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เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสำมัญคร้ังที ่4 (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิคร้ังที ่4” หรือ “MILL-W4”) 
จ ำนวนไม่เกิน 405,446,716หน่วย อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 5 ปี ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุน
ได ้1 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 2.20 บำท 

 

 

โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมทั้งหุ้นสำมญัและหุ้นบุริมสิทธิ(หุ้นบุริมสิทธิไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย)ของบริษทัในอตัรำส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดท้ิง) และก ำหนดรำยช่ือผูถื้อ
หุน้สำมญัและผูถื้อหุน้บุริมสิทธิของบริษทัท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี ในวนัท่ี 7 มิถุนำยน 2560 
และใหร้วบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวนัท่ี 8 
มิถุนำยน 2560  
 

 

 

 

 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ  
และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสำมญัที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ 
บริษัท มลิล์คอน สตลี จ ำกดั (มหำชน) 
 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 4 ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้น
สำมญัเดิมและหุ้นบุริมสิทธิเดิมของบริษทั (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 4” หรือ “MILL-W4”) ออกโดยบริษทั มิลล์คอน 
สตีล จ ำกดั (มหำชน) ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2560  

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บสิทธิตำมท่ีไดก้  ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ โดยผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผู ้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดสิทธิทุกประกำร และให้ถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บทรำบและ
เขำ้ใจขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธิเป็นอย่ำงดีแลว้ ทั้ งน้ี ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิจะจดัให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำ
ขอ้ก ำหนดสิทธิไว ้ณ ส ำนักงำนใหญ่ของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ เพื่อให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบส ำเนำ
ขอ้ก ำหนดสิทธิและสัญญำต่ำงๆ ไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ค ำจ ำกดัควำม 

ค ำและข้อควำมต่ำงๆ ทีใ่ช้อยู่ในข้อก ำหนดสิทธิ ให้มีควำมหมำยดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ก ำหนดสิทธิ หมำยถึง ขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผูถื้อ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท มิลล์คอน สตีลจ ำกัด 
(มหำชน) คร้ังท่ี 4 ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญัเดิมและหุ้นบุริมสิทธิเดิม
ของบริษทั  (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 4” หรือ “MILL-W4”) (รวมถึงท่ีมี
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมทั้ งหุ้น
สำมญัและหุน้บุริมสิทธิของบริษทัชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้

ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง ใบท่ีออกโดยบริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือใช้
แทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญของ บริษัท มิลล์คอน สตีล 
จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทั หรือ  
ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษทั และให้รวมถึงผูถื้อใบ

แทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั 
วนัท ำกำร หมำยถึง วนัท่ีธนำคำรพำณิชยเ์ปิดท ำกำรตำมปกติในกรุงเทพมหำนคร ซ่ึงไม่ใช่วนั

เสำร์หรือวนัอำทิตย ์หรือวนัอ่ืนใดท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศใหเ้ป็น
วนัหยดุของธนำคำรพำณิชย ์

ประกำศ ทจ. 34/2551 หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง กำรขออนุญำต
และกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่และ
หุน้ท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ส ำนกังำน ก.ล.ต. หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
ตลำดหลกัทรัพย ์ หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง วนัท่ี 12 กรกฎำคม 2560 
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วนัใชสิ้ทธิ หมำยถึง ใหมี้ควำมหมำยตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2.1 ของขอ้ก ำหนดสิทธิ 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย หมำยถึง ใหมี้ควำมหมำยตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2.1 ของขอ้ก ำหนดสิทธิ 
ระยะเวลำกำรแจง้ควำม หมำยถึง ใหมี้ควำมหมำยตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2.2ของขอ้ก ำหนดสิทธิ  
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ    
    

 1.  รำยละเอยีดเกีย่วกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 บริษทัจะออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัจ ำนวน 405,446,716หน่วย จดัสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญัเดิมและหุน้บุริมสิทธิเดิมของบริษทั โดยมีรำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขำยดงัต่อไปน้ี  

1.1 ลกัษณะส ำคัญของใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสำมัญ (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ”) 

ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน)  
ทีอ่ยู่ผู้เสนอขำย เลขท่ี 9,11,13 หมู่ท่ี 2 ซอยบำงกระด่ี 32  

ถนนบำงกระด่ี  แขวงแสมด ำ  เขตบำงขนุเทียน  กรุงเทพมหำนคร 10150 
โทรศพัท ์02-652-3333 
โทรสำร  02-632-9899 

ประเภทของใบส ำคญัแสดงสิทธิ   ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 
4 ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญัเดิมและหุ้นบุริมสิทธิเดิมของบริษทั (“ใบส ำคญัแสดง
สิทธิคร้ังท่ี 4” หรือ “MILL-W4”) 

ชนิดของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือ
ได ้

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออก
และเสนอขำย 

ไม่เกิน 405,446,716 หน่วย (จดัสรรใหผู้ถื้อหุน้สำมญัไม่เกิน 386,234,893หน่วย และผู ้
ถือหุน้บุริมสิทธิไม่เกิน 19,211,823 หน่วย) 
 

จ ำนวนหุ้นสำมัญทีส่ ำรองเพือ่
รองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ 

405,446,716 หุ้น (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.40 บำท) คิดเป็นร้อยละ 25.43 ของจ ำนวน
หุ้น ท่ี จ ำห น่ ำยได้แล้วทั้ งหมดของบ ริษัท  ณ  วัน ท่ี  7 มิ ถุน ำยน  2560  จ ำนวน 
4,054,467,156หุน้ (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.40 บำท)  

วธีิกำรเสนอขำย เป็นกำรจัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมทั้ งหุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทใน
อตัรำส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดเศษท้ิง 
โดยคณะกรรมกำรบริษทั หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัจะ
เป็นผูด้  ำเนินกำรยกเลิกเศษท่ีเหลือจำกกำรปัดเศษท้ิง) โดยก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้สำมญั
ของบริษัทท่ีมีสิทธิได้รับจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี  ในวันท่ี  7 
มิถุนำยน 2560 และให้รวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน ในวนัท่ี 8 มิถุนำยน 2560  

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย หน่วยละ 0 (ศนูย)์ บำท 

อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกและเสนอขำย (วนัท่ี 12 กรกฎำคม 2560 – 11 กรกฎำคม 2565) 
ทั้งน้ี ภำยหลงักำรออกและเสนอขำยจะไม่มีกำรขยำยอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

วนัที่ออกและเสนอขำยใบส ำคญั วนัท่ี 12 กรกฎำคม 2560 
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แสดงสิทธิ 
อตัรำกำรใช้สิทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้สำมญัใหม่ (อำจเปล่ียนแปลงภำยหลงัตำม

เง่ือนไขกำรปรับสิทธิ) 
รำคำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิจะเท่ำกบั 2.20 บำทต่อหุน้ (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้

ละ 0.40 บำท) (อำจเปล่ียนแปลงภำยหลงัตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ) 
ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ในวนัท ำกำร

สุดทำ้ยของเดือนมีนำคม, มิถุนำยน, กนัยำยน และธนัวำคมของแต่ละปี ตลอดอำยขุอง
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ยกเว้น กำรใชสิ้ทธิส ำหรับวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนมิถุนำยน 
2565 ขอเล่ือนเป็นวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2565 เน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยจะมีกำร
ปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย 
และตลำดหลกัทรัพยจ์ะท ำกำรข้ึนเคร่ืองหมำย SP (ห้ำมกำรซ้ือขำย) ล่วงหนำ้ 2 วนัท ำ
กำรก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน ซ่ึงท ำใหไ้ม่สำมำรถใชสิ้ทธิในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือน
มิถุนำยนปี 2565)  ทั้งน้ี วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกจะตรงกบัวนัท่ี 29 กนัยำยน 2560 (เน่ืองจำก
วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 เป็นวนัหยดุรำชกำร จึงเล่ือนวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก เป็นวนัท ำกำร
ก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกเดิม) และวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยจะตรงกบัวนัท่ีใบส ำคญัแสดง
สิทธิมีอำยคุรบ 5 ปี ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 11 กรกฎำคม 2565 และในกรณีท่ีวนัใชสิ้ทธิแต่ละ
คร้ัง ตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของบริษทัใหเ้ล่ือนวนัใชสิ้ทธิดงักล่ำวเป็นวนัท ำกำรสุดทำ้ย
ของบริษทัก่อนวนัใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง  

ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้
สิทธิ 

ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัใชสิ้ทธิในแต่
ละคร้ัง ยกเวน้กำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยก ำหนดให้มีระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำร
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยภำยใน 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย 

วนัส้ินสุดอำยุของใบส ำคญัแสดง
สิทธิ 
ระยะเวลำห้ำมจ ำหน่ำยหุ้น 

วนัท่ี 11 กรกฎำคม 2565 
 
ไม่มี 

นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทั ศนูยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทัจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ตลำดรองของหุ้นสำมญัทีเ่กดิจำก
กำรใช้สิทธิ 

บริษทัจะน ำหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอ
ขำยในคร้ังน้ี เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

รำยละเอยีดอืน่ที่ส ำคญั ในกรณีท่ีบริษทัให้สิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นบริษทัย่อยกบัผูถื้อหุ้นสำมญัและผูถื้อหุ้น
บุริมสิทธิของบริษทั และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีควำมประสงคท่ี์จะไดรั้บสิทธิใน
กำรจองซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัยอ่ย ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งด ำเนินกำรใชสิ้ทธิ
แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัของบริษทั ซ่ึงเป็นไปตำมระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ และนำย
ทะเบียนหุ้นสำมญัของบริษทั ไดจ้ดแจง้ช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุ้นใน
สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้สำมญัของบริษทั รวมทั้งกระทรวงพำณิชยรั์บจดทะเบียนเพ่ิมทุน
ช ำระแลว้ ก่อนวนัท่ีบริษทัประกำศใหสิ้ทธิกำรจองซ้ือหุน้บริษทัยอ่ย 

วธีิกำรและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2 
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  ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 1.  หุ้นสำมญัท่ีออกตำมกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จะมีสิทธิและ

สภำพเท่ำเทียมกบัหุน้สำมญัของบริษทัท่ีออกไปก่อนหนำ้น้ีทุกประกำร 
2. นอกจำกหุ้นสำมัญจ ำนวน 405,446,716 หุ้น ท่ีไดจ้ดัสรรไวร้องรับกำรใช้สิทธิ

ของใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษัทอำจจะต้องเพ่ิมทุนข้ึนอีกเพ่ือรองรับกำร
เปล่ียนแปลงในกำรใชสิ้ทธิเม่ือเกิดเหตุกำรณ์ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยเ์ก่ียวขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

3. ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นจำกกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังท่ี 
4 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม สำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กรณี ดงัต่อไปน้ี 

 กรณีท่ี 1  ผูถื้อหุ้นเดิมเป็นใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังท่ี 4 (MILL–W4) ท่ีจะ
ซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัทั้งจ ำนวน 

กรณีท่ี 2 บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมเป็นผูใ้ช้สิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ คร้ังท่ี 4 
(MILL–W4) ทั้งหมด (กล่ำวคือ ผูถื้อหุ้นเดิมขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังท่ี 
4 (MILL–W4) ของ บริษทัในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้งจ ำนวน) 

กรณีท่ี 3 หำกพิจำรณำถึงหลกัทรัพยอ่ื์นๆ ของบริษทัท่ีมีกำรออกหุ้นสำมญัรองรับกำร
ใชสิ้ทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญั โดยพิจำรณำว่ำบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูถื้อหุ้น
เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นจำกหลกัทรัพยแ์ปลงสภำพของบริษทัครบถว้น
ตำมจ ำนวน (ทั้ง MILL–W3 และ MILL-W4) ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้น
เดิมดงัน้ี 

 
โดยก ำหนดให ้

 Qo 
Qp 

= 
= 

จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีมีอยูเ่ดิม เท่ำกบั   3,862,348,930 หุน้ 
จ ำนวนหุน้บุริมสิทธิท่ีมีอยูเ่ดิมเท่ำกบั  192,118,226 หุน้ 

 Qpp 
 
Qw3 

= 
 
= 

จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีเพ่ิมข้ึน จำกกำรเสนอขำยใหก้บับุคคลในวงจ ำกดั
เท่ำกบั 200,000,000 หุน้ 
จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีเพ่ิมข้ึน จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
คร้ังท่ี 3 (MILL-W3) ทั้งจ ำนวนซ่ึงเท่ำกบั 625,696,931 หุน้ 

 Qw4 = จ ำนวนหุน้ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี
ออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมเท่ำกบั 405,446,716 ลำ้นหุน้ 

    
 1) ด้ำนกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) 
 กรณีที ่1   เท่ำกบัศนูย ์เน่ืองจำกผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังท่ี 4 

(MILL- W4) ท ำใหผู้ถื้อหุน้ไม่ไดรั้บผลกระทบดำ้นกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุน้ 
(Control Dilution) จำกกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิม
ทุน (MILL–W4) ในคร้ังน้ี 
 
กรณีที ่2   เท่ำกบัร้อยละ 8.70 
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กำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution) = Qw4 /(Qo + Qp + Qpp + Qw4) 
โดยท่ี 

    
 Qo = จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีมีอยูเ่ดิมเท่ำกบั 3,862,348,930 หุน้ 
 Qp = จ ำนวนหุน้บุริมสิทธิท่ีมีอยูเ่ดิมเท่ำกบั  192,118,226 หุน้ 
 Qpp = 

 
จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีเพ่ิมข้ึน จำกกำรเสนอขำยใหก้บับุคคลในวงจ ำกดั
เท่ำกบั 200,000,000 หุน้ 

 Qw4 = จ ำนวนหุน้ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี
ออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมเท่ำกบั 405,446,716 ลำ้นหุน้ 

 

   กรณีที ่3   เท่ำกบัร้อยละ 19.51 
   กำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution)  
   = (Qw3+Qw4) /(Qo+Qp+Qpp+Qw3+Qw4) โดยท่ี 

Qw3 = จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีเพ่ิมข้ึน จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังท่ี 3 
(MILL-W3) ทั้งจ ำนวนซ่ึงเท่ำกบั 625,696,931 หุน้ 

  
 2. ด้ำนกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร (Earnings Dilution) 
 กรณีที ่1 และ กรณีที ่2 เท่ำกบัร้อยละ 12.99 

กำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร (Earnings Dilution) = ( EPSo – EPSNEW ) / EPSo 
โดยท่ี 
EPSo = ก ำไรสุทธิ / Qo + Qp 
EPSNEW = ก ำไรสุทธิ /(Qo + Qp+ Qw4) 
กรณีที ่3 เท่ำกบัร้อยละ 23.29 
กำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร (Earnings Dilution) = ( EPSo – EPSNEW ) / EPSo 
โดยท่ี 
EPSo = ก ำไรสุทธิ / Qo + Qp 
EPSNEW = ก ำไรสุทธิ /(Qo + Qp + Qpp + Qw3+ Qw4) 

 

 3. ด้ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) 
 กำรเสนอขำยทุกกรณีขำ้งตน้ไม่มีผลกระทบดำ้นกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) เน่ืองจำกมีรำคำเสนอขำย 

และ/หรือ รำคำแปลงสภำพ ท่ีรำคำไม่ต ่ำกวำ่รำคำตลำด  

1.2 กำรใช้สิทธิและเงือ่นไขกำรใช้สิทธิ 

1.2.1  วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ (Exercise Date)  

