.1 
หน้า 3 

 1.4 มีระยะเวลาให้แสดงความจํานงในการใช้สทิธิครั )งสดุท้าย ≥ 15 วนั 
ก่อนวนัใช้สทิธิ3 

/ เอกสารแนบ 4 
ข้อกําหนดสทิธิ ข้อ 1.2.2 
หน้า 6 

                                                 

1
  ให้ระบ ุ N/A หากเกณฑ์ในข้อใดไมส่ามารถ apply กบักรณีของบริษัทได้ 

2  วิธีการคาํนวณสดัสว่นจํานวนหุ้นรองรับ :  
((จํานวนหุ้นรองรับ warrant ที,เสนอขายในครั )งนี )) + (จํานวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ที,เสนอขาย 

  ในครั )งอื,น* ซึ,งไมร่วมหุ้นที,จดัไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    
                        (จํานวนหุ้นที,จําหนา่ยได้แล้วทั )งหมดของบริษัท  ซึ,งรวมจํานวนหุ้นที,จะออกใหมอ่ื,น 

ที,บริษัท จะเสนอขายควบคูก่บั warrant ในครั )งนี )) 
 * เฉพาะจํานวนหุ้นรองรับที, outstanding  อนึ,ง หากในการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื,อมีมติออก warrant ในครั )งนี ) ผู้ ถือหุ้น

มีมติอนมุตัิให้ออกหุ้นเพิ,มเติมเพื,อรองรับการปรับสิทธิในหลกัทรัพย์แปลงสภาพที,เสนอขายในครั )งอื,น หรือผู้ ถือหุ้นมีมติในวาระอื,นใดที,
อาจทําให้จํานวนหุ้นรองรับ outstanding ที,จะต้องนํามาคํานวณเพิ,มขึ )น เชน่ การจา่ยเงินปันผลเกินกวา่ที,กําหนด ซึ,งเป็นผลให้ต้องมีการ
ปรับสิทธิในหลกัทรัพย์แปลงสภาพที,เสนอขายในครั )งอื,น  เป็นต้น  บริษัทต้องนําหุ้นรองรับที,อาจเพิ,มขึ )นดงักลา่วมารวมคํานวณด้วย 

    ทั )งนี ) CD    = หุ้นกู้แปลงสภาพ 
            ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพย์แก่กรรมการหรือพนกังานตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ
เกี,ยวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์ที,ออกใหมต่อ่กรรมการหรือพนกังาน 
3
 ไมร่วมวนัใช้สทิธิ 



 

 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตาม

เกณฑ์1 

เอกสาร 
อ้างอิง 

(ข้อ/หน้า) 

 1.5 กําหนดให้มกีารใช้สทิธิซื )อหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในอาย ุwarrant / เอกสารแนบ 4 
ข้อกําหนดสทิธิ ข้อ 1.2.4 
(8) หน้า 10 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถอืหุ้นได้แสดงข้อมลูอยา่งน้อย ดงันี )  เอกสารแนบ 2 หนงัสอื
นดัประชมุในวนัที, 7 
มกราคม 2556 

 2.1 ข้อมลูเบื )องต้นเกี,ยวกบั warrant เช่น 
  - ราคาหรืออตัราที,คาดวา่จะเป็นราคาหรืออตัราการใช้สทิธิ 
  - ระยะเวลาการใช้สทิธิ  
 - วนัสิ )นสดุของการใช้สทิธิ  
 - เหตใุห้ต้องออกหุ้นใหมเ่พื,อรองรับการปรับสทิธิ 
              - อื,น ๆ (ถ้าม)ี ระบ ุ________ 

 
/ 
/ 
/ 
/ 

สิ,งที,สง่มาด้วย 3 
หน้า 33 
หน้า 33 
หน้า 33 
หน้า 36 
 

 2.2 ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น (dilution effect) หากมีการใช้สทิธิครบถ้วน  
โดยได้ระบ ุ
  (1) price dilution4 

 
 
/ 

 
สิ,งที,สง่มาด้วย 3 
ไมม่ี เนื,องจากราคาใช้
สทิธิสงูกวา่ราคาตลาด 
 
 
 
 
 

 (2) earning per share dilution5 หรือ control dilution6 / หน้า 34 - 35 
 2.3 วิธีการจดัสรรwarrant  / หน้า 33 
 2.4  ข้อมลูอื,นๆ (ถ้ามี) ระบ ุ_________________________________   

