
 
 
 

 

 

 

 

  

 

ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของ  

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 9 

(MINT-W9) 
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ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

และผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 9 (MINT-W9)  

 

 ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 9 (MINT–W9) 

(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ออกโดยบรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) (“ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ 

“บริษัท”) ตามมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 28/2564 เม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2564 (“มติฯ”) 

 ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสทิธิจะไดร้บัสิทธิตามที่ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสทิธิ โดยผูอ้อกใบสาํคัญแสดงสทิธิและผูถื้อ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิจะตอ้งผูกพันตามขอ้กาํหนดสทิธินีทุ้กประการ และใหถื้อว่า ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิไดร้บัทราบและ

เขา้ใจขอ้กาํหนดต่าง ๆ ในขอ้กาํหนดสิทธิเป็นอย่างดีแลว้ และตกลงยอมรบัขอ้กาํหนดสิทธินีท้ั้งหมด ทั้งนี ้ผูอ้อกใบสาํคัญ

แสดงสิทธิจะจดัใหมี้การเก็บรกัษาสาํเนาขอ้กาํหนดสทิธิและสาํเนาสญัญาต่าง ๆ ไว ้ณ สาํนกังานใหญ่ของผูอ้อกใบสาํคญั

แสดงสทิธิ เพื่อใหผู้ถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสาํเนาขอ้กาํหนดสทิธิและสาํเนาสญัญาต่าง ๆ ไดใ้นวันและเวลาทาํ

การของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

 

คาํจาํกัดความ 

คาํและขอ้ความต่าง ๆ ที่ใชอ้ยู่ในขอ้กาํหนดสทิธิ ใหมี้ความหมาย ดงัต่อไปนี:้ 

ขอ้กาํหนดสทิธิ หมายถงึ ขอ้กาํหนดว่าด้วยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบสาํคัญแสดงสิทธิ

และผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญ ของบริษัท ไมเนอร ์

อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 9 (MINT–W9) (รวมถึง

ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (ถา้มี) 

แบบแสดงความจาํนงการใชส้ทิธิ หมายถงึ แบบตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.2.7 ของขอ้กาํหนดสทิธิ 

ซือ้หุน้สามญั 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถงึ ใบสาํค ัญแสดงส ิทธิที ่จะซือ้หุ น้สาม ัญของ  บริษัท  ไม เนอร ์

อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที่ 9 (MINT–W9) ชนิดระบุ

ช่ือผูถื้อและเปลี่ยนมือได ้

ใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถงึ ใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ออกโดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์พื่อ

ใชแ้ทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

บรษัิท หรอื ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถงึ บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถงึ ผูท้รงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิแต่ละหน่วยตามขอ้ 1.2.4 

ผูถื้อใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถงึ ผูท้รงสทิธิในใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิแต่ละหน่วย 
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วนัทาํการ หมายถงึ วันที่ธนาคารพาณิชยโ์ดยทั่ วไปเปิดทาํการตามปกติในกรุงเทพ 

มหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสารห์รือวันอาทิตย ์หรือวันอื่นใดที่ธนาคาร

แห่งประเทศไทยประกาศใหเ้ป็นวนัหยดุของธนาคารพาณิชย ์

ประกาศ ทจ. 34/2551 หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขอ

อนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุน้ที่ออกใหม่และหุน้ที่ออกใหม่ เพื่อรองรบัใบสาํคัญแสดงสิทธิ ลง

วนัที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่อาจมีการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือ

ใชบ้งัคบัแทน) 

สาํนกังาน ก.ล.ต. หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ หมายถงึ บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

วนัใชส้ทิธิ หมายถงึ ใหมี้ความหมายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.2.1 ของขอ้กาํหนดสทิธิ 

วนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย หมายถงึ ใหมี้ความหมายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.2.1 ของขอ้กาํหนดสทิธิ 

ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ หมายถงึ ใหมี้ความหมายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.2.3 ของขอ้กาํหนดสทิธิ 

ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ หมายถงึ ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิสาํหรบัวนัใชส้ทิธิ 

ครัง้สดุทา้ย  ครัง้สดุทา้ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.2.3 ของขอ้กาํหนดสทิธิ 

ราคาการใชส้ทิธิ หมายถงึ ราคาในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามัญตามใบสาํคญัแสดงสทิธิตามที่