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัทได้ในวนัท ำกำรสุดท้ำยของเดือนมีนำคม 
มิถุนำยน กนัยำยน และธนัวำคมของแต่ละปีตำมท่ีระบุไวใ้นใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ยกเว้น 
กำรใชสิ้ทธิส ำหรับวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนมิถุนำยน 2565 ขอเล่ือนเป็นวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2565 เน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิ
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คร้ังสุดทำ้ยจะมีกำรปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย และตลำดหลกัทรัพย์
จะท ำกำรข้ึนเคร่ืองหมำย SP (หำ้มกำรซ้ือขำย) ล่วงหนำ้ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน ซ่ึงท ำใหไ้ม่สำมำรถใชสิ้ทธิใน
วนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนมิถุนำยนปี 2565)  ทั้งน้ี วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกจะตรงกบัวนัท่ี 29 กนัยำยน 2560 (เน่ืองจำกวนัท่ี 30 
กนัยำยน 2560 เป็นวนัหยุดรำชกำร จึงเล่ือนวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกเป็นวนัท ำกำรก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกเดิม) และวนัใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทำ้ยจะตรงกบัวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยคุรบ 5 ปี ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 11 กรกฎำคม 2565 และในกรณีท่ีวนัใชสิ้ทธิแต่
ละคร้ัง ตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของบริษทัให้เล่ือนวนัใชสิ้ทธิดงักล่ำวเป็นวนัท ำกำรสุดทำ้ยของบริษทัก่อนวนัใชสิ้ทธิแต่ละ
คร้ัง 

1.2.2  ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 
(ต่อไปน้ีเรียกวำ่ “ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ”) ยกเวน้กำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยก ำหนดใหมี้ระยะเวลำกำรแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยภำยใน15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย (ต่อไปน้ีเรียกว่ำ “ระยะเวลำกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย”)  

ทั้ งน้ี บริษทัจะไม่มีกำรปิดสมุดทะเบียนเพ่ือพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้ในกรณีกำรใช้สิทธิคร้ัง
สุดทำ้ย จะมีกำรปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย และตลำดหลกัทรัพยจ์ะ
ท ำกำรข้ึนเคร่ืองหมำย SP (หำ้มกำรซ้ือขำย) ล่วงหนำ้ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีท่ีวนัปิดสมุดทะเบียนพกั
กำรโอนสิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของตลำดหลกัทรัพยใ์ห้เล่ือนวนัปิดสมุดทะเบียนเป็นวนัท ำกำรก่อน
หนำ้) 

กำรแจ้งข่ำวเก่ียวกับกำรใช้สิทธิ อัตรำกำรใช้สิทธิ  รำคำท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญ  ระยะเวลำในกำรใช้สิทธิ  และ
ระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ บริษทัจะแจง้รำยละเอียดดงักล่ำวอยำ่งน้อย 5 วนัท ำกำรก่อนระยะเวลำแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ในระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพย ์(SET SMART / ELCID) ส ำหรับวนัใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทำ้ย บริษทัจะส่งรำยละเอียดดงักล่ำวให้กบัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมรำยช่ือท่ีปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนคร้ังสุดทำ้ยทำงไปรษณียล์งทะเบียน  

1.2.3 นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 บริษทั ศนูยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั   

 93 อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ถนนรัชดำภิเษก ดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 

     โทรศพัท ์0-2009-9000 

 โทรสำร   0-2009-9991 

นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อกำรปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงในสมุด
ทะเบียนจะตอ้งประกอบดว้ย ช่ือและนำมสกุล สัญชำติและท่ีอยูข่องผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และรำยละเอียดอ่ืนๆ ท่ีบริษัท 
ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั จะก ำหนด ในกรณีขอ้มูลไม่ตรงกนั จะถือวำ่ขอ้มูลท่ีปรำกฏอยูใ่นสมุดทะเบียน
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ดงันั้น ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหนำ้ท่ีในกำรแจง้ขอเปล่ียนแปลง หรือแกไ้ข
ขอ้ผดิพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบนัทึกสมุดทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิต่อนำยทะเบียนโดยตรง 
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บริษทัขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจง้กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวใหแ้ก่ผู ้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบถึงกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวผำ่นทำงระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพย ์(SET SMART / 
ELCID) โดยเร็ว และแจง้ให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนั รวมทั้ งบริษทัจะด ำเนินกำรจดัส่งกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว
ใหก้บัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนดว้ย 

1.2.4 วธีิกำรและสถำนที่ตดิต่อในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ 

(1) สถำนท่ีติดต่อในกำรใชสิ้ทธิ 

 ก.) ส ำนกังำนใหญ่ 

บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน)   

 เลขท่ี 52 อำคำรธนิยะพลำซ่ำ ชั้น 29 ถนนสีลม  

 แขวงสุริยวงศ ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 

 โทรศพัท ์0-2652-3333 ต่อ 302 

 โทรสำร   0-2632--9899 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัมีกำรเปล่ียนแปลงสถำนท่ีติดต่อในกำรใชสิ้ทธิ บริษทัจะแจง้รำยละเอียด
ใหก้บัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผำ่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพยต่์อไป 

(2) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถติดต่อขอรับแบบแสดงควำม
จ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัไดท่ี้บริษทั ในระหวำ่งระยะเวลำยืน่ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 
ในกรณีท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิอยูใ่นระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี
ตอ้งกำรใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอให้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด โดยยื่นต่อบริษทัหลกัทรัพย ์
(Broker) ของตน และ Broker จะด ำเนินกำรแจง้กบับริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ ำกดั (“TSD”) เพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิส ำหรับน ำไปใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรซ้ือหุน้ท่ี
จะยืน่กบับริษทั เพ่ือด ำเนินกำรใชสิ้ทธิต่อไป 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัจะตอ้ง
ปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งปฏิบติัให้
ถูกตอ้งตำมขอ้บงัคบัหรือกฎหมำยต่ำงๆ ท่ีใชบ้งัคบัเก่ียวกบักำรใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัดว้ย โดย
ด ำเนินกำรและส่งเอกสำรดงัต่อไปน้ี 

(2.1) แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัท่ีไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งชดัเจนและ
ครบถ้วนแล้วทุกรำยกำร พร้อมลงนำมโดยผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ ทั้ งน้ีผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถขอรับแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั
ของบริษทัได ้ณ สถำนท่ีติดต่อในกำรใชสิ้ทธิ ในช่วงระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงใน
กำรใชสิ้ทธิหรือระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย 

(2.2) ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีระบุว่ำผูถื้อนั้ นมีสิทธิใน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนท่ีระบุอยูใ่นแบบแสดงจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั 

(2.3) หลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิ 
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 (ก.)  บุคคลสัญชำติไทย 

  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

(ข.) บุคคลท่ีมิใช่สัญชำติไทย 

 ส ำเนำหนงัสือเดินทำง พร้อมรับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

(ค.) นิติบุคคลในประเทศ 

ส ำเนำหนังสือรับรองบริษทัท่ีออกโดยกระทรวงพำณิชยท่ี์ออกไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวนัใชสิ้ทธิ พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้งและเอกสำรหลกัฐำนของผูมี้อ  ำนำจ
ลงลำยมือช่ือตำม (ก.) หรือ (ข.) พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง (ยกเวน้กรณีท่ี
บริษัท  ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ห รือบริษัท  ผู ้ฝำก
หลกัทรัพยก์บับริษทั ศูนยรั์บฝำกฯ เป็นผูโ้อน/ผูรั้บโอน ไม่ตอ้งส่งหลกัฐำน
ดงักล่ำว) 

(ง.) นิติบุคคลต่ำงประเทศ 

ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรจัดตั้ งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ
หนังสือรับรองท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัใช้สิทธิ ซ่ึงรับรองโดย Notary 
Public พร้อมรับรองส ำเนำถกูตอ้งและเอกสำรหลกัฐำนของผูมี้อ  ำนำจลงลำยมือ
ช่ือตำม (ก.) หรือ (ข.) พร้อมรับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

(2.4) ช ำระเงินตำมจ ำนวนในกำรใชสิ้ทธิตำมท่ีระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือ
หุน้สำมญัภำยในก ำหนด โดยไม่เกินวนัใชสิ้ทธิ โดยวธีิหน่ึงวธีิใด ดงัน้ี 

(ก.) โอนเงินเขำ้บัญชีเงินฝำกช่ือบัญชี “บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
เพื่อกำรเพิ่มทุน” เลขท่ีบัญชี 101-8-34249-1 ประเภทบัญชี สะสมทรัพย ์
ธนำคำร กรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) สำขำ ส ำนักงำนใหญ่สีลม โดยแนบ
หลกัฐำนกำรโอนเงิน 