                                                 

4
  Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จํานวนหุ้น paid-up) + (ราคาใช้สิทธิ x จํานวนหุ้นรองรับที,เสนอขายครั )งนี ))   
                              จํานวนหุ้น paid-up + จํานวนหุ้นรองรับที,เสนอขายครั )งนี ) 
5  Earnings per share dilution  = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลงัเสนอขาย 

        Earning per share ก่อนเสนอขาย 
 โดย  Earning per share ก่อนเสนอขาย   = กําไรสทุธิ / จํานวนหุ้น paid-up  
           Earnings per share หลงัเสนอขาย  = กําไรสทุธิ / (จํานวนหุ้น paid-up + จํานวนหุ้นรองรับที,เสนอขายครั )งนี )) 
6
  Control dilution  =                          จํานวนหุ้นรองรับที,เสนอขายครั )งนี )     

            จํานวนหุ้น paid-up + จํานวนหุ้นรองรับที,เสนอขายครั )งนี ) 



 

 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตาม

เกณฑ์1 

เอกสาร 
อ้างอิง 

(ข้อ/หน้า) 
3. มติที5ประชุมผู้ถอืหุ้นและอายุมต ิ  เอกสารแนบ 3 มติที,

ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 3.1 บริษัทได้รับมติที,ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ออกหุ้นรองรับอยา่งเพียงพอ   / วาระที, 4.3 ถึง วาระที, 

4.7 หน้า 8-21 
 3.2 บริษัทได้เสนอขาย warrant แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนบัแตว่นัที,ที,ประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นมีมติ (ที,ประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครั )งที, 1/2556 อนมุตัิเมื,อวนัที, 7 มกราคม 2556) 

/ วาระที, 4.3 ถึง วาระที, 
4.7 หน้า 8-21 (วนัที,ออก
และเสนอขาย คือ วนัที, 8 
กมุภาพนัธ์ 2556)  

4. ข้อกาํหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งน้อย ดงันี )  เอกสารแนบ 4 ข้อกําหนด
สทิธิ และ เอกสารแนบ 9 
หนงัสอืแจ้งตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยเกี,ยวกบัรายละเอียด 
GJS-W3 

 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี )  
 (1) อายขุอง warrant  ระบ ุ  7   ปี (หมดอายใุนวนัที, 7 กมุภาพนัธ์ 2563) 
 (2) ราคาเสนอขาย warrant และ 
                   ราคาใช้สทิธิซื )อหุ้น 
 (3) อตัราการใช้สทิธิ 
 (4) วิธีการใช้สทิธิของ warrant เช่น ใช้สทิธิได้ทกุวนัสดุท้ายของ 
แตล่ะไตรมาส  
              (5)  รายละเอียดสาํคญัอื,น (ถ้าม)ี ระบ_ุ___________ 

 
/ 
/ 
 
/ 
/ 

 
ข้อ 1.1 หน้า 3 
ข้อ 1.1 หน้า 3 
 
ข้อ 1.1 หน้า 3 
ข้อ 1.2 หน้า 6 
 

 4.2 เหต ุเงื,อนไข และกระบวนการในการแก้ไขเพิ,มเติมข้อกําหนดตาม warrant / ข้อ 12 หน้า 25 
 4.3 คา่เสยีหายที,ผู้ ถือ warrant จะได้รับในกรณีที,บริษัทไมส่ามารถจดัให้ม ี
หุ้นรองรับได้ ซึ,งต้องไมต่ํ,ากวา่สว่นตา่งระหวา่งราคาตลาดของหุ้นของบริษัทกบั 
ราคาใช้สทิธิ 

/ ข้อ 3 หน้า 13 – 14 
 

 4.4 มาตรการคุ้มครองผู้ ถือ warrant  ซึ,งมีข้อกําหนดดงันี ) 
 (1) กรณีมีข้อกําหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ ถือ warrant ใช้สทิธิ 
ก่อนกําหนด บริษัทรับรองวา่ ข้อกําหนดดงักลา่ว 
 (ก) มีความเป็นธรรม ชดัเจน และเหตแุหง่การเรียกให้ใช้สทิธิ 
ก่อนกําหนดดงักลา่วต้องอ้างองิเหตกุารณ์หรือการกระทําที,ไมอ่ยูใ่นอํานาจควบคมุของ
บคุคลใด ๆ  
 (ข) กําหนดให้บริษัท ต้องเรียกให้มีการใช้สทิธิเมื,อมเีหตกุารณ์ 
ที,กําหนดไว้ 
 

