บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
Millcon Steel Public Company Limited

เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสำมัญครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิ ทธิครั้งที่ 4” หรือ “MILL-W4”)
จำนวนไม่เกิน 405,446,716หน่วย อำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 5 ปี ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ น้ สำมัญเพิม่ ทุน
ได้ 1 หุน้ ในรำคำหุน้ ละ 2.20 บำท

โดยจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมทั้งหุ ้นสำมัญและหุ ้นบุริมสิ ทธิ (หุ ้นบุริมสิ ทธิ ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย)ของบริ ษทั ในอัตรำส่ วน 10 หุ ้นเดิม ต่อ 1 หน่ วยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (ในกรณี ที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) และกำหนดรำยชื่ อผูถ้ ือ
หุ น้ สำมัญและผูถ้ ือหุ น้ บุริมสิ ทธิ ของบริ ษทั ที่มีสิทธิ ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกในครั้งนี้ ในวันที่ 7 มิถุนำยน 2560
และให้รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุ ดทะเบียน ในวันที่ 8
มิถุนำยน 2560

ข้ อกำหนดว่ ำด้ วยสิ ทธิและหน้ ำทีข่ องผู้ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

ข้ อกำหนดว่ ำด้ วยสิ ทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสำมัญที่ออกและเสนอขำยให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 4 ที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุ ้น
สำมัญ เดิ มและหุ ้นบุ ริมสิ ทธิ เดิ ม ของบริ ษทั (“ใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ ครั้ งที่ 4” หรื อ “MILL-W4”) ออกโดยบริ ษทั มิ ลล์คอน
สตีล จำกัด (มหำชน) ตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2560
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะได้รับสิ ทธิ ตำมที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิ โดยผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องผูกพันตำมข้อกำหนดสิ ทธิ ทุกประกำร และให้ถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้รับทรำบและ
เข้ำใจข้อกำหนดต่ำงๆ ในข้อกำหนดสิ ทธิ เป็ นอย่ำงดี แล้ว ทั้งนี้ ผูอ้ อกใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ จะจัดให้มีกำรเก็บรั กษำสำเนำ
ข้อกำหนดสิ ทธิ ไว้ ณ สำนักงำนใหญ่ ของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ขอตรวจสอบสำเนำ
ข้อกำหนดสิ ทธิ และสัญญำต่ำงๆ ได้ในวันและเวลำทำกำรของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
คำจำกัดควำม
คำและข้ อควำมต่ ำงๆ ทีใ่ ช้ อยู่ในข้ อกำหนดสิทธิ ให้ มีควำมหมำยดังต่ อไปนี้
ข้อกำหนดสิ ทธิ

หมำยถึง

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

หมำยถึง

ใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

หมำยถึง

บริ ษทั หรื อ
ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

หมำยถึง
หมำยถึง

วันทำกำร

หมำยถึง

ประกำศ ทจ. 34/2551

หมำยถึง

สำนักงำน ก.ล.ต.
ตลำดหลักทรัพย์
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

ข้อกำหนดว่ำด้วยสิ ทธิ และหน้ำที่ ของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือ
ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สำมัญ ของบริ ษ ัท มิ ล ล์ค อน สตี ล จ ำกัด
(มหำชน) ครั้งที่ 4 ที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุ ้นสำมัญเดิมและหุ ้นบุริมสิ ทธิ เดิม
ของบริ ษทั (“ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 4” หรื อ “MILL-W4”) (รวมถึงที่มี
กำรแก้ไขเพิ่มเติม)
ใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญ ที่ จดั สรรให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มทั้งหุ ้น
สำมัญและหุน้ บุริมสิ ทธิ ของบริ ษทั ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและโอนเปลี่ยนมือได้
ใบที่ ออกโดยบริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้
แทนใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สำมัญ ของ บริ ษ ัท มิ ล ล์ค อน สตี ล
จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั และให้รวมถึงผูถ้ ื อใบ
แทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สำมัญของบริ ษทั
วันที่ ธนำคำรพำณิ ชย์เปิ ดทำกำรตำมปกติ ในกรุ งเทพมหำนคร ซึ่ งไม่ ใช่ วนั
เสำร์ หรื อวันอำทิตย์ หรื อวันอื่นใดที่ธนำคำรแห่ งประเทศไทยประกำศให้เป็ น
วันหยุดของธนำคำรพำณิ ชย์
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง กำรขออนุ ญำต
และกำรอนุ ญำตให้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นที่ออกใหม่และ
หุ น้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ 12 กรกฎำคม 2560
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วันใช้สิทธิ
วันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย
ระยะเวลำกำรแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สิทธิ

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

ให้มีควำมหมำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.1 ของข้อกำหนดสิ ทธิ
ให้มีควำมหมำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.1 ของข้อกำหนดสิ ทธิ
ให้มีควำมหมำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.2ของข้อกำหนดสิ ทธิ

1. รำยละเอียดเกีย่ วกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
บริ ษทั จะออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สำมัญของบริ ษทั จำนวน 405,446,716หน่วย จัดสรร
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ สำมัญเดิมและหุน้ บุริมสิ ทธิเดิมของบริ ษทั โดยมีรำยละเอียดของใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่เสนอขำยดังต่อไปนี้
1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสำมัญ (“ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ”)
ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ทีอ่ ยู่ผ้ เู สนอขำย

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ออก
และเสนอขำย
จำนวนหุ้นสำมัญทีส่ ำรองเพือ่
รองรับกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ
วิธีกำรเสนอขำย

รำคำเสนอขำยต่ อหน่ วย
อำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
วันที่ออกและเสนอขำยใบสำคัญ

บริ ษทั มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 9,11,13 หมู่ที่ 2 ซอยบำงกระดี่ 32
ถนนบำงกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบำงขุนเทียน กรุ งเทพมหำนคร 10150
โทรศัพท์ 02-652-3333
โทรสำร 02-632-9899
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สำมัญของบริ ษทั มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน) ครั้งที่
4 ที่จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นสำมัญเดิมและหุ ้นบุริมสิ ทธิ เดิม ของบริ ษทั (“ใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ครั้งที่ 4” หรื อ “MILL-W4”)
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือและโอนเปลี่ยนมื อ
ได้
ไม่เกิน 405,446,716 หน่วย (จัดสรรให้ผถู้ ือหุน้ สำมัญไม่เกิน 386,234,893หน่วย และผู้
ถือหุน้ บุริมสิ ทธิ ไม่เกิน 19,211,823 หน่วย)
405,446,716 หุ ้น (มูลค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 0.40 บำท) คิดเป็ นร้ อยละ 25.43 ของจำนวน
หุ ้ น ที่ จ ำหน่ ำยได้ แ ล้ ว ทั้ งหมดของบริ ษั ท ณ วัน ที่ 7 มิ ถุ น ำยน 2560 จ ำนวน
4,054,467,156หุ น้ (มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.40 บำท)
เป็ นกำรจัด สรรให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น เดิ ม ทั้ ง หุ ้ น สำมัญ และหุ ้ น บุ ริ ม สิ ทธิ ข องบริ ษัท ใน
อัตรำส่ วน 10 หุ ้นเดิ มต่อ 1 หน่ วยใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ (ในกรณี ที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ ง
โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อบุ คคลที่ ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั จะ
เป็ นผูด้ ำเนินกำรยกเลิกเศษที่เหลือจำกกำรปั ดเศษทิ้ง) โดยกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุ น้ สำมัญ
ของบริ ษ ัท ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ จัด สรรใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ อ อกในครั้ งนี้ ในวัน ที่ 7
มิถุนำยน 2560 และให้รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรั พย์
และตลำดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 8 มิถุนำยน 2560
หน่วยละ 0 (ศูนย์) บำท
5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกและเสนอขำย (วันที่ 12 กรกฎำคม 2560 – 11 กรกฎำคม 2565)
ทั้งนี้ ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยจะไม่มีกำรขยำยอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
วันที่ 12 กรกฎำคม 2560
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แสดงสิ ทธิ
อัตรำกำรใช้ สิทธิ
รำคำกำรใช้ สิทธิ
ระยะเวลำกำรใช้ สิทธิ

ระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงกำรใช้
สิ ทธิ
วันสิ้นสุ ดอำยุของใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ
ระยะเวลำห้ ำมจำหน่ ำยหุ้น
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ตลำดรองของหุ้นสำมัญทีเ่ กิดจำก
กำรใช้ สิทธิ
รำยละเอียดอืน่ ที่สำคัญ