(ข.)  ช ำระโดย เช็ค ดร๊ำฟท์ ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินธนำคำรท่ี
สำมำรถเรียกเก็บไดใ้นกรุงเทพมหำนคร ภำยในวนัใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง โดยขีด
คร่อมสั่งจ่ำย “บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) เพื่อกำรเพิ่มทุน” ทั้งน้ี 
กำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัดงักล่ำวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัสำมำรถเรียกเก็บ
เงินจ ำนวนดงักล่ำวไดแ้ลว้เท่ำนั้น หำกเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุใดๆ ท่ีมิได้
เกิดจำกบริษทั ให้ถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้
สิทธิดงักล่ำว และบริษทัตกลงให้ถือเป็นกำรยกเลิกกำรขอใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น 
แต่ทั้งน้ีไม่เป็นกำรตดัสิทธิท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัในคร้ังต่อไป เวน้แต่เป็น
กำรยกเลิกกำรใชสิ้ทธิในคร้ังสุดทำ้ยใหถื้อวำ่หมดสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวอีกต่อไป  

หมำยเหตุ : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัจะเป็นผู ้
รับภำระค่ำใชจ่้ำยทำงภำษีและ/หรืออำกรแสตมป์ทั้งหมด (ถำ้มี) ตำม
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยหมวดอำกรแสตมป์ หรือ
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ขอ้บงัคบั หรือกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบงัคบัใชใ้นกำรใชสิ้ทธิซ้ือ
หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ถำ้มี) 

(3) จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัจะตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนั้น 
โดยอตัรำกำรใชสิ้ทธิเท่ำกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยต่อหน่ึงหุ้นสำมญั เวน้แต่จะมีกำร
ปรับสิทธิ 

(4) จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีจะออกเม่ือมีกำรใชสิ้ทธิ จะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใชสิ้ทธิซ่ึงผู ้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไดช้ ำระตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ หำรดว้ยรำคำกำรใชสิ้ทธิในขณะท่ีมีกำรใช้
สิทธินั้น โดยบริษทัจะออกหุ้นสำมญัเป็นจ ำนวนเต็มไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดง
สิทธิคูณดว้ยอตัรำกำรใชสิ้ทธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิและ/หรืออตัรำกำรใชสิ้ทธิแลว้ 
ท ำให้มีเศษเหลืออยู่จำกกำรค ำนวณดงักล่ำว บริษทัจะไม่น ำเศษดงักล่ำวมำคิดค ำนวณและจะ
ช ำระเงินท่ีเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวคืนให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 วนั นับ
จำกวนัใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ังโดยไม่มีดอกเบ้ีย 

ในกรณีท่ีตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเกณฑ์กำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำ
กำรใชสิ้ทธิตำมท่ีระบุในเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ และมีเศษของจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีจะไดรั้บจำกกำร
ใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหต้ดัเศษของหุน้ท้ิง 

(5) กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ จะไม่มีกำรเปล่ียนแปลงซ่ึงท ำ
ให้รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่สูงข้ึน และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิลดลงเวน้แต่กรณีกำรรวมหุ้น และจะ
ใช้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คูณกบัจ ำนวนหุ้นสำมัญ 
(จ ำนวนหุน้สำมญัค ำนวณไดจ้ำกอตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่ คูณกบัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีแสดง
ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ เม่ือค ำนวณไดจ้ ำนวนหุ้นออกมำเป็นเศษหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนั้นท้ิง) 
ส่วนในกรณีท่ีกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวมีผลท ำใหร้ำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่มีรำคำซ่ึง
ต ่ำกวำ่มูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นสำมญัของบริษทักใ็หใ้ชมู้ลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นสำมญัของบริษทัเป็น
รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่ 

(6)  หำกบริษทัไดรั้บหลกัฐำนใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ครบตำมจ ำนวนท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงควำม
จ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั หรือบริษทัตรวจสอบไดว้ำ่ขอ้ควำมท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
กรอกลงในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญันั้นไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือ
ปิดอำกรแสตมป์ไม่ครบถว้นถูกตอ้งตำมขอ้บงัคบัหรือกฎหมำยต่ำงๆ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
จะตอ้งท ำกำรแกไ้ขเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมเง่ือนไขก่อนวนัท่ีใชสิ้ทธิ มิฉะนั้นแลว้บริษทัจะถือวำ่กำร
แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ  และบริษทัจะจดัส่ง
ใบส ำคญัแสดงสิทธิคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 วนันบัจำกวนัใชสิ้ทธิ โดยไม่มี
ดอกเบ้ียไม่วำ่ในกรณีใดๆ 

ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระเงินในกำรใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น บริษทัสงวนสิทธิท่ีจะ
ด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหน่ึงต่อไปน้ี ตำมท่ีบริษทัเห็นสมควร  

(6.1) ถือวำ่กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ หรือ 

(6.2) ถือว่ำจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีจองซ้ือมีจ ำนวนเท่ำกบัจ ำนวนท่ีพึงจะไดรั้บตำมจ ำนวนเงินใน
กำรใชสิ้ทธิ ซ่ึงบริษทั ไดรั้บช ำระไวจ้ริงตำมรำคำกำรใชสิ้ทธิในขณะนั้น  
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ในกรณีตำมขอ้ (6.1) บริษทัจะคืนเงินท่ีไดรั้บไวแ้ละใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงบริษทัถือวำ่ไม่มีกำร
ใชสิ้ทธิดงักล่ำวให้กบัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 วนั โดยไม่มีกำรค ำนวณดอกเบ้ีย ไม่วำ่
ในกรณีใดๆ ทั้งน้ี ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่มีกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวยงัมีผลใชไ้ดต่้อไปจนถึงวนั
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย หรือ 

 ในกรณีตำมขอ้ (6.2) บริษทัจะส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิ พร้อมเงินส่วนท่ีเหลือ (ถำ้มี) ในกรณี
ท่ีบริษทัถือวำ่มีกำรใชสิ้ทธิเพียงบำงส่วนคืนใหก้บัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 วนั โดยจะ
ไม่มีกำรค ำนวณดอกเบ้ียไม่วำ่ในกรณีใดๆ อยำ่งไรก็ดี ใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนท่ียงัไม่มีกำรใช้
สิทธิดงักล่ำวยงัมีผลใชต่้อไปจนถึงวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย 

(7)  เม่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ท่ีประสงค์จะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรแจง้
ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั กล่ำวคือ ไดส่้งมอบทั้งใบส ำคญัแสดงสิทธิ แบบแสดงควำม
จ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั และช ำระเงินค่ำจองซ้ือหุ้นสำมญัถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ ผู ้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใชสิ้ทธิได ้เวน้แต่จะไดรั้บควำมยินยอมเป็น
หนงัสือจำกบริษทั 

(8)  เม่ือพน้ก ำหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิยงัมิไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไข
ของกำรใชสิ้ทธิท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งครบถว้น ใหถื้อวำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภำพลงโดยไม่
มีกำรใชสิ้ทธิ และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิไม่ไดอี้กเม่ือพน้ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทำ้ย 

(9)  ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นจ ำนวนหน่วยมำกกวำ่จ ำนวน
หน่วยท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ บริษทัจะส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดง
สิทธิส่วนท่ีเหลือคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 วนันบัจำกวนัใชสิ้ทธินั้น ๆ  

(10)  บริษทัจะยืน่ขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ของบริษทั ต่อกระทรวงพำณิชยต์ำมจ ำนวน
หุ้นสำมัญท่ีออกใหม่ส ำหรับกำรใช้สิทธิในแต่ละคร้ังภำยใน 14 วนั นับจำกวนัใช้สิทธิ และ
บริษทัไดรั้บช ำระค่ำหุ้นครบตำมจ ำนวนท่ีมีกำรใชสิ้ทธิแลว้ นอกจำกน้ี บริษทัจะด ำเนินกำรจด
ทะเบียนผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีได้ใช้สิทธินั้ นเข้ำเป็นผูถื้อหุ้นสำมัญของบริษัทในสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้ตำมจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีค  ำนวณไดจ้ำกกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น 