ระบไุวใ้นขอ้ 1.1 ของขอ้กาํหนดสทิธิ 

อตัราการใชส้ทิธิ หมายถงึ อตัราในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิตามที่

ระบไุวใ้นขอ้ 1.1 ของขอ้กาํหนดสทิธิ 

ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ หมายถงึ บคุคลที่บรษัิทจะแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนของบรษัิทในการรบัแจง้

ความจาํนงในการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

สมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถงึ  สมดุทะเบียนหรอืแหล่งขอ้มูลทางทะเบียนซึ่งบนัทกึรายละเอียด

เก่ียวกบัใบสาํคัญแสดงสทิธิและผูถื้อใบสาํคัญแสดงสทิธิที่เก็บ

รกัษาโดยนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิ (ตามที่ไดน้ิยามไว้

ดา้นลา่ง) 

1 รายละเอียดเกี่ยวกับใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 28/2564 เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2564 มีมติอนมุติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้

หุน้สามัญของ บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที่ 9 (MINT–W9) จาํนวนไม่เกิน 162,237,420 หน่วย 

เพื่อจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 
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162,237,420 หุน้ เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามัญตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมลูค่า (ศนูยบ์าท) โดยมีรายละเอียด

ของใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จดัสรรดังต่อไปนี ้

1.1 ลักษณะสาํคัญของใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

ผูอ้อกใบสาํคัญแสดงสทิธิ          บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

ที่อยู่ของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ 12 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต

คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110         

ช่ือของใบสาํคญัแสดงสทิธิ ใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอร์

เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที่ 9 (MINT–W9)   

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสทิธิ              ระบช่ืุอผูถื้อและสามารถเปลี่ยนมือได ้

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ออก ไม่เกิน 162,237,420 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ไม่คิดมลูค่า) 

วนัที่ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 7 พฤษภาคม 2564 

วนัครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ 15 กมุภาพนัธ ์2567 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ 2 ปี 9 เดือน 9 วัน นับต้ังแต่วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิคร้งัแรก 

อตัราการใชส้ทิธิ ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ (อาจเปลี่ยน 

แปลงภายหลงัตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ) (“อัตราการใช้สิทธิ”) 

ราคาการใชส้ทิธิ ราคาการใชส้ิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 31 บาทต่อหุ้น 

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตาม

เง่ือนไขการปรบัสทิธิ) (“ราคาการใช้สิทธิ”) 

จาํนวนหุน้สามญัที่สาํรองไวเ้พื่อรองรบัการ ไม่เกิน 162,237,420 หุ้น (มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท) คิดเป็น 

ใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ  รอ้ยละ 3.13 ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท  

ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการ

จดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W9 นี ้ 

โดยที่จาํนวนหุน้สามญัเพิ่มทนุที่จะจดัสรรและสาํรองไวเ้พื่อรองรบั

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ MINT-W9 รวมกับจาํนวนหุ้นที่จัดสรรและ

สาํรองไวเ้พื่อรองรบัใบสาํคัญแสดงสิทธิอื่นๆ ทั้งหมดของบริษัท 

คิดเป็นรอ้ยละ15.53 ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ

บรษัิท 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสทิธิ บรษัิทจะนาํใบสาํคัญแสดงสทิธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
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ตลาดรองของหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ทิธิ บรษัิทจะนาํหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ทิธิตามใบสาํคัญแสดง

สทิธิในครัง้นีเ้ขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์

วิธีการจดัสรร    จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่า 

ในอัตราส่วน 32 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

(ในกรณีที่คาํนวณแลว้มีเศษของใบสาํคัญแสดงสิทธิตํ่ากว่า 1 

หน่วยให้ปัดเศษดังกล่าวทิ ้ง) โดยกาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นสามัญ

ของบริษัทที่มีสิทธิไดร้บัการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ออกใน

ครัง้นี ้ในวนัที่ 7 พฤษภาคม 2564 

นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิ บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด หรอืผูท้ี่ไดร้บั

แต่งตัง้โดยชอบโดยบรษัิทใหท้าํหนา้ที่เป็นนายทะเบียนใบสาํคัญ

แสดงสทิธิแทน (“นายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสิทธิ”) 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้  

หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิในครั้งนี ้ จะมีสิทธิและได้รับ

ผลประโยชน์อันพึงได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรยีกชาํระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการ โดยสิทธิใด ๆ ที่จะ