วิธีกำรและเงื่อนไขกำรใช้ สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ น้ สำมัญใหม่ (อำจเปลี่ยนแปลงภำยหลังตำม
เงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ)
รำคำกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะเท่ำกับ 2.20 บำทต่อหุ น้ (มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้
ละ 0.40 บำท) (อำจเปลี่ยนแปลงภำยหลังตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ)
ผูถ้ ื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ส ำมำรถใช้สิ ท ธิ ต ำมใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ได้ในวัน ท ำกำร
สุ ดท้ำยของเดือนมีนำคม, มิถุนำยน, กันยำยน และธันวำคมของแต่ละปี ตลอดอำยุของ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (ยกเว้ น กำรใช้สิทธิ สำหรับวันทำกำรสุ ดท้ำยของเดือนมิถุนำยน
2565 ขอเลื่อนเป็ นวันที่ 31 พฤษภำคม 2565 เนื่ องจำกกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำยจะมีกำร
ปิ ดสมุดทะเบี ยนพักกำรโอนใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิ ครั้ งสุ ดท้ำย
และตลำดหลักทรัพย์จะทำกำรขึ้นเครื่ องหมำย SP (ห้ำมกำรซื้ อขำย) ล่วงหน้ำ 2 วันทำ
กำรก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน ซึ่ งทำให้ไม่สำมำรถใช้สิทธิ ในวันทำกำรสุ ดท้ำยของเดือน
มิถุนำยนปี 2565) ทั้งนี้ วันใช้สิทธิ ครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 29 กันยำยน 2560 (เนื่องจำก
วันที่ 30 กันยำยน 2560 เป็ นวันหยุดรำชกำร จึงเลื่อนวันใช้สิทธิ ครั้งแรก เป็ นวันทำกำร
ก่อนวันใช้สิทธิ ครั้งแรกเดิม) และวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำยจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ มีอำยุครบ 5 ปี ซึ่ งตรงกับวันที่ 11 กรกฎำคม 2565 และในกรณี ที่วนั ใช้สิทธิ แต่ละ
ครั้ง ตรงกับวันหยุดทำกำรของบริ ษทั ให้เลื่อนวันใช้สิทธิ ดงั กล่ำวเป็ นวันทำกำรสุ ดท้ำย
ของบริ ษทั ก่อนวันใช้สิทธิ แต่ละครั้ง
ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วันทำกำรก่อนวันใช้สิทธิ ในแต่
ละครั้ง ยกเว้นกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำยกำหนดให้มีระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำร
ใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำยภำยใน 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย
วันที่ 11 กรกฎำคม 2565
ไม่มี
บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษ ทั จะนำใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ ไปจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั จะนำหุ ้นสำมัญที่ เกิ ดจำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกและเสนอ
ขำยในครั้งนี้ เข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
ในกรณี ที่บริ ษทั ให้สิทธิ ในกำรจองซื้ อหุ ้นบริ ษทั ย่อยกับผูถ้ ื อหุ ้นสำมัญ และผูถ้ ื อหุ ้น
บุริมสิ ทธิ ของบริ ษทั และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ มีควำมประสงค์ที่จะได้รับสิ ทธิ ใน
กำรจองซื้ อหุ น้ สำมัญของบริ ษทั ย่อย ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องดำเนินกำรใช้สิทธิ
แปลงสภำพเป็ นหุ ้นสำมัญ ของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นไปตำมระยะเวลำกำรใช้สิทธิ และนำย
ทะเบี ยนหุ ้นสำมัญ ของบริ ษทั ได้จดแจ้งชื่ อผูถ้ ือใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใน
สมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ สำมัญของบริ ษทั รวมทั้งกระทรวงพำณิ ชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุน
ชำระแล้ว ก่อนวันที่บริ ษทั ประกำศให้สิทธิ กำรจองซื้ อหุ น้ บริ ษทั ย่อย
เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2
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ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น

1. หุ ้นสำมัญที่ออกตำมกำรใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งนี้ จะมีสิทธิ และ
สภำพเท่ำเทียมกับหุ น้ สำมัญของบริ ษทั ที่ออกไปก่อนหน้ำนี้ทุกประกำร
2. นอกจำกหุ ้นสำมัญ จำนวน 405,446,716 หุ ้น ที่ ได้จดั สรรไว้รองรั บกำรใช้สิ ทธิ
ของใบส ำคัญ แสดงสิ ทธิ บริ ษั ท อำจจะต้อ งเพิ่ ม ทุ น ขึ้ นอี ก เพื่ อ รองรั บ กำร
เปลี่ยนแปลงในกำรใช้สิทธิ เมื่ อเกิ ดเหตุกำรณ์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรั พ ย์แ ละตลำดหลักทรั พ ย์เกี่ ยวข้องกับ กำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้
3. ผลกระทบที่มีต่อผูถ้ ือหุ ้นจำกกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้งที่
4 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม สำมำรถแบ่งออกได้เป็ น 3 กรณี ดังต่อไปนี้
กรณี ที่ 1 ผูถ้ ือหุ ้นเดิมเป็ นใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้งที่ 4 (MILL–W4) ที่จะ
ซื้ อหุ น้ สำมัญของบริ ษทั ทั้งจำนวน
กรณี ที่ 2 บุ ค คลอื่ น ที่ มิ ใช่ ผูถ้ ื อ หุ ้ น เดิ ม เป็ นผูใ้ ช้สิ ท ธิ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ครั้ งที่ 4
(MILL–W4) ทั้งหมด (กล่ำวคือ ผูถ้ ือหุ ้นเดิมขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้งที่
4 (MILL–W4) ของ บริ ษทั ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งจำนวน)
กรณี ที่ 3 หำกพิจำรณำถึงหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริ ษทั ที่มีกำรออกหุ ้นสำมัญรองรับกำร
ใช้สิทธิ แปลงสภำพเป็ นหุ ้นสำมัญ โดยพิจำรณำว่ำบุ คคลอื่ นที่ มิใช่ ผูถ้ ือหุ ้น
เดิมเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นจำกหลักทรัพย์แปลงสภำพของบริ ษทั ครบถ้วน
ตำมจำนวน (ทั้ง MILL–W3 และ MILL-W4) ซึ่ งจะมี ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ ้น
เดิมดังนี้
โดยกำหนดให้
Qo
=
จำนวนหุน้ สำมัญที่มีอยูเ่ ดิม เท่ำกับ 3,862,348,930 หุน้
Qp
=
จำนวนหุ น้ บุริมสิ ทธิ ที่มีอยูเ่ ดิมเท่ำกับ 192,118,226 หุน้
Qpp =
จำนวนหุ น้ สำมัญที่เพิ่มขึ้น จำกกำรเสนอขำยให้กบั บุคคลในวงจำกัด
เท่ำกับ 200,000,000 หุน้
Qw3 =
จำนวนหุ น้ สำมัญที่เพิ่มขึ้น จำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิฯ
ครั้งที่ 3 (MILL-W3) ทั้งจำนวนซึ่ งเท่ำกับ 625,696,931 หุน้
Qw4 =
จำนวนหุ น้ ใหม่ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่
ออกและเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมเท่ำกับ 405,446,716 ล้ำนหุน้
1) ด้ ำนกำรลดลงของสั ดส่ วนกำรถือหุ้น (Control Dilution)
กรณีที่ 1 เท่ำกับศูนย์ เนื่องจำกผูถ้ ือหุ น้ เดิมใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้งที่ 4
(MILL- W4) ทำให้ผถู ้ ือหุ น้ ไม่ได้รับผลกระทบด้ำนกำรลดลงของสัดส่ วนกำรถือหุ น้
(Control Dilution) จำกกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อซื้ อหุ น้ สำมัญเพิ่ม
ทุน (MILL–W4) ในครั้งนี้
กรณีที่ 2 เท่ำกับร้อยละ 8.70
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กำรลดลงของสัดส่ วนกำรถือหุ น้ (Control Dilution) = Qw4 /(Qo + Qp + Qpp + Qw4)
โดยที่
Qo
Qp
Qpp

=
=
=

Qw4

=

จำนวนหุ น้ สำมัญที่มีอยูเ่ ดิมเท่ำกับ 3,862,348,930 หุน้
จำนวนหุ น้ บุริมสิ ทธิ ที่มีอยูเ่ ดิมเท่ำกับ 192,118,226 หุน้
จำนวนหุ น้ สำมัญที่เพิ่มขึ้น จำกกำรเสนอขำยให้กบั บุคคลในวงจำกัด
เท่ำกับ 200,000,000 หุน้
จำนวนหุ น้ ใหม่ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่
ออกและเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมเท่ำกับ 405,446,716 ล้ำนหุน้

กรณีที่ 3 เท่ำกับร้อยละ 19.51
กำรลดลงของสัดส่ วนกำรถือหุ น้ (Control Dilution)
= (Qw3+Qw4) /(Qo+Qp+Qpp+Qw3+Qw4) โดยที่
Qw3 = จำนวนหุ น้ สำมัญที่เพิ่มขึ้น จำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้งที่ 3
(MILL-W3) ทั้งจำนวนซึ่ งเท่ำกับ 625,696,931 หุน้
2. ด้ ำนกำรลดลงของส่ วนแบ่ งกำไร (Earnings Dilution)
กรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2 เท่ำกับร้อยละ 12.99
กำรลดลงของส่ วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) = ( EPSo – EPSNEW ) / EPSo
โดยที่
EPSo = กำไรสุ ทธิ / Qo + Qp
EPSNEW = กำไรสุ ทธิ /(Qo + Qp+ Qw4)
กรณีที่ 3 เท่ำกับร้อยละ 23.29
กำรลดลงของส่ วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) = ( EPSo – EPSNEW ) / EPSo
โดยที่
EPSo = กำไรสุ ทธิ / Qo + Qp
EPSNEW = กำไรสุ ทธิ /(Qo + Qp + Qpp + Qw3+ Qw4)
3. ด้ ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution)
กำรเสนอขำยทุกกรณี ขำ้ งต้นไม่มีผลกระทบด้ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) เนื่องจำกมีรำคำเสนอขำย
และ/หรื อ รำคำแปลงสภำพ ที่รำคำไม่ต่ำกว่ำรำคำตลำด
1.2 กำรใช้ สิทธิและเงือ่ นไขกำรใช้ สิทธิ
1.2.1 วันกำหนดกำรใช้ สิทธิ (Exercise Date)
ผูถ้ ื อใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ส ำมำรถใช้สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้ น สำมัญ ของบริ ษ ัท ได้ในวัน ท ำกำรสุ ดท้ำยของเดื อ นมี น ำคม
มิถุนำยน กันยำยน และธันวำคมของแต่ละปี ตำมที่ระบุไว้ในใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (ยกเว้ น
กำรใช้สิทธิ สำหรับวันทำกำรสุ ดท้ำยของเดือนมิถุนำยน 2565 ขอเลื่อนเป็ นวันที่ 31 พฤษภำคม 2565 เนื่ องจำกกำรใช้สิทธิ