(11)  ในกรณีท่ีหุ้นสำมญัท่ีส ำรองไวเ้พ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธิมีไม่เพียงพอ บริษทัจะด ำเนินกำรชดใช้
ค่ำเสียหำยท่ีเกิดข้ึนให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สำมำรถใชสิ้ทธิได ้อยำ่งไรก็ตำม บริษทั
จะไม่ชดใชค้่ำเสียหำยให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดเ้น่ืองจำกกำรถูก
จ ำกดัสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นท่ีระบุในขอ้บงัคบัของบริษทั ถึงแมว้ำ่จะมีหุ้นสำมญัเพียงพอก็
ตำม 

(12)  ให้คณะกรรมกำรบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูพ้ิจำรณำ
ข้อก ำหนด เง่ือนไขอ่ืนและรำยละเอียดอ่ืนๆ หรือเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่ตลอดจนกำร
เปล่ียนแปลงกำรใชสิ้ทธิทั้งดำ้นรำคำและอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมวิธีกำรค ำนวณท่ีเหมำะสม เม่ือมี
เหตุกำรณ์ตำมท่ีประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งก ำหนด 
ทั้งน้ี หำกมีกรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งขอมติจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมกำรบริษทัจะน ำเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ตำมกฎระเบียบต่อไป 
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2. กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีบริษัทไม่สำมำรถจัดให้มหุ้ีนสำมญัเพือ่รองรับกำรใช้สิทธิ 

บริษทัจะชดใชค้่ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียด ดงัน้ี 

2.1 บริษทัจะชดใชค้่ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ต่อเม่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดม้ำแสดงควำมจ ำนง
ท่ีจะใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง และปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไว ้และบริษทัไม่สำมำรถจดัให้มีหุ้นสำมญัเพื่อ
รองรับกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิไดอ้ยำ่งครบถว้นโดยค่ำเสียหำยท่ีบริษทัจะชดใช้ให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ      
ขำ้งตน้ สำมำรถค ำนวณไดด้งัน้ี 

ค่ำเสียหำยต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B X [MP – EP] 

  โดยท่ี 

B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีไม่สำมำรถจดัใหมี้ และ/หรือ เพ่ิมข้ึนได ้ ตำมอตัรำกำรใช้
สิทธิท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน ต่อ 1 หน่วย 

MP คือ มูลค่ำกำรซ้ือขำยหุน้สำมญัของบริษทัทั้งหมดหำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัของ
บริษทัท่ีมีกำรซ้ือขำยทั้งหมดในตลำดหลกัทรัพยใ์นวนัใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง  

EP คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิ หรือรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเปล่ียนแปลง
แลว้ 

ในกรณีท่ีไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั” เน่ืองจำกหุน้สำมญัไม่มีกำรซ้ือขำยในวนั
ใชสิ้ทธิ บริษทัจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยติุธรรมเพ่ือใชใ้นกำรค ำนวณแทน 

 
 2.2  กำรชดใช้ค่ำเสียหำยข้ำงต้นบริษัทจะช ำระให้เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะและจะจัดส่งทำงไปรษณีย์

ลงทะเบียนภำยใน 14 วนั นับจำกวนัใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง โดยไม่มีดอกเบ้ีย หำกบริษทัไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซ้ือหุ้น
ดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดภ้ำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว บริษทัจะช ำระดอกเบ้ียใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค ำนวณจำกค่ำเสียหำยนับจำกวนัท่ีพน้ก ำหนดระยะเวลำ 14 วนัดังกล่ำวจนถึงวนัท่ีผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บเงินคืนแลว้ อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกไดมี้กำรส่งเช็คคืนเงินค่ำเสียหำยดังกล่ำวทำง
ไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยูท่ี่ระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัโดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อวำ่ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิไดรั้บคืนเงินค่ำเสียหำยแลว้โดยชอบ และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ียหรือค่ำเสียหำย
ใดๆ อีกต่อไป 

อน่ึง ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชำติไทยท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสำมญั แต่ไม่สำมำรถจองซ้ือได้
เน่ืองจำกอตัรำส่วนกำรถือหุน้ของคนท่ีมิใช่สัญชำติไทยในขณะนั้นเกินกวำ่ขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

“หุ้นของบริษทัโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ำกดั เวน้แต่กำรและหุ้นท่ีถือโดยคนต่ำงดำ้วในขณะใดขณะหน่ึงตอ้งมี
จ ำนวนรวมกนัไม่เกินกวำ่ร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นท่ีไดอ้อกจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษทั กำรโอนหุ้นรำยใดท่ีจะท ำให้
อตัรำส่วนกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้วของบริษทัเกินอตัรำส่วนขำ้งตน้บริษทัมีสิทธิปฏิเสธกำรโอนหุน้บริษทัรำยนั้นได”้ 

นอกเหนือจำกกำรรับโอนหุ้นตำมอตัรำท่ีก ำหนดขำ้งตน้แลว้ คนต่ำงดำ้วอำจเขำ้มำถือหุ้นใหม่ท่ีออกโดยบริษทั 
อนัเน่ืองมำจำกกำรจองซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนท่ีบริษทัไดอ้อกและเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั และ/หรือ นักลงทุน
สถำบนัตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2560 แต่ทั้งน้ี กำรเขำ้ถือหุ้นดงักล่ำวจะตอ้งไม่ท ำ
ให้อตัรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงดำ้วทั้งหมดเกินกวำ่ร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษทั กำรถือหุ้น
โดยคนต่ำงดำ้ว จะใชบ้งัคบักรณีกำรโอนหุน้ของคนต่ำงดำ้วท่ีไดหุ้น้ของบริษทั อนัเน่ืองมำจำกกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพ และ/
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หรือ กำรจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีบริษทัไดอ้อกและเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั และ/หรือ นักลงทุนสถำบนัตำม
วรรคสองน้ี ตลอดจนผูรั้บโอนหุน้ภำยหลงัจำกนั้นในทุกๆ ทอดของกำรโอน 

ในกรณีเช่นน้ี บริษทัจะไม่ชดใชค้่ำเสียหำย หรือ ด ำเนินกำรอ่ืนใดใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชำติไทย และผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิคนท่ีมิใช่สัญชำติไทยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือเรียกร้องให้บริษทัชดใชใ้ดๆ ทั้งส้ิน อยำ่งไรก็ดี 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิยงัมีผลใชต่้อไปจนถึงวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย หำก ณ วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี
มิใช่สัญชำติไทยยงัไม่สำมำรถใชสิ้ทธิได ้เน่ืองจำกอตัรำส่วนกำรถือหุน้ของคนท่ีมิใช่สัญชำติไทยในขณะนั้นเกินกวำ่จ ำนวน
ท่ีระบุไวข้อ้จ ำกดักำรโอนหุ้นสำมญั ให้ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวหมดอำยุลง โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่
สัญชำติไทยดงักล่ำว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ต่อบริษทั และบริษทัจะไม่ด ำเนินกำรชดใชค้่ำเสียหำยท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน 

3. เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ 

บริษทัจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และอตัรำกำรใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญัตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดง
สิทธิ เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผูใ้บส ำคญัแสดง
สิทธิไม่ใหน้อ้ยไปกวำ่เดิม 

1) เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นสำมญัของบริษทั อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น ซ่ึง
กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนับตั้งแต่วนัท่ีไดมี้กำรเปล่ียนแปลง
มูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษทั 

1. รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

Price 1 = 
Price 0    x    [Par 1] 
[Par 0] 

 

2. อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

Ratio 1 = 
Ratio 0    x    [Par 0] 
[Par 1] 

โดยท่ี  

Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Par 1 คือ มูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัหลงักำรเปล่ียนแปลง 
Par 0 คือ มูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

 