ไดร้บัจากการเป็นผูถื้อหุน้สามญัจากการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิจะเริ่มตั้งแต่วนัที่กระทรวงพาณิชยร์บั

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาํระแลว้สาํหรบัหุน้สามัญใหม่ที่เกิดจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ และ

นายทะเบียนของบรษัิทไดล้งทะเบียนหุน้ที่ออกใหม่เนื่องจากการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามัญตามใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้แลว้ 

 เนื่องจากบริษัทมีการออกและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ MINT-W8 และ MINT-W9 ดังนั้น ในการพิจารณา

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ จะพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิมในกรณีดงันี ้

กรณีที่ 1 :   กรณีที่บรษัิทออกและจัดสรร MINT-W8 และ MINT-W9 และผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทเป็นผูใ้ชส้ิทธิ MINT-W8 

และ MINT-W9 ทั้งจาํนวน ทั้งนี ้ในกรณีที่ 1 ผูถื้อหุน้เดิมจะไม่ไดร้บัผลกระทบดา้นการลดลงของสดัส่วนการ

ถือหุน้ (Control Dilution) 

กรณีที่ 2 :  กรณีที่บริษัทออกและจัดสรร MINT-W8 เพียงอย่างเดียว และ MINT-W8 มีการเปลี่ยนมือจากผูถื้อหุน้เดิม

ของบรษัิทเป็นนกัลงทนุอื่น โดยนกัลงทนุอื่นเป็นผูใ้ชส้ทิธิ MINT-W8 ทัง้จาํนวน  

กรณีที่ 3 :  กรณีที่บริษัทออกและจัดสรร MINT-W9 เพียงอย่างเดียว และ MINT-W9 มีการเปลี่ยนมือจากผูถื้อหุน้เดิม

ของบรษัิทเป็นนกัลงทนุอื่น โดยนกัลงทนุอื่นเป็นผูใ้ชส้ทิธิ MINT-W9 ทัง้จาํนวน  

กรณีที่ 4 :  กรณีที่บริษัทออกและจัดสรร MINT-W8 และ MINT-W9 และ MINT-W8 และ MINT-W9 มีการเปลี่ยนมือ 

จากผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทเป็นนกัลงทนุอื่น โดยนกัลงทนุอื่นเป็นผูใ้ชส้ทิธิ MINT-W8 และ MINT-W9 ทัง้จาํนวน 
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การลดลงของสดัสว่นการถือหุน้ (Control Dilution) 

 ภายหลังการออกและจัดสรร MINT-W8 และ MINT-W9 หากมีการใช้สิทธิ MINT-W8 และ/หรือ MINT-W9 ทั้ง

จาํนวน จะมีผลกระทบจากการลดลงของสดัสว่นการถือหุน้ (Control Dilution) โดยคาํนวณจากสตูรการคาํนวณ ดงันี ้

Control Dilution = 1 - [Q0/ (Q0 + Qn)] 

โดยที่  Q0 = จาํนวนหุน้สามญัที่มีอยู่เดิมเท่ากบั 5,191,597,430 หุน้ ก่อนวนัใชส้ทิธิ MINT-W8 และ/หรอื MINT-W9 

   Qn = จาํนวนหุน้ที่เพิ่มขึน้จากการใชส้ทิธิ MINT-W8 และ/หรอื MINT-W9 โดยในแต่ละกรณีไดแ้ก่  

- กรณีที่ 2 (Qw2) : จาํนวนหุน้สามัญที่เพิ่มขึน้จากการใชส้ทิธิ MINT-W8 ทัง้จาํนวน = 179,020,602 หุน้ 

- กรณีที่ 3 (Qw3) : จาํนวนหุน้สามัญที่เพิ่มขึน้จากการใชส้ทิธิ MINT-W9 ทัง้จาํนวน = 162,237,420 หุน้ 

- กรณีที่ 4 (Qw4) : จาํนวนหุน้สามัญที่เพิ่มขึน้จากการใชส้ทิธิ MINT-W8 และ MINT-W9 ทั้งจาํนวน = 341,258,022 หุน้ 

กรณีที่ 1  ไม่มีผลกระทบ    กรณีที่ 2 ผูถื้อหุน้เดิมไดร้บัผลกระทบรอ้ยละ 3.33 

กรณีที่ 3 ผูถื้อหุน้เดิมไดร้บัผลกระทบรอ้ยละ 3.03 กรณีที่ 4 ผูถื้อหุน้เดิมไดร้บัผลกระทบรอ้ยละ 6.17  

การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution)  

ภายหลงัการออกและจัดสรร MINT-W8 และ/หรอื MINT-W9 จะมีผลกระทบจากการลดลงของของราคาหุน้ (Price 

Dilution) โดยคาํนวณจากสตูรการคาํนวณ ดงันี ้

Price Dilution = (P0– Pn) / P0 

โดยที่ P0 =  ราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุน้ MINT ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดต่อกันก่อนวันประชมุคณะกรรมการ

บรษัิท ครัง้ที่ 1/2564 เม่ือวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2564 (ระหว่างวนัที่ 3-24 กมุภาพนัธ ์2564) ซึ่งเท่ากบั 29.10 

บาทต่อหุน้ 

Pn =  ราคาเฉลี่ยต่อหุน้ทัง้หมดภายหลงัการใชส้ทิธิ MINT-W8 และ/หรือ MINT-W9 ทัง้จาํนวน โดยในแต่ละ

กรณี ไดแ้ก่ 

- กรณีที่ 1 และ 4 : [(P0Q0) + (PW2QW2) + (PW3QW3)] / (Q0+QW2+QW3) ซึ่งไม่มีผลกระทบ 

- กรณีที่ 2 : [(P0Q0) + (PW2QW2)] / (Q0+QW2) ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 0.13  

- กรณีที่ 3 : [(P0Q0) + (PW3QW3)] / (Q0+QW3) ซึ่งไม่มีผลกระทบ 

โดย PW2 คือราคาการใชส้ทิธิของ MINT-W8 ที่ 28 บาท และ PW3 คือราคาการใชส้ทิธิของ MINT-W9 ที่ 31 บาท 

ในกรณีที่ 2 ผูถื้อหุน้จะไดร้บัผลกระทบดา้นราคารอ้ยละ 0.13 

การลดลงของสว่นแบ่งกาํไร (EPS Dilution) 

เนื่องจากผลการดาํเนินงานปี 2563 มีขาดทนุสทุธิ  จงึไม่มีการคาํนวณการลดลงของส่วนแบ่งกาํไร 
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1.2 การใช้สิทธิและเงือ่นไขการใช้สิทธิ 

1.2.1  วนักาํหนดการใชส้ทิธิ (Exercise Date) 

ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิสามารถใชส้ิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิไดทุ้กวันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม 

สงิหาคม และพฤศจิกายน ตลอดอายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิ ("วันใช้สิทธิ") ในกรณีที่วันใชส้ทิธิตรงกับวนัหยดุทาํการของ

บริษัทให้เลื่อนกาํหนดการใชส้ิทธิดังกล่าวเป็นวันทาํการถัดไป ทั้งนี ้ วันใชส้ิทธิครัง้แรกจะตรงกับวันที่ 16 สิงหาคม 2564 

(เลื่อนจากวนัที่ 15 สงิหาคม 2564 เนื่องจากวนัดงักลา่วไม่ใช่วนัทาํการ)  

สาํหรบัวันใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยจะตรงกับวันที่ใบสาํคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี 9 เดือน 9 วัน นับตั้งแต่วันที่ออก

ใบสาํคญัแสดงสทิธิครัง้แรก ซึ่งตรงกบัวนัที่ 15 กุมภาพนัธ ์2567 (“วันใช้สิทธิครัง้สุดท้าย”) หากวันใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยตรง

กบัวนัหยดุทาํการของบรษัิทใหเ้ลื่อนวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ยดงักลา่วเป็นวนัทาํการก่อนหนา้  

1.2.2 การใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท 

ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือ

บางสว่นก็ได ้สาํหรบัใบสาํคญัแสดงสทิธิที่เหลือและไม่ไดใ้ชส้ทิธิภายในวนักาํหนดการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย บรษัิทจะถือว่าผูถื้อ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดังกล่าว และใหถื้อว่าใบสาํคญัแสดงสิทธินั้น ๆ สิน้สภาพ

ลงโดยไม่มีการใชส้ทิธิ 

1.2.3 ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ 

ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ทิธิในการซือ้หุน้สามญัของบริษัท จะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิซือ้