6

ครั้งสุ ดท้ำยจะมีกำรปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย และตลำดหลักทรัพย์
จะทำกำรขึ้นเครื่ องหมำย SP (ห้ำมกำรซื้ อขำย) ล่วงหน้ำ 2 วันทำกำรก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน ซึ่ งทำให้ไม่สำมำรถใช้สิทธิ ใน
วันทำกำรสุ ดท้ำยของเดือนมิถุนำยนปี 2565) ทั้งนี้ วันใช้สิทธิ ครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 29 กันยำยน 2560 (เนื่ องจำกวันที่ 30
กันยำยน 2560 เป็ นวันหยุดรำชกำร จึ งเลื่อนวันใช้สิทธิ ครั้งแรกเป็ นวันทำกำรก่อนวันใช้สิทธิ ครั้งแรกเดิม) และวันใช้สิทธิ
ครั้งสุ ดท้ำยจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิ ทธิมีอำยุครบ 5 ปี ซึ่ งตรงกับวันที่ 11 กรกฎำคม 2565 และในกรณี ที่วนั ใช้สิทธิ แต่
ละครั้ง ตรงกับวันหยุดทำกำรของบริ ษทั ให้เลื่อนวันใช้สิทธิ ดงั กล่ำวเป็ นวันทำกำรสุ ดท้ำยของบริ ษทั ก่อนวันใช้สิทธิ แต่ละ
ครั้ง
1.2.2 ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั จะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้
สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วันทำกำรก่อนวันใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง
(ต่อไปนี้ เรี ยกว่ำ “ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ”) ยกเว้นกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำยกำหนดให้มีระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ครั้ งสุ ดท้ำยภำยใน15 วันก่อนวันใช้สิทธิ ครั้ งสุ ดท้ำย (ต่อไปนี้ เรี ยกว่ำ “ระยะเวลำกำรแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย”)
ทั้งนี้ บริ ษทั จะไม่ มี กำรปิ ดสมุ ดทะเบี ยนเพื่ อพักกำรโอนใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ยกเว้นในกรณี กำรใช้สิ ทธิ ครั้ ง
สุ ดท้ำย จะมีกำรปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย และตลำดหลักทรัพย์จะ
ทำกำรขึ้นเครื่ องหมำย SP (ห้ำมกำรซื้ อขำย) ล่วงหน้ำ 2 วันทำกำรก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน (ในกรณี ที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนพัก
กำรโอนสิ ทธิ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตรงกับวันหยุดทำกำรของตลำดหลักทรัพย์ให้เลื่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนเป็ นวันทำกำรก่อน
หน้ำ)
กำรแจ้งข่ ำวเกี่ ย วกับ กำรใช้สิ ท ธิ อัตรำกำรใช้สิ ท ธิ รำคำที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สำมัญ ระยะเวลำในกำรใช้สิ ท ธิ และ
ระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ บริ ษทั จะแจ้งรำยละเอียดดังกล่ำวอย่ำงน้อย 5 วันทำกำรก่อนระยะเวลำแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง ในระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ (SET SMART / ELCID) สำหรับวันใช้สิทธิ
ครั้ งสุ ดท้ำย บริ ษทั จะส่ งรำยละเอียดดังกล่ำวให้กบั ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมรำยชื่ อที่ ปรำกฏอยู่ในสมุ ดทะเบี ยนผูถ้ ื อ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนครั้งสุ ดท้ำยทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียน
1.2.3 นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดำภิเษก ดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสำร 0-2009-9991
นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะรับผิดชอบต่อกำรปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งในสมุด
ทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อและนำมสกุล สัญชำติและที่อยูข่ องผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และรำยละเอียดอื่นๆ ที่บริ ษ ัท
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะกำหนด ในกรณี ขอ้ มูลไม่ตรงกัน จะถือว่ำข้อมูลที่ปรำกฏอยูใ่ นสมุดทะเบียน
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้น ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ มีหน้ำที่ในกำรแจ้งขอเปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไข
ข้อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบันทึกสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ต่อนำยทะเบียนโดยตรง
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บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในกำรเปลี่ยนนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ โดยจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้แก่ผู ้
ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ (SET SMART /
ELCID) โดยเร็ ว และแจ้งให้สำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วัน รวมทั้งบริ ษทั จะดำเนิ นกำรจัดส่ งกำรเปลี่ ยนแปลงดังกล่ำว
ให้กบั ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนด้วย
1.2.4 วิธีกำรและสถำนที่ตดิ ต่ อในกำรใช้ สิทธิแปลงสภำพ
(1)

สถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ
ก.) สำนักงำนใหญ่
บริ ษทั มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 52 อำคำรธนิยะพลำซ่ ำ ชั้น 29 ถนนสี ลม
แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุ งเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์ 0-2652-3333 ต่อ 302
โทรสำร 0-2632--9899
ทั้งนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั มี กำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ บริ ษทั จะแจ้งรำยละเอียด
ให้กบั ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ต่อไป

(2)

ผูถ้ ือใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ สำมำรถติ ดต่อขอรั บแบบแสดงควำม
จำนงกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สำมัญได้ที่บริ ษทั ในระหว่ำงระยะเวลำยืน่ ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
ในกรณี ที่ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อยูใ่ นระบบไร้ใบหุ ้น (Scripless System) ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่
ต้องกำรใช้สิทธิ ตอ้ งแจ้งควำมจำนงและกรอกแบบคำขอให้ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมที่ ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกำหนด โดยยื่นต่อบริ ษทั หลักทรัพย์
(Broker) ของตน และ Broker จะดำเนิ นกำรแจ้งกับบริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรั พย์ (ประเทศไทย)
จำกัด (“TSD”) เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สำหรับนำไปใช้เป็ นหลักฐำนประกอบกำรซื้ อหุ น้ ที่
จะยืน่ กับบริ ษทั เพื่อดำเนินกำรใช้สิทธิ ต่อไป
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สำมัญจะต้อง
ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องปฏิบตั ิให้
ถูกต้องตำมข้อบังคับหรื อกฎหมำยต่ำงๆ ที่ใช้บงั คับเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสำมัญด้วย โดย
ดำเนินกำรและส่ งเอกสำรดังต่อไปนี้
(2.1) แบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญที่ได้กรอกข้อควำมถูกต้องชัดเจนและ
ครบถ้ว นแล้ว ทุ ก รำยกำร พร้ อ มลงนำมโดยผูถ้ ื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ทั้ง นี้ ผูถ้ ื อ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะสำมำรถขอรับแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญ
ของบริ ษทั ได้ ณ สถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิ หรื อระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย
(2.2) ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ห รื อ ใบแทนใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ร ะบุ ว่ำผูถ้ ื อ นั้น มี สิ ท ธิ ใน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมจำนวนที่ระบุอยูใ่ นแบบแสดงจำนงกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สำมัญ
(2.3) หลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิ
8

(ก.) บุคคลสัญชำติไทย
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข.) บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย
สำเนำหนังสื อเดินทำง พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ค.) นิติบุคคลในประเทศ
สำเนำหนังสื อรับรองบริ ษทั ที่ออกโดยกระทรวงพำณิ ชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องและเอกสำรหลักฐำนของผูม้ ีอำนำจ
ลงลำยมื อ ชื่ อ ตำม (ก.) หรื อ (ข.) พร้ อ มรั บ รองส ำเนำถูก ต้อ ง (ยกเว้น กรณี ที่
บริ ษั ท ศู น ย์รั บ ฝำกหลั ก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ำกั ด หรื อบริ ษั ท ผู ้ฝ ำก
หลักทรั พย์กบั บริ ษ ทั ศูนย์รับฝำกฯ เป็ นผูโ้ อน/ผูร้ ั บ โอน ไม่ ตอ้ งส่ งหลักฐำน
ดังกล่ำว)
(ง.) นิติบุคคลต่ำงประเทศ
ส ำเนำหนังสื อ ส ำคัญ กำรจัด ตั้งบริ ษ ัท หนังสื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้อ บังคับ และ
หนังสื อ รั บ รองที่ อ อกไม่ เกิ น 6 เดื อ นก่ อ นวัน ใช้สิ ท ธิ ซึ่ งรั บ รองโดย Notary
Public พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องและเอกสำรหลักฐำนของผูม้ ีอำนำจลงลำยมือ
ชื่อตำม (ก.) หรื อ (ข.) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(2.4) ชำระเงินตำมจำนวนในกำรใช้สิทธิ ตำมที่ระบุในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ซ้ื อ
หุ น้ สำมัญภำยในกำหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ โดยวิธีหนึ่ งวิธีใด ดังนี้
(ก.)

โอนเงิ นเข้ำบัญ ชี เงิ นฝำกชื่ อบัญ ชี “บริ ษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
เพื่ อ กำรเพิ่ ม ทุ น ” เลขที่ บัญ ชี 101-8-34249-1 ประเภทบัญ ชี สะสมทรั พ ย์
ธนำคำร กรุ ง เทพ จ ำกัด (มหำชน) สำขำ ส ำนั ก งำนใหญ่ สี ล ม โดยแนบ
หลักฐำนกำรโอนเงิน

(ข.)