2) เม่ือบริษทัไดเ้สนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือประชำชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลในวงจ ำกดัในรำคำ
สุทธิต่อหุน้ของหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ค ำนวณไดต้  ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั" 

กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญัจะไม่ได้
รับสิทธิในกำรจองซ้ือหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลำดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำร
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เสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Issues) และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ กรณีท่ีเป็นกำร
เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

“รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินทั้งส้ินท่ีบริษทัจะไดรั้บจำกกำรเสนอขำย        
หุน้สำมญั หกัดว้ยค่ำใชจ่้ำย หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ทั้งหมด  

“รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษทั” หมำยถึง มูลค่ำกำรซ้ือขำยหุ้นสำมญัของบริษทัทั้ งหมดหำรดว้ย
จ ำนวนหุน้สำมญัของบริษทัท่ีมีกำรซ้ือขำยทั้งหมดในตลำดหลกัทรัพยใ์นระหวำ่งระยะเวลำ 7 วนัท ำกำร (วนัท่ีเปิด
ท ำกำรซ้ือขำยของตลำดหลกัทรัพย)์ ติดต่อกนั ก่อนวนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ 

 “วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ 
(วนัแรกท่ีข้ึนเคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือวนัแรก
ของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือกรณีท่ี
เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

ในกรณีท่ีไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษทั” เน่ืองจำกหุ้นสำมัญไม่มีกำรซ้ือขำยใน
ช่วงเวลำดงักล่ำว บริษทัจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยติุธรรมเพ่ือใชใ้นกำรค ำนวณแทน 

อน่ึง ในกรณีท่ีมีกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัพร้อมกนัมำกกวำ่ 1 รำคำเสนอขำย ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีตอ้งจองซ้ือดว้ยกนัให้
ใชร้ำคำเสนอขำยทุกรำคำมำค ำนวณรำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีกำรเสนอขำยดงักล่ำว
ไม่อยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซ้ือดว้ยกนัใหน้ ำเฉพำะรำคำเสนอขำยท่ีต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้น
ของหุน้สำมญัของบริษทั” มำค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเท่ำนั้น 

ก. รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

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

ข. อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

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

โดยท่ี  

Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP คือ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั” 
A คือ จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีไดเ้รียกช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในกำรจองซ้ือหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ กรณี
เสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของ
กำรเสนอขำยหุ่นสำมญัท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขำยหุ่นสำมญัใหแ้ก่
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีเสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลใน
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วงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 
B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ทั้งกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและ/

หรือ เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขำยใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ำกดั 

BY คือ จ ำนวนเงินท่ีไดรั้บหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำย (ถำ้มี) จำกหุน้สำมญัท่ีออกใหม่
ทั้งกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั 

 

3) เม่ือบริษทัเสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลใน
วงจ ำกดั โดยท่ีหลกัทรัพยน์ั้นใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหลกัทรัพยใ์นกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุน้สำมญั หรือ
ใหสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญั (เช่นหุน้กูแ้ปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั) โดยท่ีรำคำสุทธิต่อ
หุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่ำวต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของ
บริษทั” 

กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญัไม่ไดรั้บ
สิทธิกำรจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ขำ้งตน้ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้
สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั (วนัแรกท่ีข้ึนเคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right  
Issues) และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้น
สำมญั หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือกรณีท่ีเป็นกำร
เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

“รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินท่ีบริษทัจะได้รับจำกกำร
ขำยหลกัทรัพยท่ี์ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั หักดว้ย
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรออกหลกัทรัพยน์ั้น รวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจำกกำรแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั 
หรือใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญันั้น หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทั้งส้ินท่ีตอ้งออกใหม่เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธินั้น 

 “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั” ใหใ้ชแ้ละมีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในขอ้ 2) ขำ้งตอน 

“วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในกำรจองซ้ือหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ 
ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุน้สำมญั หรือใหสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญัส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอ
ขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ 
หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญัส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป 
และ/หรือกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำย ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

ก. รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

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

 

ข. อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 
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Ratio 1 = 
Ratio 0    x    [MP(A + B)] 
[(A x MP) + BY] 

โดยท่ี  

Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP คือ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั” 
A คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ  วนัก่อนวนัปิดสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในกำรจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะ
แปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมัญ 
กรณีเสนอขำยให้แกผู้ถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอ
ขำยหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้น
สำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมัญ กรณีเสนอขำยให้แก่ประชำชน
ทัว่ไป และ/หรือ กรณีเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหม่เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิของหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีให้
สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้น
สำมญัตำมท่ีเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชน
ทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั 

BY คือ จ ำนวนเงินท่ีไดรั้บหักดว้ยค่ำใชจ่้ำย (ถำ้มี) จำกกำรออกหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีให้
สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้น
สำมญั ส ำหรับกำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั รวมกบัเงินท่ี
จะไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้สำมญั 

4) เม่ือบริษทัจ่ำยปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมญัให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้
สิทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สำมญัจะไม่มีสิทธิรับหุน้ปันผล (วนัแรกท่ีข้ึน
เคร่ืองหมำย XD) 

ก. รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี  

Price 1 = 
Price 0    x    A 
    [A + B] 

 

ข. อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

Ratio 1 = 
Ratio 0    x    [A + B] 
               A 
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โดยท่ี  

 

 

5) เม่ือบริษทัจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอตัรำร้อยละ 60 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษทัหลงัหัก
ภำษีเงินได้ ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชีใดๆ ในระหว่ำงอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยเร่ิม
ตั้งแต่รอบระยะเวลำบญัชีของปี 2560 ทั้งน้ี กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบั
ทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สำมญัจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลำดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมำย XD) 

อตัรำร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ำยให้กบัผูถื้อหุน้ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลท่ีจ่ำยออกจริงจำกผลกำรด ำเนินงำนในแต่
ละรอบระยะเวลำบัญชี  หำรด้วยก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทหลังหักภำษีเงินได้ของผลกำร
ด ำเนินงำนของรอบระยะบญัชีปีเดียวกนั โดยท่ีเงินปันผลท่ีจ่ำยออกจริงดงักล่ำว ใหร้วมถึงเงินปันผลท่ีจ่ำยระหวำ่ง
กำลในแต่ละรอบบญัชีดงักล่ำวดว้ย 

วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ หมำยถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สำมญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลำดหลกัทรัพย์
ข้ึนเคร่ืองหมำย XD) 

 

ก.  รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี  

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

 

 

ข.  อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

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

 

โดยท่ี  

Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
A คือ จ ำนวนหุน้สำมญั ท่ีไดเ้รียกช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผู ้

ถือหุน้สำมญัเพื่อสิทธิในกำรรับหุน้ปันผล 
B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สำมญัปันผล 
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MP คือ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั” 
D คือ เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ำยแก่ผูถื้อหุน้ 
R คือ เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ำยหำกน ำก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษทัหลงั

หกัภำษีเงินไดใ้นอตัรำร้อยละ 60 หำรดว้ยจ ำนวนหุน้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิไดรั้บ
เงินปันผล 

 “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั” ใหใ้ชแ้ละมีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในขอ้ (ข) 

6) ในกรณี ท่ีมีเหตุกำรณ์ใดๆ  อันท ำให้ผู ้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยท่ี 
เหตุกำรณ์ใดๆนั้นไม่ไดก้  ำหนดอยูใ่นขอ้ 1) – 5) บริษทัจะพิจำรณำเพ่ือก ำหนดกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ
และ/หรืออตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่ (หรือปรับจ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนอตัรำกำรใชสิ้ทธิ) อยำ่งเป็นธรรม 
โดยไม่ท ำให้สิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่ำเดิม ทั้ งน้ีให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนั้นเป็นท่ีสุด โดย
บริษทัจะแจง้ตลำดหลกัทรัพยใ์หท้รำบโดยเร็ว รวมทั้งแจง้ใหส้ ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนั นบัจำกวนัท่ีมี
เหตุให้ตอ้งด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงกำรใชสิ้ทธิ หรือผลกำรพิจำรณำเป็นท่ีสุด พร้อมทั้งปิดประกำศขอ้ก ำหนดสิทธิ
ท่ีไดรั้บกำรแกไ้ข ณ ท่ีท ำกำรส ำนกังำนใหญ่ของบริษทั 