 
ไมม่ี 

 
 
 
 
 
 
 

 
ไมม่ีข้อกําหนดให้บริษัท
สามารถเรียกให้ผู้ ถือ 
warrant ใช้สทิธิก่อนครบ
กําหนด 
 
 
 
 



 

 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตาม

เกณฑ์1 

เอกสาร 
อ้างอิง 

(ข้อ/หน้า) 

 (ค) มีมาตรการที,เพียงพอซึ,งทําให้ผู้ ถือ warrant ในทอดตอ่ ๆ ไป 
ทราบถึงข้อกําหนดดงักลา่ว 

 (2) กําหนดเหตแุละเงื,อนไขในการปรับสทิธิในกรณีดงัตอ่ไปนี )พร้อมกบัระบวุิธีการ
คํานวณ 
 (ก) เมื,อมกีารเปลี,ยนแปลง par value หุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวม
หุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 
 (ข) เมื,อบริษัทเสนอขายหุ้นที,ออกใหมใ่นราคาที,ตํ,ากวา่ราคาตลาด7 
 (ค) เมื,อบริษัทเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาที,ตํ,ากวา่ราคาตลาด7 

 (ง) เมื,อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั )งหมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นที,ออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือ
หุ้น 
 (จ) เมื,อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ,งเกินกวา่อตัราที,ระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิ 
 (ฉ) เมื,อมีกรณีอื,นใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ที,ทําให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนใด ๆ ที,ผู้ ถือ warrant จะได้รับเมื,อมีการใช้สทิธิด้อยไปกวา่เดมิ 
 กรณีการปรับสทิธิตามข้อ (ข) และ (ค) บริษัทได้ระบสุว่นลดจากราคาตลาด 
พร้อมกบัวิธีการคาํนวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในข้อกําหนดสทิธิแล้ว 
 ทั )งนี ) หากบริษัทจะไมด่าํเนินการปรับสทิธิเมื,อเกิดเหตกุารณ์ตาม  
(ก)-(ฉ) บริษัทได้รับผอ่นผนัจากสาํนกังานก่อนการเสนอขายแล้ว ตามหนงัสอืที,_________ 
ลงวนัที, _____________________ 

 
 
 
/ 
 
/ 
/ 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
 
 

 
 
 
ข้อ 4 (1) หน้า 14 
 
ข้อ 4 (2) หน้า 14 – 16 
ข้อ 4 (3) หน้า 16 – 17 
ข้อ 4 (4) หน้า 17 – 18 
 
ข้อ 4 (5) หน้า 18 – 19 
 
ข้อ 4 (6) หน้า 19 
 
ข้อ 4 (2) และ ข้อ 4 (3) 
หน้า 14 – 17 
 
ไมม่ี 

5. การดาํเนินการภายหลงัการเสนอขาย warrant  เอกสารแนบ 4 
ข้อกําหนดสทิธิ 

 5.1 บริษัทระบไุว้ในการเสนอขาย warrant วา่ จะปรับสทิธิโดยวิธีใดวิธีหนึ,งดงันี ) 
  (1) ปรับราคาและอตัราการใช้สทิธิ หรือ 
  (2) ปรับราคาใช้สทิธิ ควบคูก่บัการออก warrant ใหมท่ดแทนการปรับอตัราการใช้
สทิธิ 
  ทั )งนี ) หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ,มเติม บริษัทต้องยื,นมติที,ประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นที,อนมุตัิให้ออกหุ้นรองรับการปรับสทิธินั )นอยา่งเพียงพอตอ่สาํนกังาน 
ก่อนการปรับสทิธิ จงึจะถือวา่บริษัทได้รับอนญุาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ 

 
 
/ 
/ 

 
 