ช ำระโดย เช็ ค ดร๊ ำฟท์ ตั๋ว แลกเงิ น ธนำคำร หรื อ ค ำสั่ ง จ่ ำยเงิ น ธนำคำรที่
สำมำรถเรี ยกเก็บได้ในกรุ งเทพมหำนคร ภำยในวันใช้สิทธิ แต่ละครั้ง โดยขีด
คร่ อมสั่งจ่ำย “บริ ษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน) เพื่อกำรเพิ่มทุน” ทั้งนี้
กำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญดังกล่ำวจะสมบูรณ์ ต่อเมื่ อบริ ษทั สำมำรถเรี ยกเก็บ
เงินจำนวนดังกล่ำวได้แล้วเท่ำนั้น หำกเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ดว้ ยเหตุใดๆ ที่มิได้
เกิ ดจำกบริ ษ ทั ให้ถือว่ำผูถ้ ื อใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ แสดงเจตนำยกเลิ กกำรใช้
สิ ทธิ ดงั กล่ำว และบริ ษทั ตกลงให้ถือเป็ นกำรยกเลิกกำรขอใช้สิทธิ ในครั้งนั้น
แต่ท้ งั นี้ ไม่เป็ นกำรตัดสิ ทธิ ที่จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สำมัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็ น
กำรยกเลิกกำรใช้สิทธิ ในครั้งสุ ดท้ำยให้ถือว่ำหมดสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สำมัญตำม
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่ำวอีกต่อไป

หมำยเหตุ :

ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญจะเป็ นผู ้
รับภำระค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีและ/หรื ออำกรแสตมป์ ทั้งหมด (ถ้ำมี) ตำม
บทบัญ ญัติ แ ห่ งประมวลรั ษ ฎำกรว่ำด้วยหมวดอำกรแสตมป์ หรื อ
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ข้อบังคับ หรื อกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อบังคับใช้ในกำรใช้สิทธิ ซ้ื อ
หุน้ สำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (ถ้ำมี)
(3)

จำนวนหน่ วยของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ขอใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญจะต้องเป็ นจำนวนเต็มเท่ำนั้น
โดยอัตรำกำรใช้สิทธิ เท่ำกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หนึ่ งหน่ วยต่อหนึ่ งหุ ้นสำมัญ เว้นแต่จะมีกำร
ปรับสิ ทธิ

(4)

จำนวนหุน้ สำมัญที่จะออกเมื่อมีกำรใช้สิทธิ จะคำนวณโดยกำรนำจำนวนเงินในกำรใช้สิทธิซ่ ึ งผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้ชำระตำมที่กล่ำวข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำรใช้สิทธิ ในขณะที่มีกำรใช้
สิ ทธิ น้ นั โดยบริ ษทั จะออกหุ ้นสำมัญเป็ นจำนวนเต็มไม่เกิ นจำนวนหน่ วยของใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ คูณด้วยอัตรำกำรใช้สิทธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรื ออัตรำกำรใช้สิทธิ แล้ว
ทำให้มีเศษเหลืออยู่จำกกำรคำนวณดังกล่ำว บริ ษทั จะไม่นำเศษดังกล่ำวมำคิดคำนวณและจะ
ชำระเงิ นที่ เหลือจำกกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำวคืนให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ภำยใน 14 วัน นับ
จำกวันใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ย
ในกรณี ที่ตอ้ งมีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรใช้สิทธิ ตำมเกณฑ์กำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำ
กำรใช้สิทธิตำมที่ระบุในเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ และมีเศษของจำนวนหุ น้ สำมัญที่จะได้รับจำกกำร
ใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้ตดั เศษของหุ น้ ทิ้ง

(5)

กำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ จะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงซึ่ งทำ
ให้รำคำกำรใช้สิทธิ ใหม่สูงขึ้น และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิ ลดลงเว้นแต่กรณี กำรรวมหุ ้น และจะ
ใช้รำคำกำรใช้สิ ท ธิ ใหม่ ห ลังกำรเปลี่ ยนแปลง (ทศนิ ยม 3 ตำแหน่ ง) คูณ กับ จำนวนหุ ้นสำมัญ
(จำนวนหุ น้ สำมัญคำนวณได้จำกอัตรำกำรใช้สิทธิ ใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่แสดง
ควำมจำนงกำรใช้สิทธิ เมื่ อคำนวณได้จำนวนหุ ้นออกมำเป็ นเศษหุ ้น ให้ตดั เศษของหุ ้นนั้นทิ้ ง)
ส่ วนในกรณี ที่กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำวมีผลทำให้รำคำกำรใช้สิทธิ ใหม่มีรำคำซึ่ ง
ต่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ก็ให้ใช้มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ ้นสำมัญของบริ ษทั เป็ น
รำคำกำรใช้สิทธิ ใหม่

(6)

หำกบริ ษทั ได้รับหลักฐำนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ครบตำมจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงควำม
จำนงกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญ หรื อบริ ษทั ตรวจสอบได้วำ่ ข้อควำมที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
กรอกลงในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญนั้นไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง หรื อ
ปิ ดอำกรแสตมป์ ไม่ครบถ้วนถูกต้องตำมข้อบังคับหรื อกฎหมำยต่ำงๆ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
จะต้องทำกำรแก้ไขเพื่อให้เป็ นไปตำมเงื่อนไขก่อนวันที่ใช้สิทธิ มิฉะนั้นแล้วบริ ษทั จะถือว่ำกำร
แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ในครั้งนั้นสิ้ นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ และบริ ษทั จะจัดส่ ง
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ คืนให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิภำยใน 14 วันนับจำกวันใช้สิทธิ โดยไม่มี
ดอกเบี้ยไม่วำ่ ในกรณี ใดๆ
ในกรณี ที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ชำระเงินในกำรใช้สิทธิ ไม่ครบถ้วน บริ ษทั สงวนสิ ทธิ ที่จะ
ดำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่ งต่อไปนี้ ตำมที่บริ ษทั เห็นสมควร
(6.1) ถือว่ำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ในครั้งนั้นสิ้ นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ หรื อ
(6.2) ถือว่ำจำนวนหุ ้นสำมัญที่ จองซื้ อมีจำนวนเท่ำกับจำนวนที่ พึงจะได้รับตำมจำนวนเงินใน
กำรใช้สิทธิ ซึ่ งบริ ษทั ได้รับชำระไว้จริ งตำมรำคำกำรใช้สิทธิ ในขณะนั้น
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ในกรณี ตำมข้อ (6.1) บริ ษทั จะคืนเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งบริ ษทั ถือว่ำไม่มีกำร
ใช้สิทธิ ดงั กล่ำวให้กบั ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ภำยใน 14 วัน โดยไม่มีกำรคำนวณดอกเบี้ย ไม่วำ่
ในกรณี ใดๆ ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่มีกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวัน
ใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย หรื อ
ในกรณี ตำมข้อ (6.2) บริ ษทั จะส่ งมอบใบสำคัญแสดงสิ ทธิ พร้อมเงินส่ วนที่เหลือ (ถ้ำมี) ในกรณี
ที่บริ ษทั ถือว่ำมีกำรใช้สิทธิ เพียงบำงส่ วนคืนให้กบั ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ภำยใน 14 วัน โดยจะ
ไม่มีกำรคำนวณดอกเบี้ยไม่วำ่ ในกรณี ใดๆ อย่ำงไรก็ดี ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ส่วนที่ยงั ไม่มีกำรใช้
สิ ทธิ ดงั กล่ำวยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย
(7)

เมื่ อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญได้ปฏิ บตั ิตำมเงื่อนไขกำรแจ้ง
ควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สำมัญ กล่ำวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิ ทธิ แบบแสดงควำม
จำนงกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สำมัญ และชำระเงินค่ำจองซื้ อหุ ้นสำมัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู ้
ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใช้สิทธิ ได้ เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็ น
หนังสื อจำกบริ ษทั

(8)

เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำยแล้ว แต่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ยงั มิได้ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข
ของกำรใช้สิทธิ ที่กำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน ให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิ ทธิ น้ นั ๆ สิ้ นสภำพลงโดยไม่
มีกำรใช้สิทธิ และผูถ้ ือ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะใช้สิทธิ ไม่ได้อีกเมื่ อพ้นกำหนดกำรใช้สิทธิ ครั้ ง
สุ ดท้ำย

(9)

ในกรณี ที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ส่ งมอบใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นจำนวนหน่วยมำกกว่ำจำนวน
หน่วยที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริ ษทั จะส่ งใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่มีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ส่วนที่เหลือคืนให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิภำยใน 14 วันนับจำกวันใช้สิทธิ น้ นั ๆ

(10)

บริ ษทั จะยืน่ ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริ ษทั ต่อกระทรวงพำณิ ชย์ตำมจำนวน
หุ ้น สำมัญ ที่ อ อกใหม่ สำหรั บ กำรใช้สิ ท ธิ ในแต่ ละครั้ งภำยใน 14 วัน นับ จำกวัน ใช้สิ ท ธิ และ
บริ ษทั ได้รับชำระค่ำหุ ้นครบตำมจำนวนที่ มีกำรใช้สิทธิ แล้ว นอกจำกนี้ บริ ษทั จะดำเนิ นกำรจด
ทะเบี ยนผูถ้ ื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ได้ใช้สิ ท ธิ น้ ัน เข้ำเป็ นผูถ้ ื อ หุ ้ น สำมัญ ของบริ ษ ัท ในสมุ ด
ทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ตำมจำนวนหุ น้ สำมัญที่คำนวณได้จำกกำรใช้สิทธิ ในครั้งนั้น

(11)

ในกรณี ที่หุ้นสำมัญที่ สำรองไว้เพื่อรองรั บกำรใช้สิทธิ มีไม่เพียงพอ บริ ษทั จะดำเนิ นกำรชดใช้
ค่ำเสี ยหำยที่เกิดขึ้นให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิ ได้ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั
จะไม่ชดใช้ค่ำเสี ยหำยให้แก่ผูถ้ ื อใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ ที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิ ได้เนื่ องจำกกำรถูก
จำกัดสิ ทธิ ตำมสัดส่ วนกำรถือหุ ้นที่ระบุในข้อบังคับของบริ ษทั ถึงแม้วำ่ จะมีหุ้นสำมัญเพียงพอก็
ตำม

(12)

ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจำรณำ
ข้อ ก ำหนด เงื่ อ นไขอื่ น และรำยละเอี ย ดอื่ น ๆ หรื อเหตุ ใ ห้ ต ้อ งออกหุ ้ น ใหม่ ต ลอดจนกำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิ ท้ งั ด้ำนรำคำและอัตรำกำรใช้สิทธิ ตำมวิธีกำรคำนวณที่เหมำะสม เมื่อมี
เหตุกำรณ์ตำมที่ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
ทั้งนี้ หำกมีกรณี ที่จำเป็ นต้องขอมติจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น คณะกรรมกำรบริ ษทั จะนำเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ตำมกฎระเบียบต่อไป
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2. กำรชดใช้ ค่ำเสี ยหำย กรณีบริษัทไม่ สำมำรถจัดให้ มหี ้ ุนสำมัญเพือ่ รองรับกำรใช้ สิทธิ
บริ ษทั จะชดใช้ค่ำเสี ยหำยให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมรำยละเอียด ดังนี้
2.1 บริ ษทั จะชดใช้ค่ำเสี ยหำยให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ต่อเมื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้มำแสดงควำมจำนง
ที่จะใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง และปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และบริ ษทั ไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพื่อ
รองรับกำรใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้อย่ำงครบถ้วนโดยค่ำเสี ยหำยที่บริ ษทั จะชดใช้ให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ข้ำงต้น สำมำรถคำนวณได้ดงั นี้
ค่ำเสี ยหำยต่อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย

=

B X [MP – EP]

โดยที่
B

คือ จำนวนหุ น้ สำมัญที่ไม่สำมำรถจัดให้มี และ/หรื อ เพิ่มขึ้นได้ ตำมอัตรำกำรใช้
สิ ทธิ ที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ต่อ 1 หน่วย
MP
คือ มูลค่ำกำรซื้ อขำยหุ น้ สำมัญของบริ ษทั ทั้งหมดหำรด้วยจำนวนหุ น้ สำมัญของ
บริ ษทั ที่มีกำรซื้ อขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์ในวันใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง
EP
คือ รำคำกำรใช้สิทธิ หรื อรำคำกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่เปลี่ยนแปลง
แล้ว
ในกรณี ที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ น้ ของหุ น้ สำมัญของบริ ษทั ” เนื่องจำกหุ น้ สำมัญไม่มีกำรซื้ อขำยในวัน
ใช้สิทธิ บริ ษทั จะดำเนินกำรกำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ในกำรคำนวณแทน
2.2 กำรชดใช้ค่ ำเสี ยหำยข้ำงต้น บริ ษ ัท จะช ำระให้ เป็ นเช็ ค ขี ด คร่ อ มสั่ งจ่ ำยเฉพำะและจะจัด ส่ งทำงไปรษณี ย ์
ลงทะเบี ยนภำยใน 14 วัน นับจำกวันใช้สิ ทธิ ในแต่ละครั้ ง โดยไม่ มีดอกเบี้ ย หำกบริ ษทั ไม่ สำมำรถคื นเงิ นค่ำจองซื้ อหุ ้น
ดังกล่ำวให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว บริ ษทั จะชำระดอกเบี้ยให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ในอัต รำร้ อยละ 7.5 ต่ อ ปี โดยค ำนวณจำกค่ ำเสี ย หำยนับ จำกวัน ที่ พ น้ กำหนดระยะเวลำ 14 วัน ดังกล่ ำวจนถึ งวัน ที่ ผูถ้ ื อ
ใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ได้รับ เงิ น คื น แล้ว อย่ำงไรก็ดี ไม่ ว่ำในกรณี ใดๆ หำกได้มี กำรส่ งเช็ค คื นเงิ น ค่ำเสี ยหำยดังกล่ ำวทำง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ระบุในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สำมัญโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ได้รับคืนเงินค่ำเสี ยหำยแล้วโดยชอบ และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องดอกเบี้ยหรื อค่ำเสี ยหำย
ใดๆ อีกต่อไป
อนึ่ ง ในกรณี ที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่มิใช่สัญชำติไทยที่ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสำมัญ แต่ไม่สำมำรถจองซื้ อได้
เนื่องจำกอัตรำส่ วนกำรถือหุ น้ ของคนที่มิใช่สัญชำติไทยในขณะนั้นเกินกว่ำข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่ งมีรำยละเอียดดังนี้
“หุ ้นของบริ ษทั โอนได้โดยไม่ มีขอ้ จำกัด เว้นแต่กำรและหุ ้นที่ ถือโดยคนต่ำงด้ำวในขณะใดขณะหนึ่ งต้องมี
จำนวนรวมกันไม่เกินกว่ำร้อยละ 49 ของจำนวนหุ ้นที่ได้ออกจำหน่ ำยแล้วทั้งหมดของบริ ษทั กำรโอนหุ ้นรำยใดที่จะทำให้
อัตรำส่ วนกำรถือหุ น้ ของคนต่ำงด้ำวของบริ ษทั เกินอัตรำส่ วนข้ำงต้นบริ ษทั มีสิทธิ ปฏิเสธกำรโอนหุ น้ บริ ษทั รำยนั้นได้”
นอกเหนื อจำกกำรรับโอนหุ ้นตำมอัตรำที่กำหนดข้ำงต้นแล้ว คนต่ำงด้ำวอำจเข้ำมำถือหุ ้นใหม่ที่ออกโดยบริ ษทั
อันเนื่ องมำจำกกำรจองซื้ อหุ ้นสำมัญ เพิ่ ม ทุ นที่ บ ริ ษทั ได้ออกและเสนอขำยให้แก่ บุ คคลในวงจำกัด และ/หรื อ นักลงทุ น
สถำบันตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2560 แต่ท้ งั นี้ กำรเข้ำถือหุ ้นดังกล่ำวจะต้องไม่ทำ
ให้อตั รำส่ วนกำรถือหุ ้นของคนต่ำงด้ำวทั้งหมดเกินกว่ำร้อยละ 49 ของหุ ้นที่ออกจำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริ ษทั กำรถือหุ ้น
โดยคนต่ำงด้ำว จะใช้บงั คับกรณี กำรโอนหุ น้ ของคนต่ำงด้ำวที่ได้หุน้ ของบริ ษทั อันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิ แปลงสภำพ และ/
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หรื อ กำรจองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุ นที่ บริ ษทั ได้ออกและเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรื อ นักลงทุ นสถำบันตำม
วรรคสองนี้ ตลอดจนผูร้ ับโอนหุ น้ ภำยหลังจำกนั้นในทุกๆ ทอดของกำรโอน
ในกรณี เช่นนี้ บริ ษทั จะไม่ชดใช้ค่ำเสี ยหำย หรื อ ดำเนิ นกำรอื่นใดให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่มิใช่สัญชำติไทย และผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ คนที่มิใช่สัญชำติไทยไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องค่ำเสี ยหำย หรื อเรี ยกร้องให้บริ ษทั ชดใช้ใดๆ ทั้งสิ้ น อย่ำงไรก็ดี
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ยงั มีผลใช้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย หำก ณ วันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่
มิใช่สัญชำติไทยยังไม่สำมำรถใช้สิทธิ ได้ เนื่ องจำกอัตรำส่ วนกำรถือหุ น้ ของคนที่มิใช่สัญชำติไทยในขณะนั้นเกินกว่ำจำนวน
ที่ระบุไว้ขอ้ จำกัดกำรโอนหุ ้นสำมัญ ให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่ำวหมดอำยุลง โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่มิใช่
สัญชำติไทยดังกล่ำว ไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยใดๆ ต่อบริ ษทั และบริ ษทั จะไม่ดำเนินกำรชดใช้ค่ำเสี ยหำยที่เกิดขึ้นทั้งสิ้ น
3. เงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ
บริ ษทั จะดำเนิ นกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ ้นสำมัญตลอดอำยุของใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผูใ้ บสำคัญแสดง
สิ ทธิ ไม่ให้นอ้ ยไปกว่ำเดิม
1) เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ ้นสำมัญของบริ ษทั อันเป็ นผลมำจำกกำรรวมหุ ้นหรื อแบ่งแยกหุ ้น ซึ่ ง
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมี ผลบังคับทันที นับตั้งแต่วนั ที่ ได้มีกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ น้ สำมัญของบริ ษทั
1. รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1

=

Price 0 x [Par 1]
[Par 0]

2. อัตรำกำรใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1

=

Ratio 0 x [Par 0]
[Par 1]

โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
Par 1
Par 0

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้สิทธิ ใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิ เดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิ ใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิ เดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ น้ สำมัญหลังกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ น้ สำมัญก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

2) เมื่อบริ ษทั ได้เสนอขำยหุ ้นสำมัญให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิม และ/หรื อประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลในวงจำกัดในรำคำ
สุ ทธิ ต่อหุน้ ของหุ น้ สำมัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ น้ ของหุ น้ สำมัญของบริ ษทั "
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู้ ้ื อหุ ้นสำมัญจะไม่ได้
รับสิ ทธิ ในกำรจองซื้ อหุ น้ สำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมำย XR) สำหรับกรณี ที่เป็ นกำร
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เสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิม (Right Issues) และ/หรื อวันแรกของกำรเสนอขำยหุ น้ สำมัญที่ออกใหม่ กรณี ที่เป็ นกำร
เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
“รำคำสุ ทธิ ต่อหุ ้นของหุ ้นสำมัญที่ ออกใหม่” คำนวณได้จำกจำนวนเงินทั้งสิ้ นที่ บริ ษทั จะได้รับจำกกำรเสนอขำย
หุน้ สำมัญ หักด้วยค่ำใช้จ่ำย หำรด้วยจำนวนหุ น้ สำมัญที่ออกใหม่ท้ งั หมด
“รำคำตลำดต่อหุ ้นของหุ ้นสำมัญ ของบริ ษทั ” หมำยถึ ง มูลค่ำกำรซื้ อขำยหุ ้นสำมัญ ของบริ ษ ทั ทั้งหมดหำรด้วย
จำนวนหุ น้ สำมัญของบริ ษทั ที่มีกำรซื้ อขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์ในระหว่ำงระยะเวลำ 7 วันทำกำร (วันที่เปิ ด
ทำกำรซื้ อขำยของตลำดหลักทรัพย์) ติดต่อกัน ก่อนวันที่ใช้ในกำรคำนวณ
“วันที่ใช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ ผูซ้ ้ื อหุ ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิ ทธิ ในกำรจองซื้ อหุ ้นสำมัญที่ ออกใหม่
(วันแรกที่ข้ ึนเครื่ องหมำย XR) สำหรับกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิม (Right Issues) และ/หรื อวันแรก
ของกำรเสนอขำยหุ ้นสำมัญที่ ออกใหม่ สำหรับกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อกรณี ที่
เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ ไม่ ส ำมำรถหำ “รำคำตลำดต่ อ หุ ้น ของหุ ้น สำมัญ ของบริ ษทั ” เนื่ องจำกหุ ้นสำมัญ ไม่ มี กำรซื้ อ ขำยใน
ช่วงเวลำดังกล่ำว บริ ษทั จะดำเนินกำรกำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ในกำรคำนวณแทน
อนึ่ ง ในกรณี ที่มีกำรเสนอขำยหุ ้นสำมัญพร้อมกันมำกกว่ำ 1 รำคำเสนอขำย ภำยใต้เงื่อนไขที่ตอ้ งจองซื้ อด้วยกันให้
ใช้รำคำเสนอขำยทุกรำคำมำคำนวณรำคำสุ ทธิ ต่อหุ ้นของหุ ้นสำมัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณี ที่กำรเสนอขำยดังกล่ำว
ไม่อยูภ่ ำยใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้ อด้วยกันให้นำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ ้น
ของหุ น้ สำมัญของบริ ษทั ” มำคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำนั้น
ก. รำคำกำรใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1