หุน้สามัญของบรษัิทระหว่างเวลา 9.30 น. ถงึ 15.30 น. (เวลากรุงเทพฯ) ภายในระยะเวลา 5 วันทาํการก่อนวันใชส้ทิธิในแต่

ละครัง้ ("ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ") ยกเวน้การใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยกาํหนดใหมี้ระยะเวลาการแจ้ง

ความจาํนง ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. (เวลากรุงเทพฯ) ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 

(“ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย") 

บรษัิทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ยกเวน้ในกรณีการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยจะมีการ

ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันใช้สิทธิครัง้สุดท้าย และตลาดหลักทรพัย์จะทาํการขึ ้น

เครื่องหมาย SP (หา้มการซือ้ขาย) ลว่งหนา้ 2 วนัทาํการก่อนวันปิดสมดุทะเบียน (ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนพักการโอน

สทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิตรงกบัวนัหยุดทาํการของตลาดหลกัทรพัยใ์หเ้ลื่อนวนัปิดสมดุทะเบียน เป็นวนัทาํการก่อนหนา้) 

การแจง้ข่าวเก่ียวกับการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใชส้ิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้ง

ความจาํนงในการใชส้ิทธิ ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ ฯลฯ บรษัิทจะแจง้รายละเอียดดงักลา่ว 5 วันทาํการก่อน

ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ โดยผ่านระบบเผยแพรส่ื่ออิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย ์และ

ใหถื้อว่าผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิไดร้บัทราบแลว้ สาํหรบัวันใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย นอกจากการเปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรพัย์

แลว้ บริษัทจะส่งรายละเอียดดังกล่าวใหก้บัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตามรายช่ือที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคัญ

แสดงสทิธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนครัง้สดุทา้ยทางไปรษณียล์งทะเบียนดว้ย 
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1.2.4 ผูท้รงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

(ก) ผูท้รงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิกรณีทั่วไป  

สทิธิในใบสาํคัญแสดงสทิธิจะตกแก่บคุคลหรอืนิติบคุคลที่ปรากฏช่ือเป็นเจา้ของใบสาํคัญแสดงสทิธิจาํนวนดงักลา่ว

ในสมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิในขณะนั้น ๆ หรอืในวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียน ในกรณีที่มีการปิดสมดุทะเบียน

พกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ เวน้แต่จะไดมี้การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิซึ่งสามารถใชย้นักบับริษัทไดต้ามขอ้ 8.1(ก) เกิดขึน้

แลว้ ในวนัปิดสมดุทะเบียนที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้ ซึ่งสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิจะตกแก่ผูร้บัโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

(ข) ผูท้รงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิกรณีที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์ป็นผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิแทน 

สทิธิในใบสาํคัญแสดงสทิธิจะตกแก่บคุคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสิทธิไดร้บัแจง้เป็นหนังสอื

จากศูนย์รบัฝากหลักทรพัยว่์า เป็นผู้ทรงสิทธิในใบสาํคัญแสดงสิทธิจาํนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิไวใ้นช่ือของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นขณะนัน้ ๆ หรือในวันแรกของการปิดสมดุทะเบียน ในกรณีที่มีการ

ปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

1.2.5 นายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

เลขที่ 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  

โทรศพัท ์: +66 (0) 2009 9000   โทรสาร : +66 (0) 2009 9991 

E-mail : SETContactCenter@set.or.th  เว็บไซต ์: http://www.set.or.th/tsd 

นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิ จะรบัผิดชอบต่อการปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคัญแสดงสทิธิ ซึ่งในสมดุทะเบียน

จะตอ้งประกอบดว้ย ช่ือเต็ม สญัชาติและที่อยู่ของผูถื้อใบสาํคัญแสดงสทิธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์

จะกาํหนด ในกรณีขอ้มูลไม่ตรงกัน จะถือว่าขอ้มูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคัญแสดงสทิธิเป็นขอ้มูลที่ถูกตอ้ง 

ดงันั้น ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีหนา้ที่ในการแจง้ขอเปลี่ยนแปลง หรอืแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบนัทกึสมุด

ทะเบียนใบสาํคัญแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนโดยตรง และนายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข

ขอ้ผิดพลาดดงักลา่ว 

บรษัิทจะสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสทิธิ โดยจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วใหแ้ก่

ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิทราบถงึการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยโ์ดยเร็ว 

และแจง้สาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัจากวนัที่มีการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว  