ข้อ 4 (7) หน้า 19 
ข้อ 4 (9) หน้า 19 
 
ข้อ 4 (9) หน้า 19 
 

 5.2 บริษัทระบไุว้ในการเสนอขาย warrant วา่จะไมข่ยายอาย ุwarrant  
และไมแ่ก้ไขเปลี,ยนแปลงราคาและอตัราการใช้สทิธิ เว้นแตจ่ะเป็นการปรับสทิธิตามที,
กําหนดในข้อ 4.4 (2)  

/ ข้อ 4 (8) หน้า 19 
 

 

                                                 

7
  คือ การเสนอขายหลกัทรัพย์โดยมีราคาเสนอขายตํ,ากวา่ราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการคํานวณราคาเสนอ

ขายและราคาตลาดตามหมายเหต ุ1  



 

 

 

 บริษัทขอเรียนว่า บริษัทรับทราบและเข้าใจเงื,อนไขที,ต้องปฏิบตัิตามที,ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุเกี,ยวกบัการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขาย warrant และหุ้นรองรับทกุประการ ทั )งนี ) ในการ
แก้ไขเพิ,มเติมข้อกําหนดตาม warrant ภายหลงัการเสนอขาย บริษัทจะดําเนินการให้เป็นไปตามที,กําหนดไว้ใน
ข้อกําหนดสิทธิ และจะไม่ดําเนินการให้ขดัหรือแย้งกบัข้อกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ดงักลา่ว โดยบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ,มเตมินั )นเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้สาํนกังานทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัที,
มีการแก้ไขเพิ,มเติม  และขอรับรองว่าข้อมลูที,ระบไุว้ในรายการข้างต้นและเอกสารที,แนบมาพร้อม checklist นี )
ถกูต้องและตรงตอ่ความจริงทกุประการ 
 

ลงชื,อ  __________________________ 

          ( นายชนาธิป ไตรวฒุิ ) 
           กรรมการ 

ลงชื,อ  __________________________ 

          ( นายปณิธิ ชณุหสวสัดกิลุ ) 
            กรรมการ 

ในฐานะกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท พร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้าม)ี  

 



 

 

เอกสารที5ต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist การเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธิที5จะซื 9อหุ้น (“warrant”) และ
หุ้นที5ออกใหม่เพื5อรองรับ warrant (“หุ้นรองรับ”)  ต่อผู้ถอืหุ้นของบริษัท 

ตามสัดส่วนการถอืหุ้น 
 

เอกสารที5ต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist มี/ไมม่ี หมายเหต ุ
1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ* มี  
2. หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นที,ขออนมุตัิให้ออกและเสนอขาย warrant และ

หุ้นรองรับ 
มี  

3. มติที,ประชมุผู้ ถือหุ้นที,อนมุตัใิห้ออกและเสนอขาย warrant  
 และหุ้นรองรับ 

มี  

4. ข้อกําหนดสทิธิ warrant มี  
5. รายละเอียดการคํานวณจํานวนหุ้นรองรับ มี  
6. รายละเอียดการคํานวณ dilution effect มี  
7. หนงัสอืสาํนกังานแจ้งการผอ่นผนัการออก warrant ในสดัสว่น 
 ที,มากกวา่ 50% (ถ้ามี) 

ไมม่ี  

8. หนงัสอืสาํนกังานแจ้งการผอ่นผนัให้บริษัทไมต้่องดาํเนินการ 
 ปรับสทิธิเมื,อเกิดเหตกุารณ์ตามที,ประกาศกําหนด (ถ้ามี) 

ไมม่ี  

9. หนงัสอืแจ้งตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เกี,ยวกบั 
 รายละเอียด GJS-W3 

มี  

 
หมายเหต ุ  เอกสารข้างต้นต้องให้กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษัทเป็นผู้ลงนามรับรองความถกูต้องของ
เอกสารทกุหน้า พร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้าม)ี 
 



 

 

เอกสารแนบ 5 
 

รายละเอียดการคาํนวณจาํนวนหุ้นรองรับ 

 
วิธีการคํานวณสดัสว่นจํานวนหุ้นรองรับ  = ((จํานวนหุ้นรองรับ Warrant ที,เสนอขายในครั )งนี )) + (จํานวน

หุ้นรองรับ Warrant ที,เสนอขายในครั )งอื,น ซึ,งไม่รวมหุ้นที,จดัไว้
รองรับ ESOP-warrant)) / (จํานวนหุ้นที,จําหนา่ยได้แล้วทั )งหมด
ของบริษัท + จํานวนหุ้ นที,บริษัทจะเสนอขายควบคู่กับ
ใบสําคญัแสดงสิทธิที,ออกในครั )งนี )) 