=

Price 0 x [(A x MP) + BY]
[MP(A + B)]

ข. อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1

=

Ratio 0 x [MP(A + B)]
[(A x MP) + BY]

โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้สิทธิ ใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิ เดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิ ใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิ เดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
“รำคำตลำดต่อหุ น้ ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ”
จำนวนหุ น้ สำมัญที่ได้เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนวันปิ ดสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ เพื่อสิ ทธิ ในกำรจองซื้ อหุ น้ สำมัญที่ออกใหม่ กรณี
เสนอขำยหุ น้ สำมัญให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม และ/หรื อวันก่อนวันแรกของ
กำรเสนอขำยหุ่ นสำมัญที่ออกใหม่ กรณี เสนอขำยหุ่นสำมัญให้แก่
ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณี เสนอขำยหุ น้ สำมัญให้แก่บุคคลใน
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B

คือ

BY

คือ

วงจำกัด แล้วแต่กรณี
จำนวนหุ น้ สำมัญที่ออกใหม่ท้ งั กำรเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมและ/
หรื อ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขำยให้แก่
บุคคลในวงจำกัด
จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกหุ น้ สำมัญที่ออกใหม่
ทั้งกำรเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม และ/หรื อ เสนอขำยให้แก่
ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด

3) เมื่ อบริ ษทั เสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม และ/หรื อประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อบุ คคลใน
วงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์น้ นั ให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหลักทรัพย์ในกำรใช้สิทธิ แปลงสภำพ หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ น้ สำมัญ หรื อ
ให้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ น้ สำมัญ (เช่นหุ น้ กูแ้ ปลงสภำพ หรื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สำมัญ) โดยที่รำคำสุ ทธิ ต่อ
หุ ้นของหุ ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิ ทธิ ดงั กล่ำวต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ ้นของหุ ้นสำมัญของ
บริ ษทั ”
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผูซ้ ้ื อหุ ้นสำมัญไม่ได้รับ
สิ ทธิ กำรจองซื้ อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ข้ำงต้นที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภำพ หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ ้นสำมัญ หรื อให้
สิ ทธิ ในกำรซื้ อหุ ้นสำมัญ (วันแรกที่ข้ ึนเครื่ องหมำย XR) สำหรับกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม (Right
Issues) และ/หรื อวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภำพ หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ ้น
สำมัญ หรื อให้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ ้นสำมัญ กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อกรณี ที่เป็ นกำร
เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
“รำคำสุ ทธิ ต่อหุ ้นของหุ ้นสำมัญที่ ออกใหม่เพื่อรองรับสิ ทธิ ” คำนวณได้จำกจำนวนเงินที่บริ ษทั จะได้รับจำกกำร
ขำยหลักทรั พย์ที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภำพ หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ ้นสำมัญ หรื อให้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ ้นสำมัญ หักด้วย
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรออกหลักทรัพย์น้ นั รวมกับเงินที่จะได้รับจำกกำรแปลงสภำพ หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ ้นสำมัญ
หรื อใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สำมัญนั้น หำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญทั้งสิ้ นที่ตอ้ งออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ น้ นั
“รำคำตลำดต่อหุ น้ ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ” ให้ใช้และมีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ 2) ข้ำงตอน
“วันที่ใช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผซู้ ้ื อหุ น้ สำมัญจะไม่ได้รับสิ ทธิ ในกำรจองซื้ อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ
ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ น้ สำมัญ หรื อให้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ น้ สำมัญสำหรับกรณี ที่เป็ นกำรเสนอ
ขำยให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิม และ/หรื อวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภำพ
หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ ้นสำมัญ หรื อให้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ น้ สำมัญสำหรับกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป
และ/หรื อกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำย ให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
ก. รำคำกำรใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1

=

Price 0 x [(A x MP) + BY]
[MP(A + B)]

ข. อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
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Ratio 1

=

Ratio 0 x [MP(A + B)]
[(A x MP) + BY]

โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B

คือ

BY

คือ

รำคำกำรใช้สิทธิ ใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิ เดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิ ใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิ เดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
“รำคำตลำดต่อหุ น้ ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ”
จ ำนวนหุ ้ น สำมัญ ที่ ไ ด้เรี ย กช ำระเต็ ม มู ล ค่ ำ แล้ว ณ วัน ก่ อ นวัน ปิ ดสมุ ด
ทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ เพื่อสิ ทธิ ในกำรจองซื้ อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิ ที่จะ
แปลงสภำพ หรื อ เปลี่ ยนเป็ นหุ ้นสำมัญ หรื อให้สิ ท ธิ ในกำรซื้ อหุ ้นสำมัญ
กรณี เสนอขำยให้แก้ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม และ/หรื อ วันก่ อนวันแรกของกำรเสนอ
ขำยหลักทรั พย์ที่ ออกใหม่ ที่ให้สิ ทธิ ที่จะแปลงสภำพ หรื อเปลี่ ยนเป็ นหุ ้น
สำมัญ หรื อให้ สิ ท ธิ ในกำรซื้ อ หุ ้น สำมัญ กรณี เสนอขำยให้ แ ก่ ป ระชำชน
ทัว่ ไป และ/หรื อ กรณี เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
จำนวนหุ น้ สำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้
สิ ทธิ ที่จะแปลงสภำพ หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ ้นสำมัญ หรื อให้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ ้น
สำมัญตำมที่เสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิม และ/หรื อ เสนอขำยให้แก่ประชำชน
ทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด
จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกกำรออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้
สิ ทธิ ที่จะแปลงสภำพ หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ ้นสำมัญ หรื อให้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ ้น
สำมัญ สำหรั บกำรเสนอขำยให้ แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม และ/หรื อ เสนอขำยให้แก่
ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่
จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิ แปลงสภำพ หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ ้นสำมัญ หรื อใช้สิทธิ
ซื้ อหุ น้ สำมัญ

4) เมื่อบริ ษทั จ่ำยปั นผลทั้งหมดหรื อบำงส่ วนเป็ นหุ ้นสำมัญให้แก่ผถู้ ือหุ ้นของบริ ษทั ซึ่ งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้
สิ ทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู้ ้ื อหุ น้ สำมัญจะไม่มีสิทธิ รับหุน้ ปั นผล (วันแรกที่ข้ ึน
เครื่ องหมำย XD)
ก. รำคำกำรใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1

=

Price 0 x A
[A + B]

ข. อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1

=

Ratio 0 x [A + B]
A
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โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
A

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B

คือ

รำคำกำรใช้สิทธิ ใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิ เดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิ ใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิ เดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
จำนวนหุ น้ สำมัญ ที่ได้เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู ้
ถือหุน้ สำมัญเพื่อสิ ทธิในกำรรับหุน้ ปันผล
จำนวนหุ น้ สำมัญที่ออกใหม่ในรู ปแบบของหุ น้ สำมัญปั นผล

5) เมื่ อบริ ษทั จ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินเกิ นกว่ำอัตรำร้ อยละ 60 ของกำไรสุ ทธิ ตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริ ษทั หลังหัก
ภำษีเงินได้ สำหรับกำรดำเนิ นงำนในรอบระยะเวลำบัญชี ใดๆ ในระหว่ำงอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ โดยเริ่ ม
ตั้งแต่รอบระยะเวลำบัญชี ของปี 2560 ทั้งนี้ กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับ
ทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู้ ้ื อหุ น้ สำมัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมำย XD)
อัตรำร้อยละของเงินปั นผลที่จ่ำยให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ คำนวณโดยนำเงินปั นผลที่จ่ำยออกจริ งจำกผลกำรดำเนิ นงำนในแต่
ละรอบระยะเวลำบัญ ชี หำรด้ว ยก ำไรสุ ท ธิ ต ำมงบกำรเงิ น เฉพำะของบริ ษัท หลัง หั ก ภำษี เงิ น ได้ ข องผลกำร
ดำเนินงำนของรอบระยะบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปั นผลที่จ่ำยออกจริ งดังกล่ำว ให้รวมถึงเงินปั นผลที่จ่ำยระหว่ำง
กำลในแต่ละรอบบัญชีดงั กล่ำวด้วย
วันที่ใช้ในกำรคำนวณ หมำยถึง วันแรกที่ผูซ้ ้ื อหุ ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิ ทธิ ในเงินปั นผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์
ขึ้นเครื่ องหมำย XD)
ก. รำคำกำรใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1

=

Price 0 x [MP - (D – R)]
[MP]

ข. อัตรำกำรใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1

=

Ratio 0 x [MP]
[MP - (D – R)

โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0

คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้สิทธิ ใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิ เดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิ ใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิ เดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
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MP
D
R

คือ
คือ
คือ

“รำคำตลำดต่อหุ น้ ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ”
เงินปั นผลต่อหุ น้ ที่จ่ำยแก่ผถู ้ ือหุ น้
เงินปั นผลต่อหุ น้ ที่จ่ำยหำกนำกำไรสุ ทธิ ตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริ ษทั หลัง
หักภำษีเงินได้ในอัตรำร้อยละ 60 หำรด้วยจำนวนหุ น้ ทั้งหมดที่มีสิทธิ ได้รับ
เงินปันผล