1.2.6 สถานที่ติดต่อในการใชส้ทิธิ  

แผนกเลขานกุารบรษัิท 

บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

เลขที่ 88 เดอะปารค์ ชัน้ 12 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์+66 (0) 2365 6115-7  

ทัง้นี ้ ในกรณีที่บรษัิทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใชส้ทิธิ หรือบรษัิทไดแ้ต่งตัง้ตัวแทนรบัแจง้ความจาํนง

ในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดใหก้ับผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกสข์องตลาด

หลกัทรพัยต่์อไป และใหถื้อว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิไดร้บัทราบแลว้ 

mailto:SETContactCenter@set.or.th
http://www.set.or.th/
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1.2.7 ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสทิธิ หรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถติดต่อขอรบัแบบแสดงความจาํนงในการใชส้ทิธิ

ซือ้หุน้สามัญที่ออกใหม่ภายใตใ้บสาํคญัแสดงสทิธิตามที่บรษัิทกาํหนด (“แบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธิซือ้หุ้น

สามัญ”) ไดท้ี่บรษัิท ในระหว่างระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ ณ สถานที่ติดต่อในการใชส้ทิธิ หรอืตวัแทนรบั

แจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิหรอืสามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิท www.minor.com  

ในกรณีที่ใบสาํคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไรใ้บหลักทรพัย์ (Scripless) ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใชส้ิทธิ

ตอ้งแจง้ความจาํนงและกรอกแบบคาํขอเพื่อขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธิออกจากระบบไรใ้บหลกัทรพัยห์รอืเพื่อใหอ้อกใบ

แทนใบสาํคญัแสดงสทิธิตามที่ตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

(ก)  ในกรณีที่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนอยู่โดยใบสาํคัญแสดงสิทธิอยู่ในบัญชี “บรษัิท 

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื่อผูฝ้าก” ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งการใชส้ิทธิตอ้งแจง้ความจาํนงและ

กรอกแบบคาํขอเพื่อขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิออกจากระบบไรใ้บหลกัทรพัยห์รือเพื่อใหอ้อกใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ตามที่ตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด โดยย่ืนต่อบริษัทหลกัทรพัยท์ี่เป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรพัย ์(Broker) ของตน และบริษัท

หลกัทรพัยด์ังกล่าวจะดาํเนินการแจง้กบัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์พื่อขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิจากบัญชี “บรษัิท ศูนยร์บั

ฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เพื่อผูฝ้าก” โดยศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะดาํเนินการออกใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุของบรษัิท  

(ข)  ในกรณีที่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิไม่มีบัญชีซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใบสาํคญัแสดงสิทธิอยู่กบัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์

ใน “บญัชีบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย”์ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ตอ้งการใชส้ทิธิตอ้งแจง้ความจาํนงและกรอกแบบคาํขอเพื่อขอ

ถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิออกจากระบบไรใ้บหลกัทรพัยห์รือเพื่อใหอ้อกใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรพัย์

กาํหนด โดยย่ืนต่อศูนย์รบัฝากหลกัทรพัยเ์พื่อขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิจาก “บัญชีบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย”์ โดยศูนยร์บั

ฝากหลกัทรพัยจ์ะดาํเนินการออกใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน

ของบรษัิท 

1.2.8 ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสทิธิ หรอืใบแทนใบสาํคัญแสดงสทิธิที่ประสงคจ์ะใชส้ทิธิซือ้หุน้สามัญจะตอ้งปฏิบติัตาม

เง่ือนไขการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ โดยดาํเนินการและส่งตน้ฉบบัเอกสาร (ทัง้นี้ บริษัทจะไม่รับการแจง้ความจาํนง

ในการใช้สิทธิทางไปรษณีย)์ ดงัต่อไปนี ้

1)  ย่ืนแบบแสดงความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญที่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชัดเจน และครบถว้นแลว้ทุกรายการ 

พรอ้มลงนาม ใหแ้ก่บริษัทหรือตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ (แลว้แต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจาํนงใน

การใชส้ทิธิที่เก่ียวขอ้ง 

2) นาํส่งใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่า ผูถื้อนั้นมีสิทธิในใบสาํคัญแสดงสิทธิ ตาม

จาํนวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญ ใหแ้ก่บริษัทหรอืตัวแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ 