โดยที,   
จํานวนหุ้นรองรับ Warrant ที,เสนอขายใน
ครั )งนี ) 

= 23,942,005,004 หุ้น 

จํานวนหุ้นรองรับ Warrant ที,เสนอขายใน
ครั )งอื,น ซึ,งไมร่วมหุ้นที,จดัไว้รองรับ ESOP-

warrant 

= 17,907,001,589 หุ้น (คํานวณจากจํานวน GJS-W2 คงเหลือ ณ 
วนัที, 28 ธันวาคม 2555 จํานวน 4,933,058,289 หน่วย คณูกบั
อตัราใช้สิทธิปัจจบุนั 1 หนว่ยตอ่ 3.63 หุ้น) 

จํานวนหุ้นที,จําหนา่ยได้แล้วทั )งหมดของ
บริษัท  

= 39,903,341,673 หุ้น  

จํานวนหุ้นที,บริษัทจะเสนอขายควบคูก่บั
ใบสําคญัแสดงสิทธิที,ออกในครั )งนี ) 

= 59,855,012,510 หุ้น  

ดงันั )น   

สดัสว่นจํานวนหุ้นรองรับ  = (23,942,005,004 หุ้น + 17,907,001,589 หุ้น) / (39,903,341,673 

หุ้น + 59,855,012,510 หุ้น) 

 = 41,849,006,593 / 99,758,354,183  

 = 41.95% 

 
 



 

 

เอกสารแนบ 6 
รายละเอียดการคาํนวณ dilution effect 

ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น 

การออกและเสนอขาย GJS-W3 เป็นการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที,จอง
ซื )อหุ้นสามญัเพิ,มทนุที,ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นและได้รับจดัสรร ดงันั )น ถ้าผู้ ถือหุ้นเดิมทกุ
รายจองซื )อตามสดัสว่นก็จะไมม่ีผลกระทบใดๆ เนื,องจาก บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) (“GSTEL”) และบริษัท
ยอ่ยของ GSTEL จะไมใ่ช้สทิธิในการจองซื )อหุ้นสามญัเพิ,มทนุที,ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น 
แตจ่ะเข้าจองซื )อหุ้นสามญัเพิ,มทนุจากการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั เพื,อรักษาสดัสว่นการถือหุ้น อย่างไร
ก็ตาม หากผู้ ถือหุ้นบางรายไมใ่ช้สทิธิจองซื )อหุ้นสามญัเพิ,มทนุหรือไมใ่ช้สทิธิแปลงสภาพอาจมีผลกระทบดงันี ) 
 

1. การลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) 

กรณีที,ผู้ ถือหุ้นเดิมไมไ่ด้ใช้สทิธิจองซื )อหุ้นสามญัเพิ,มทนุและทําให้ไม่ได้รับใบสําคญัแสดงสิทธิ ในขณะ
ที,ผู้ ถือหุ้นเดิมรายอื,น และ GSTEL และ/หรือ บริษัทยอ่ยของ GSTEL ทําการจองซื )อหุ้นสามญัเพิ,มทนุ และใช้สทิธิ
จองซื )อหุ้นเกินสทิธิในอตัราร้อยละ 10 ของสทิธิที,มีตามกฎหมายด้วย และเมื,อภายหลงัมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ
เต็มจํานวน 
สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมที,ไมไ่ด้ใช้สทิธิจะลดลงเหลอืร้อยละ 
= [จํานวนหุ้นที,ถือครองอยู]่ / [จํานวนหุ้นที,ออกและชําระแล้ว + จํานวนหุ้นสามญัเพิ,มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัสว่นที,ไมใ่ช่ GSTEL และ/หรือ บริษัทยอ่ยของ GSTEL (Rights Offering) โดยคิดรวมในกรณีผู้ ถือหุ้นเดิมจอง
ซื )อเกินสทิธิในอตัราร้อยละ 10 ของสทิธิที,มีตามกฎหมาย + จํานวนหุ้นสามญัเพิ,มทนุจากการจําหน่ายให้บคุคล
ในวงจํากัด (Private Placement) ให้แก่ GSTEL และ/หรือ บริษัทย่อยของ GSTEL (*แทนการจองซื )อตาม 
Rights Offering ทั )งนี ) คิดรวมเสมือนมีสทิธิจองเกินสทิธิในอตัราร้อยละ 10 ของสทิธิที,มีตามกฎหมายเหมือนผู้ ถือ
หุ้นเดิมรายอื,นๆ) + จํานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพของ GJS-W3 ในส่วนของผู้ ถือหุ้นเดิมรายอื,นที,ไม่ใช่ 
GSTEL และจํานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพของ GJS-W4 
= 39,903,341,673 / [39,903,341,673 + 37,337,158,017 + 28,503,355,745 + 11,401,342,300 + 
14,934,863,208] 
= ร้อยละ 30.21 
* GSTEL และ/หรือ บริษัทยอ่ยของ GSTEL จะต้องทําการสละสทิธิของตนด้วยการไม่จองซื )อหุ้นสามญัเพิ,มทนุที,
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Right Offering) จึงจะได้รับการจดัสรรหุ้นให้ในแบบการจําหนา่ยให้บคุคล
ในวงจํากดั (Private Placement) 
ดงันั )น การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมจะเทา่กบัร้อยละ 69.79 (100 – 30.21) 
 