“รำคำตลำดต่อหุ น้ ของหุ น้ สำมัญของบริ ษทั ” ให้ใช้และมีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ (ข)
6) ในกรณี ที่ มี เหตุ ก ำรณ์ ใ ดๆ อัน ท ำให้ ผู้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ เสี ย สิ ท ธิ แ ละผลประโยชน์ อ ัน พึ ง ได้ โดยที่
เหตุกำรณ์ใดๆนั้นไม่ได้กำหนดอยูใ่ นข้อ 1) – 5) บริ ษทั จะพิจำรณำเพื่อกำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ
และ/หรื ออัตรำกำรใช้สิทธิ ใหม่ (หรื อปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ แทนอัตรำกำรใช้สิทธิ ) อย่ำงเป็ นธรรม
โดยไม่ทำให้สิทธิ ของผูถ้ ือใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ ด้อยไปกว่ำเดิ ม ทั้งนี้ ให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนั้นเป็ นที่ สุด โดย
บริ ษทั จะแจ้งตลำดหลักทรัพย์ให้ทรำบโดยเร็ ว รวมทั้งแจ้งให้สำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่มี
เหตุให้ตอ้ งดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิ หรื อผลกำรพิจำรณำเป็ นที่สุด พร้อมทั้งปิ ดประกำศข้อกำหนดสิ ทธิ
ที่ได้รับกำรแก้ไข ณ ที่ทำกำรสำนักงำนใหญ่ของบริ ษทั
7) กำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1) ถึงข้อ 6) เป็ นอิสระต่อกัน สำหรับใน
กรณี ที่เหตุกำรณ์ ต่ำงๆ เกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเรี ยงลำดับดังนี้ คือ ข้อ 1)  5)  4)  2)
 3)  6) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณกำรเปลี่ยนแปลงให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้
สิ ทธิเป็ นทศนิยม 3 ตำแหน่ง
8) กำรเปลี่ ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิ ท ธิ แ ละอัต รำกำรใช้ สิ ท ธิ ต ำมข้อ 1) ถึ งข้อ 6) บริ ษ ัท จะด ำเนิ น กำรแจ้งผลกำร
เปลี่ยนแปลง โดยบอกถึงรำยละเอียดวิธีกำรคำนวณและเหตุผลที่ตอ้ งมีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้ผถู้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ทรำบ ผ่ ำ นระบบเผยแพร่ ข้ อ มู ล ของตลำดหลั ก ทรั พ ย์ (SET SMART / ELCID) และแจ้ ง ต่ อ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยทรำบภำยใน 15 วันนับ
จำกวันที่ที่มีผลบังคับใช้ต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ
9) บริ ษทั จะไม่ขยำยอำยุใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรำคำและอัตรำกำรใช้สิทธิ เว้นแต่จะมีกำร
ปรับสิ ทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ
10) บริ ษทั อำจทำกำรปรั บรำคำกำรใช้สิทธิ ควบคู่กบั กำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้
สิ ท ธิ ก็ได้ ทั้งนี้ หำกบริ ษทั ต้องออกหุ ้นรองรั บ เพิ่ ม เติ ม บริ ษ ทั ต้อ งยื่นมติ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น ที่ อนุ มตั ิ ให้ออกหุ ้น
รองรับกำรปรับสิ ทธิ น้ นั อย่ำงเพียงพอต่อสำนักงำนก่อนกำรปรับสิ ทธิ จึงจะถือว่ำบริ ษทั ได้รับอนุญำตให้เสนอขำย
หุน้ รองรับ
4. สถำนภำพของใบสำคัญแสดงสิ ทธิทอี่ ยู่ระหว่ ำงวันที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิแสดงควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ
สถำนภำพของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่อยูร่ ะหว่ำงวันที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้แสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ และวัน
ก่อนวันที่ กระทรวงพำณิ ชย์จะรั บจดทะเบี ยนเพิ่ มทุ นชำระแล้ว อันเนื่ องมำจำกกำรใช้สิ ทธิ ตำมใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ จะมี
สถำนภำพและสิ ทธิ เช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้แสดงควำมจำนงใช้สิทธิ และสถำนภำพจะสิ้ นสุ ดลงในวันที่
กระทรวงพำณิ ชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิขำ้ งต้นแล้ว
ในกรณี ที่บริ ษทั มีกำรปรับรำคำใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิ ในช่วงที่บริ ษทั ยังไม่ได้นำหุ น้ สำมัญที่เกิดขึ้นจำก
กำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เข้ำจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิ ชย์ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้ทำกำรใช้สิทธิ แล้วจะ
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ได้รับกำรปรับสิ ทธิ ยอ้ นหลัง โดยบริ ษทั จะดำเนิ นกำรออกหุ ้นสำมัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ โดยเร็ วที่สุด
ตำมจำนวนที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สมควรจะได้รับหำกรำคำที่ได้ปรั บใหม่น้ นั มีผลบังคับใช้ โดยหุ ้นสำมัญส่ วนเพิ่มอำจ
ได้รับช้ำกว่ำหุ น้ สำมัญที่ได้รับก่อนหน้ำนี้แล้ว แต่ไม่เกิน 15 วันทำกำรนับจำกวันที่มีกำรปรับสิ ทธิ
5. สิ ทธิของหุ้นสำมัญใหม่ ทเี่ กิดจำกกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
สิ ทธิ ของหุ ้นสำมัญที่ออกตำมกำรใช้สิทธิของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิ และสภำพเหมือนหุ น้
สำมัญ เดิ มของบริ ษทั ที่ ออกไปก่อนหน้ำนี้ แล้ว รวมทั้งสิ ทธิ ในกำรรั บเงิ นปั นผลหรื อประโยชน์ อื่นใดที่ บริ ษทั ให้แก่ผูถ้ ื อ
หุ ้น ทั้งนี้ นบั แต่วนั ที่นำยทะเบียนหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ได้จดแจ้งชื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นในสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ ้นสำมัญของบริ ษทั และกระทรวงพำณิ ชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว หำกบริ ษทั ได้ประกำศวันกำหนดให้สิทธิ ใน
เงินปั นผล หรื อผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นก่อนวันที่บริ ษทั ได้จดแจ้งชื่ อของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่เสนอขำยใน
ครั้งนี้ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นในสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ที่กระทรวงพำณิ ชย์รับจดทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว ผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ดงั กล่ำวจะไม่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลหรื อผลประโยชน์อื่นนั้น
6. รำยละเอียดเกีย่ วกับหุ้นออกใหม่ เพือ่ รองรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ลักษณะสำคัญของหุ้น
จำนวนหุ น้ สำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
: 405,446,716 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 100 ของใบสำคัญ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู ้ แสดงสิ ทธิที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม
ถือหุน้ เดิมของบริ ษทั
ของบริ ษทั ในครั้งนี้
มูลค่ำที่ตรำไว้

: หุน้ ละ 0.40 บำท (ณ วันที่ 15 มีนำคม 2560)

รำคำกำรใช้สิทธิ

: 2.20 บำทต่อหุ น้ เว้นแต่จะมีกำรปรับรำคำใช้สิทธิ
ซึ่ งเป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ

เนื่ องจำกหุ ้นสำมัญของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ดังนั้นหุ ้นสำมัญที่ออกใหม่เนื่ องจำก
กำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะสำมำรถเข้ำทำกำรซื้ อขำยในตลำดหลักทรัพย์ได้ภำยหลังจำกที่บริ ษทั ดำเนิ นกำรจด
ทะเบียนหุ ้นสำมัญใหม่ดงั กล่ำวต่อตลำดหลักทรัพย์แล้ว โดยบริ ษทั จะดำเนิ นกำรยื่นขออนุ ญำตนำหุ ้นสำมัญที่ออกใหม่จำก
กำรใช้สิทธิ แปลงสภำพของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลำดหลักทรัพย์โดยเร็ ว แต่ไม่
เกิ น 30 วัน นับ จำกวัน ใช้สิ ท ธิ แ ต่ ล ะครั้ ง ทั้งนี้ เพื่ อ ให้ หุ้ น สำมัญ ดังกล่ ำวสำมำรถท ำกำรซื้ อ ขำยในตลำดหลัก ทรั พ ย์ไ ด้
เช่นเดียวกับหุ น้ สำมัญเดิมของบริ ษทั
7. ข้ อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
บริ ษทั ไม่มีขอ้ จำกัดในกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่เสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั เว้นแต่กำรโอนเกิดขึ้น
ในช่วงปิ ดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อพักกำรโอนหรื อกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิ
ครั้ งสุ ดท้ำย และตลำดหลักทรั พ ย์จะท ำกำรขึ้ นเครื่ องหมำย SP (ห้ำมกำรซื้ อขำย) ล่ วงหน้ำ 2 วันท ำกำรก่ อ นวันปิ ดสมุ ด
ทะเบียน (ในกรณี ที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนสิ ทธิ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตรงกับวันหยุดทำกำรของตลำดหลักทรัพย์ให้
เลื่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนเป็ นวันทำกำรก่อนหน้ำ) โดยบริ ษทั จะนำใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม
ของบริ ษทั ในครั้งนี้ ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยภำยใน 45 วันนับจำกวันที่
ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิแล้วเสร็ จ
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บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย
บริ ษทั จะไม่ออกหุ ้นสำมัญให้แก่ผใู ้ ช้สิทธิ ที่มิใช่สัญชำติไทย ซึ่ งได้ดำเนิ นกำรใช้สิทธิ ตำมวิธีกำรใช้สิทธิ จนทำให้
สัดส่ วนกำรถือหุ ้นของคนที่มิใช่สัญชำติไทยมีจำนวนเกินกว่ำร้อยละ 49 ตำมที่ระบุในข้อบังคับของบริ ษทั หรื อตำมสัดส่ วน
ที่อำจมีกำรแก้ไขในข้อบังคับของบริ ษทั ในอนำคต
8. ทีม่ ำของกำรกำหนดรำคำหลักทรัพย์ทเี่ สนอขำย
ไม่มีกำรกำหนดรำคำของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เนื่องจำกกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่ำวเป็ นกำรออกโดยไม่คิด
มูลค่ำ
9. กำรประชุ มผู้ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ในกรณี ที่มีเหตุให้เกิดผลกระทบต่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั ในส่ วนของรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ
ที่ทำให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เสี ยผลประโยชน์ นอกเหนื อจำกที่กำหนดไว้ กำรเรี ยกและ/หรื อ กำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ให้เป็ นไปตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้
1. ในกำรเรี ยกประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ไม่วำ่ จะเป็ นกำรเรี ยกประชุม โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั มิได้ใช้
สิ ทธิ หรื อบริ ษทั เป็ นผูด้ ำเนิ นกำรเรี ยกประชุม ให้บริ ษทั จัดทำหนังสื อนัดประชุม ระบุ สถำนที่ วัน เวลำ ผูท้ ี่ขอให้
เรี ยกประชุม และเรื่ องที่จะพิจำรณำในที่ประชุม และจัดส่ งให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั มิได้ใช้สิทธิหรื อใช้สิทธิ
ไปแล้วบำงส่ วนแต่ละรำย ตำมรำยชื่อ และที่อยูท่ ี่ปรำกฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และแจ้งผ่ำน
ทำงสื่ อของตลำดหลักทรัพย์ (SET SMART / ELCID) เพื่อกำหนดสิ ทธิ ในกำรเข้ำร่ วมประชุ มไม่น้อยกว่ำ 7 วัน
ก่อนกำรประชุมในแต่ละครั้ง
2. ในกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั มิได้ใช้สิทธิ หรื อใช้สิทธิ ไปแล้วบำงส่ วนซึ่ งมี
สิ ทธิเข้ำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนตนก็ได้ โดย
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่ำวจะต้องจัดทำหนังสื อมอบฉันทะตำมแบบที่บริ ษทั กำหนดและให้ยนื่ หนังสื อมอบ
ฉันทะต่อประธำนที่ประชุมหรื อผูท้ ี่ประธำนที่ประชุมมอบหมำยก่อนเริ่ มกำรประชุม
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หมำยถึง ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ หรื อใช้สิทธิ ไปแล้วบำงส่ วนของบริ ษทั ในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ คนใด
ที่ มีส่วนได้เสี ยในข้อพิจำรณำอันใดซึ่ งที่ ประชุ มจะพิจำรณำและลงมติ ห้ำมมิ ให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ คนนั้น
ออกเสี ยงลงคะแนนในข้อพิจำรณำข้อนั้น
ผูถ้ ื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ มี ส่ ว นได้เสี ย ตำมข้อ นี้ หมำยถึ ง ผู ้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ มี ค วำมขัด แย้ง ทำง
ผลประโยชน์ในเรื่ องที่ที่ประชุมพิจำรณำลงมติ
3. ในกำรออกเสี ยงลงคะแนน ให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ มีคะแนนเสี ยงเท่ำกับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ถืออยู่
โดยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หนึ่ งหน่วยมีหนึ่ งเสี ยง ผูเ้ ป็ นประธำนในที่ประชุมไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน นอกจำก
สิ ทธิที่ตนมีในฐำนะเป็ นผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ
4. ในกำรประชุ ม ผูถ้ ื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จัด ขึ้ น โดยบริ ษ ัท ให้ ป ระธำนกรรมกำรบริ ษ ัท หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริ ษทั ทำหน้ำที่เป็ นประธำนที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในกรณี ที่ผถู้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นผูจ้ ดั กำรประชุม ประธำนในที่ประชุมอำจจะมำจำกบุคคลที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ลงมติ
เห็นชอบคัดเลือกนอกเหนือไปจำกประธำนกรรมกำรหรื อบุคคลที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย โดยที่ท้ งั สองกรณี
ประธำนที่ประชุมไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงชี้ขำด
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5. องค์ประชุมในกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องประกอบด้วยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั มิได้ใช้สิทธิ
หรื อใช้สิทธิ ไปแล้วบำงส่ วน และ/หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะมำประชุ มรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 25 รำย ซึ่ งถือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ รวมกันไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนหน่ วยทั้งหมดของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั มิได้ใช้สิทธิ
และ/หรื อใช้สิทธิ ไปแล้วบำงส่ วนจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ให้ถือว่ำกำรประชุม
เป็ นอันระงับไป หำกกำรประชุ มผูถ้ ือใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ น้ ันเป็ นกำรเรี ยกโดยมติ คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้นัด
ประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน แต่ไม่เกินกว่ำ 14 วัน นับจำกวันกำหนดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ในครั้งแรก และให้บริ ษทั ดำเนิ นกำรจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมไปยังผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิทุกรำยและตลำด
หลักทรัพย์ตำมรำยละเอียดและวิธีกำรที่ระบุไว้ขำ้ งต้น ในกำรประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม
กล่ำวคือ มี ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ มำประชุ มเท่ำใดถือว่ำเป็ นองค์ประชุ ม ทั้งนี้ สำหรับในกรณี ที่ผถู้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิเป็ นผูร้ ้องขอให้เรี ยกประชุม จะไม่มีกำรเรี ยกประชุมใหม่
6. ในกรณี ที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้ว 45 นำที ยังมีผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เข้ำร่ วมประชุม
ยังไม่ครบเป็ นองค์ประชุมให้ถือว่ำกำรประชุมเป็ นอันระงับไป
7. มติที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ งของจำนวนหน่วยของ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั มิได้ใช้สิทธิ และ/หรื อใช้สิทธิ ไปแล้วบำงส่ วน ณ ขณะนั้น ซึ่ งมำประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
8. มติใดๆ ซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ำมีผลผูกพันผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทุก
รำยไม่วำ่ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ น้ นั จะได้เข้ำร่ วมประชุมด้วยหรื อไม่กต็ ำม
9. ภำยหลังจำกบริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรจัดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั จะแจ้งมติของที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทรำบผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ (SET SMART /
ELCID) โดยเร็ ว
10. บริ ษทั จะดำเนิ นกำรจัดทำและบันทึ กรำยงำนกำรประชุ มและเก็บรั กษำบันทึ กดังกล่ำวไว้ที่สำนักงำนใหญ่ ของ
บริ ษทั รำยงำนประชุ ม ที่ ได้ลงลำยมื อชื่ อโดยประธำนให้ถือเป็ นหลักฐำนอันสมบู รณ์ ของกิ จกำรทั้งหลำยที่ ได้
ประชุมกันนั้น และจัดส่ งรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้แก่ตลำดหลักทรัพย์และสำนักงำน ก.ล.ต. ภำยในระยะเวลำ
ไม่เกิน 14 วัน นับจำกวันประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
11. ในกำรประชุ มผูถ้ ือใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ บริ ษทั หรื อผูท้ ี่ ได้รับมอบหมำยจำกบริ ษทั และที่ ปรึ กษำกฎหมำยของ
บริ ษทั มีสิทธิ ที่จะเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรื อให้คำอธิ บำยในที่ประชุมผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้
12. บริ ษทั จะเป็ นผูช้ ำระค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั หมด
13. บริ ษทั จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิ ทธิ ตำมมติที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ นบั ตั้งแต่วนั ที่ ประชุมเพื่อลงมติ
และบริ ษทั จะแจ้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิ ทธิ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์
ทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
10. กำรแก้ไขเพิม่ เติมสิ ทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิ ทธิ ไม่วำ่ ในกรณี ใด ๆ จะต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกำหนดตำมประกำศ ทจ.34/2551
หรื อกฎเกณฑ์ใดๆ ของสำนักงำน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะมีเพิ่มเติมภำยหลังที่บริ ษทั ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้ง
นี้ ทั้งนี้ ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และ/หรื อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ไม่มีสิทธิ ที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิ ทธิ ในเรื่ อง
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อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ และอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เว้นแต่จะเป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ โดยบริ ษทั
จะแจ้งไปยังผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทุกรำยถึงกำรเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิ ทธิ ดงั กล่ำว และจะจัดส่ งข้อกำหนดสิ ทธิ ที่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เมื่อได้รับกำรร้องขอภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้รับกำรร้องขอเป็ นหนังสื อจำกผู ้
ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และบริ ษทั จะจัดส่ งข้อกำหนดสิ ทธิ ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้แก่ตลำดหลักทรัพย์ภำยในวันทำกำร
ถัดไป และสำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วัน
11. ผลบังคับของข้ อกำหนดสิ ทธิและกฎหมำยทีใ่ ช้ บังคับ
ข้อ กำหนดสิ ท ธิ ฉ บับ นี้ จะมี ผลใช้บ ังคับ ในวัน ที่ อ อกใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ไปจนถึ งวัน ใช้สิ ท ธิ ครั้ งสุ ดท้ำย โดย
ข้อกำหนดสิ ทธิ น้ ี จะใช้บงั คับและตี ควำมตำมกฎหมำยไทย กำรตี ควำมและผลของข้อกำหนดสิ ทธิ ฉบับนี้ ให้เป็ นไปตำม
บทบัญญัติแห่ งกฎหมำยไทย และหำกมีขอ้ ควำมใดๆ ในข้อกำหนดสิ ทธิ น้ ี ขดั หรื อแย้งกับกฎหมำยหรื อประกำศใดๆ ที่มีผล
ใช้บงั คับตำมกฎหมำยกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้ใช้ขอ้ ควำมตำมกฎหมำยหรื อประกำศดังกล่ำวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
แทนข้อควำมของข้อกำหนดสิ ทธิ เฉพำะในส่ วนที่ขดั แย้งกันนั้น
ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
บริ ษทั มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
………………………………
(นำงสำวสุ ทธิ รัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล)
กรรมกำร

………………………………
(นำงสำวจุรีรัตน์ ลปนำวณิ ชย์)
กรรมกำร
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