7)   กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 1) ถึงขอ้ 6) เป็นอิสระต่อกนั ส ำหรับใน
กรณีท่ีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดข้ึนพร้อมกนัให้ค  ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเรียงล ำดบัดงัน้ีคือ ขอ้ 1)  5)  4)  2) 
 3)  6) โดยในแต่ละล ำดบัคร้ังท่ีค  ำนวณกำรเปล่ียนแปลงให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้
สิทธิเป็นทศนิยม 3 ต ำแหน่ง 

8) กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1) ถึงข้อ 6) บริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งผลกำร
เปล่ียนแปลง โดยบอกถึงรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณและเหตุผลท่ีตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวให้ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิท ธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพ ร่ข้อมูลของตลำดหลักท รัพย์ (SET SMART / ELCID) และแจ้งต่อ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทรำบภำยใน 15 วนันบั
จำกวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัใชต่้อกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ  

9) บริษทัจะไม่ขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิและจะไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงรำคำและอตัรำกำรใชสิ้ทธิเวน้แต่จะมีกำร
ปรับสิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ 

10) บริษทัอำจท ำกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิควบคู่กบักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอตัรำกำรใช้
สิทธิก็ได  ้ทั้ งน้ี หำกบริษทัตอ้งออกหุ้นรองรับเพ่ิมเติม บริษทัตอ้งยื่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัให้ออกหุ้น
รองรับกำรปรับสิทธินั้นอยำ่งเพียงพอต่อส ำนกังำนก่อนกำรปรับสิทธิ จึงจะถือวำ่บริษทัไดรั้บอนุญำตให้เสนอขำย
หุน้รองรับ 

4. สถำนภำพของใบส ำคญัแสดงสิทธิทีอ่ยู่ระหว่ำงวนัที่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

สถำนภำพของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีอยูร่ะหวำ่งวนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้สดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ และวนั
ก่อนวนัท่ีกระทรวงพำณิชยจ์ะรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้ อนัเน่ืองมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจะมี
สถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดแ้สดงควำมจ ำนงใชสิ้ทธิ และสถำนภำพจะส้ินสุดลงในวนัท่ี
กระทรวงพำณิชยไ์ดรั้บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้อนัเน่ืองมำจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิขำ้งตน้แลว้ 

ในกรณีท่ีบริษทัมีกำรปรับรำคำใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิในช่วงท่ีบริษทัยงัไม่ไดน้ ำหุน้สำมญัท่ีเกิดข้ึนจำก
กำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย ์ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดท้  ำกำรใชสิ้ทธิแลว้จะ
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ไดรั้บกำรปรับสิทธิยอ้นหลงั โดยบริษทัจะด ำเนินกำรออกหุ้นสำมญัใหม่เพ่ิมเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสุด
ตำมจ ำนวนท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสมควรจะไดรั้บหำกรำคำท่ีไดป้รับใหม่นั้นมีผลบงัคบัใช ้โดยหุ้นสำมญัส่วนเพ่ิมอำจ
ไดรั้บชำ้กวำ่หุน้สำมญัท่ีไดรั้บก่อนหนำ้น้ีแลว้ แต่ไม่เกิน 15 วนัท ำกำรนบัจำกวนัท่ีมีกำรปรับสิทธิ 

5. สิทธิของหุ้นสำมญัใหม่ทีเ่กดิจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

สิทธิของหุ้นสำมญัท่ีออกตำมกำรใชสิ้ทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี จะมีสิทธิและสภำพเหมือนหุน้
สำมญัเดิมของบริษทัท่ีออกไปก่อนหน้ำน้ีแลว้ รวมทั้ งสิทธิในกำรรับเงินปันผลหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีบริษทัให้แก่ผูถื้อ                
หุ้น ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีนำยทะเบียนหุ้นสำมญัของบริษทั ไดจ้ดแจง้ช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผู ้
ถือหุ้นสำมญัของบริษทั และกระทรวงพำณิชยรั์บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้ หำกบริษทัไดป้ระกำศวนัก ำหนดให้สิทธิใน
เงินปันผล หรือผลประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ผูถื้อหุ้นก่อนวนัท่ีบริษทัไดจ้ดแจง้ช่ือของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขำยใน
คร้ังน้ีเป็นผูถื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีกระทรวงพำณิชยรั์บจดทะเบียนเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิดงักล่ำวจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลหรือผลประโยชน์อ่ืนนั้น 

6. รำยละเอยีดเกีย่วกบัหุ้นออกใหม่เพือ่รองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 ลกัษณะส ำคญัของหุ้น 

จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้เดิมของบริษทั  

: 405,446,716 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษทัในคร้ังน้ี 

มูลค่ำท่ีตรำไว ้ : หุน้ละ 0.40 บำท (ณ วนัท่ี 15 มีนำคม 2560) 

รำคำกำรใชสิ้ทธิ : 2.20 บำทต่อหุน้ เวน้แต่จะมีกำรปรับรำคำใชสิ้ทธิ 
ซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ 

 เน่ืองจำกหุ้นสำมญัของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ดงันั้นหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่เน่ืองจำก
กำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถเขำ้ท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยไ์ดภ้ำยหลงัจำกท่ีบริษทัด ำเนินกำรจด
ทะเบียนหุ้นสำมญัใหม่ดงักล่ำวต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ลว้ โดยบริษทัจะด ำเนินกำรยื่นขออนุญำตน ำหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่จำก
กำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อตลำดหลกัทรัพยโ์ดยเร็ว แต่ไม่
เกิน 30 วนันับจำกวนัใช้สิทธิแต่ละคร้ัง ทั้ งน้ีเพ่ือให้หุ้นสำมัญดังกล่ำวสำมำรถท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพย์ได้
เช่นเดียวกบัหุน้สำมญัเดิมของบริษทั  

7. ข้อจ ำกดักำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษทัไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั เวน้แต่กำรโอนเกิดข้ึน
ในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอนหรือกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดท้ำย และตลำดหลกัทรัพยจ์ะท ำกำรข้ึนเคร่ืองหมำย SP (ห้ำมกำรซ้ือขำย) ล่วงหน้ำ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมุด
ทะเบียน (ในกรณีท่ีวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนสิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของตลำดหลกัทรัพยใ์ห้
เล่ือนวนัปิดสมุดทะเบียนเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้) โดยบริษทัจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษทัในคร้ังน้ีไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภำยใน 45 วนันบัจำกวนัท่ี
ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิแลว้เสร็จ 
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บุคคลท่ีมิใช่สัญชำติไทย 

 บริษทัจะไม่ออกหุ้นสำมญัให้แก่ผูใ้ชสิ้ทธิท่ีมิใช่สัญชำติไทย ซ่ึงไดด้  ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมวิธีกำรใชสิ้ทธิจนท ำให้
สัดส่วนกำรถือหุ้นของคนท่ีมิใช่สัญชำติไทยมีจ ำนวนเกินกวำ่ร้อยละ 49 ตำมท่ีระบุในขอ้บงัคบัของบริษทั หรือตำมสัดส่วน
ท่ีอำจมีกำรแกไ้ขในขอ้บงัคบัของบริษทัในอนำคต 

8. ทีม่ำของกำรก ำหนดรำคำหลกัทรัพย์ทีเ่สนอขำย 

      ไม่มีกำรก ำหนดรำคำของใบส ำคญัแสดงสิทธิ เน่ืองจำกกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวเป็นกำรออกโดยไม่คิด
มูลค่ำ 

9. กำรประชุมผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 ในกรณีท่ีมีเหตุให้เกิดผลกระทบต่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งในส่วนของรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ
ท่ีท ำให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเสียผลประโยชน์ นอกเหนือจำกท่ีก ำหนดไว ้กำรเรียกและ/หรือ กำรประชุมผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิใหเ้ป็นไปตำมวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 

1. ในกำรเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่วำ่จะเป็นกำรเรียกประชุม โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ช้
สิทธิ หรือบริษทัเป็นผูด้  ำเนินกำรเรียกประชุม ให้บริษทัจดัท ำหนงัสือนดัประชุม ระบุ สถำนท่ี วนั เวลำ ผูท่ี้ขอให้
เรียกประชุม และเร่ืองท่ีจะพิจำรณำในท่ีประชุม และจดัส่งใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิ
ไปแลว้บำงส่วนแต่ละรำย ตำมรำยช่ือ และท่ีอยูท่ี่ปรำกฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และแจง้ผำ่น
ทำงส่ือของตลำดหลกัทรัพย ์(SET SMART / ELCID) เพ่ือก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วนั
ก่อนกำรประชุมในแต่ละคร้ัง 

2. ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วนซ่ึงมี
สิทธิเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนกไ็ด ้โดย
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวจะตอ้งจดัท ำหนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบท่ีบริษทัก ำหนดและใหย้ืน่หนงัสือมอบ
ฉนัทะต่อประธำนท่ีประชุมหรือผูท่ี้ประธำนท่ีประชุมมอบหมำยก่อนเร่ิมกำรประชุม  

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วนของบริษทัในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิคนใด
ท่ีมีส่วนไดเ้สียในขอ้พิจำรณำอนัใดซ่ึงท่ีประชุมจะพิจำรณำและลงมติ ห้ำมมิให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิคนนั้น
ออกเสียงลงคะแนนในขอ้พิจำรณำขอ้นั้น 

 ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีมีส่วนได้เสียตำมข้อน้ี หมำยถึง ผู ้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีมีควำมขัดแยง้ทำง
ผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีท่ีประชุมพิจำรณำลงมติ 

3. ในกำรออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีถืออยู่
โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยมีหน่ึงเสียง ผูเ้ป็นประธำนในท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจำก
สิทธิท่ีตนมีในฐำนะเป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือผูรั้บมอบฉนัทะ 

4. ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจัดข้ึนโดยบริษัท ให้ประธำนกรรมกำรบริษัทหรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริษทั ท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูจ้ดักำรประชุม ประธำนในท่ีประชุมอำจจะมำจำกบุคคลท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิลงมติ
เห็นชอบคดัเลือกนอกเหนือไปจำกประธำนกรรมกำรหรือบุคคลท่ีประธำนกรรมกำรมอบหมำย โดยท่ีทั้งสองกรณี
ประธำนท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงช้ีขำด 



 

 21 

5. องคป์ระชุมในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ
หรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วน และ/หรือ ผูรั้บมอบฉันทะมำประชุมรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำ 25 รำย ซ่ึงถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิรวมกนัไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหน่วยทั้งหมดของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ 
และ/หรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วนจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ใหถื้อวำ่กำรประชุม
เป็นอนัระงบัไป หำกกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นเป็นกำรเรียกโดยมติคณะกรรมกำรบริษทัให้นัด
ประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนั แต่ไม่เกินกวำ่ 14 วนั นบัจำกวนัก ำหนดประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิในคร้ังแรก และใหบ้ริษทัด ำเนินกำรจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมไปยงัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทุกรำยและตลำด
หลกัทรัพยต์ำมรำยละเอียดและวิธีกำรท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ในกำรประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวำ่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
กล่ำวคือ มีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมำประชุมเท่ำใดถือว่ำเป็นองค์ประชุม ทั้งน้ี ส ำหรับในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิเป็นผูร้้องขอใหเ้รียกประชุม จะไม่มีกำรเรียกประชุมใหม่ 

6. ในกรณีท่ีปรำกฏวำ่กำรประชุมคร้ังใด เม่ือล่วงเวลำนดัไปแลว้ 45 นำที ยงัมีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้ร่วมประชุม
ยงัไม่ครบเป็นองคป์ระชุมใหถื้อวำ่กำรประชุมเป็นอนัระงบัไป  

7. มติท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนหน่วยของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิและ/หรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วน ณ ขณะนั้น ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

8. มติใดๆ ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดล้งมติไปแลว้นั้น ให้ถือวำ่มีผลผกูพนัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทุก
รำยไม่วำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นจะไดเ้ขำ้ร่วมประชุมดว้ยหรือไม่กต็ำม 

9. ภำยหลงัจำกบริษทัไดด้ ำเนินกำรจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทัจะแจง้มติของท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพย ์(SET SMART / 
ELCID) โดยเร็ว 

10. บริษทัจะด ำเนินกำรจดัท ำและบนัทึกรำยงำนกำรประชุมและเก็บรักษำบนัทึกดงักล่ำวไวท่ี้ส ำนักงำนใหญ่ของ
บริษทั รำยงำนประชุมท่ีไดล้งลำยมือช่ือโดยประธำนให้ถือเป็นหลกัฐำนอนัสมบูรณ์ของกิจกำรทั้ งหลำยท่ีได้
ประชุมกนันั้น และจดัส่งรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวใหแ้ก่ตลำดหลกัทรัพยแ์ละส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยในระยะเวลำ
ไม่เกิน 14 วนั นบัจำกวนัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

11. ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทัหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกบริษทั และท่ีปรึกษำกฎหมำยของ
บริษทัมีสิทธิท่ีจะเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรือใหค้  ำอธิบำยในท่ีประชุมผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิได ้

12. บริษทัจะเป็นผูช้  ำระค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งหมด 

13. บริษทัจะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิตำมมติท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธินบัตั้งแต่วนัท่ีประชุมเพ่ือลงมติ 
และบริษทัจะแจง้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิเป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหส้ ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์
ทรำบภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้น 

10. กำรแก้ไขเพิม่เตมิสิทธิและเงื่อนไขของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิไม่วำ่ในกรณีใด ๆ จะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก ำหนดตำมประกำศ ทจ.34/2551 
หรือกฎเกณฑใ์ดๆ ของส ำนกังำน ก.ล.ต. รวมทั้งท่ีจะมีเพ่ิมเติมภำยหลงัท่ีบริษทัออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ัง
น้ี ทั้งน้ี ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ และ/หรือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิท่ีจะเสนอให้แกไ้ขขอ้ก ำหนดสิทธิในเร่ือง 
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อตัรำกำรใชสิ้ทธิ รำคำกำรใชสิ้ทธิ และอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ เวน้แต่จะเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ โดยบริษทั
จะแจง้ไปยงัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทุกรำยถึงกำรเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิดงักล่ำว และจะจดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีแกไ้ข
เปล่ียนแปลงใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเม่ือไดรั้บกำรร้องขอภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บกำรร้องขอเป็นหนงัสือจำกผู ้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ และบริษทัจะจดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีเปล่ียนแปลงดงักล่ำวให้แก่ตลำดหลกัทรัพยภ์ำยในวนัท ำกำร
ถดัไป และส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนั  

11. ผลบังคบัของข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยทีใ่ช้บังคับ 

ขอ้ก ำหนดสิทธิฉบับน้ีจะมีผลใช้บังคบัในวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย โดย
ขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีจะใชบ้งัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย กำรตีควำมและผลของขอ้ก ำหนดสิทธิฉบบัน้ีให้เป็นไปตำม
บทบญัญติัแห่งกฎหมำยไทย และหำกมีขอ้ควำมใดๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีขดัหรือแยง้กบักฎหมำยหรือประกำศใดๆ ท่ีมีผล
ใชบ้งัคบัตำมกฎหมำยกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหใ้ชข้อ้ควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดงักล่ำวบงัคบักบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ
แทนขอ้ควำมของขอ้ก ำหนดสิทธิเฉพำะในส่วนท่ีขดัแยง้กนันั้น 

 

 ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 

 

 ……………………………… 

 (นำงสำวสุทธิรัตน์ ลีสวสัด์ิตระกลู) 
 กรรมกำร 
  
 
 
 ……………………………… 
 (นำงสำวจุรีรัตน์ ลปนำวณิชย)์ 
 กรรมกำร 