2. การลดลงของกาํไรต่อหุ้น (Earnings Dilution) 

= [กําไรสทุธิ*] / [จํานวนหุ้นที,ออกและชําระแล้ว + จํานวนหุ้นจากการจําหน่ายให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private 
Placement) + จํานวนหุ้นสามญัเพิ,มทนุที,จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามที,ไมใ่ช่ GSTEL และ/หรือ บริษัทย่อยของ 
GSTEL โดยคิดรวมในกรณีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซื )อเกินสิทธิในอตัราร้อยละ 10 ของสิทธิที,มีตามกฎหมาย + จํานวน
หุ้นสามญัเพิ,มทนุจากการจําหน่ายให้บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ให้แก่ GSTEL และ/หรือ บริษัท
ยอ่ยของ GSTEL (*แทนการจองซื )อหุ้นสามญัเพิ,มทนุที,จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสว่น (Right Offering) ทั )งนี ) 



 

 

คิดรวมเสมือนมีสิทธิจองเกินสิทธิในอตัราร้อยละ 10 ของสิทธิที,มีตามกฎหมายเหมือนผู้ ถือหุ้นเดิมรายอื,นๆ) + 
จํานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพของ GJS-W3 ในสว่นของผู้ ถือหุ้นเดิมรายอื,นที,ไม่ใช่ GSTEL และจํานวนหุ้น
รองรับการแปลงสภาพของ GJS-W4 
= [-1,471,546,000**]/[39,903,341,673 + 37,337,158,017 + 28,503,355,745 + 11,401,342,300 + 
14,934,863,208] 
= - 0.011 
* GSTEL และ/หรือ บริษัทยอ่ยของ GSTEL จะต้องทําการสละสทิธิของตนด้วยการไม่จองซื )อหุ้นสามญัเพิ,มทนุที,
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสว่น (Right Offering) จึงจะได้รับการจดัสรรหุ้นให้ในแบบการจําหน่ายให้บคุคลใน
วงจํากดั (Private Placement) 
** ปรากฎตามงบการเงินรวมฉบบัสอบทานสาํหรับงวดเก้าเดือนสิ )นสดุ วนัที, 30 กนัยายน 2555 
หมายเหต ุ: เนื,องจากบริษัทมีผลขาดทนุ จํานวนหุ้นที,เพิ,มขึ )นทําให้ขาดทนุตอ่หุ้นน้อยลงจากเดิม 
 

3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 

เนื,องจากราคาใช้สิทธิของ GJS-W3 ซึ,งเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น มีราคาสงูกว่าราคาถัวเฉลี,ยถ่วง
นํ )าหนัก 15 วันทําการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทที,เสนอวาระการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ,มทุนต่อที,
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั )งที, 1/2556 เมื,อวนัที, 14 พฤศจิกายน 2555 (วนัที, 24 ตลุาคม 2555 – 13 พฤศจิกายน 
2555) ซึ,งเท่ากับ 0.1401 บาทต่อหุ้น ดงันั )น ผู้ ถือหุ้นเดิมจึงไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price 
Dilution) 
 

 