(แลว้แต่กรณี) 

3)  ย่ืนหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธิสาํหรบัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิแต่ละประเภท ดงันี ้

i. บคุคลสญัชาติไทย 

สาํเนาบัตรประจาํตวัประชาชน/สาํเนาบัตรขา้ราชการ/สาํเนาบัตรพนักงานรฐัวิสาหกิจที่ยงัไม่หมดอาย ุณ วัน

ใชส้ทิธิที่เก่ียวขอ้ง พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกลุ ซึ่งทาํใหช่ื้อ/ช่ือสกลุ ไม่ตรงกับ

http://www.minor.com/
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ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใหแ้นบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการกบัหลกัฐานประกอบที่เก่ียวขอ้ง เช่น ทะเบียน

สมรส ใบหย่า ใบแจง้เปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกลุ เป็นตน้ พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

ii. บคุคลต่างดา้ว 

สาํเนาหนงัสอืเดินทางหรอืสาํเนาใบต่างดา้ว ที่ยงัไม่หมดอาย ุ ณ วนัใชส้ทิธิที่เก่ียวขอ้ง พรอ้มรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง 

iii. นิติบคุคลในประเทศ 

สาํเนาหนังสือรบัรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยท์ี่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันใชส้ิทธิที่เก่ียวข้อง พรอ้ม

รบัรองสาํเนาถูกต้องโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอ้มประทับตราสาํคัญ (ถ้ามี) และเอกสาร

หลักฐานของผู้มีอาํนาจลงลายมือช่ือตามข้อ 3)(i) หรือข้อ 3)(ii) ของข้อ 1.2.8 นี ้ (แลว้แต่กรณี) ซึ่งยังไม่

หมดอาย ุณ วนัใชส้ทิธิที่เก่ียวขอ้ง พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

iv. นิติบคุคลต่างประเทศ 

สาํเนาหนังสือสาํคัญการจัดตัง้บรษัิทและ/หรอืหนังสือรบัรอง ซึ่งตอ้งมีรายการแสดงรายช่ือผูมี้อาํนาจกระทาํ

การแทนนิติบคุคลนัน้ อาํนาจในการลงนาม และที่ตัง้ของบรษัิท ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวนัใชส้ทิธิ ซึ่งรบัรองโดย 

Notary Public พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสาํคัญของ

นิติบุคคล (ถา้มี) และเอกสารหลกัฐานของผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือตามขอ้ 3)(i) หรือขอ้ 3)(ii) (แลว้แต่กรณี) 

ซึ่งยงัไม่หมดอาย ุณ วนัใชส้ทิธิที่เก่ียวขอ้ง พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

หากผูถื้อใบสาํคัญแสดงสทิธิไม่สง่มอบหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธิตามที่กาํหนดไวใ้นขอ้ 3) ของขอ้ 1.2.8 นี ้

บรษัิทและ/หรอืตัวแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิไม่

ประสงคจ์ะใชส้ิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิในครัง้นั้น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทและ/หรือตัวแทนรบัแจง้ความ

จาํนงในการใชส้ิทธิ สามารถใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาใหผู้้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิใชส้ิทธิตามใบสาํคัญ

แสดงสทิธิไดต้ามความเหมาะสม 

4) ชาํระเงินตามจาํนวนในการใชส้ิทธิตามที่ระบใุนแบบแสดงความจาํนงการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามัญ ภายในระยะเวลาที่

กาํหนด โดยไม่เกินวนัใชส้ทิธิ แก่บรษัิทหรอืตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ (แลว้แต่กรณี) โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดงันี ้

i. โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก ช่ือบญัชี "บญัชีการใชส้ทิธิของใบแสดงสทิธิ บมจ. ไมเนอร ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล" 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาสขุมุวิท ซอย 71 บญัชีกระแสรายวนั เลขที่ 035-3-03480-5 โดย

แนบหลกัฐานการโอนเงินภายในวันใชส้ทิธิแต่ละครัง้มากบัแบบแสดงความจาํนงการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามัญ 

ii. ชาํระโดยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค ดร๊าฟท ์หรอืคาํสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรยีกเก็บไดใ้นกรุงเทพมหานคร โดย

ลงวนัที่จองซือ้และตอ้งสง่มอบถึงบรษัิทหรอืตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ (แลว้แต่กรณี) ภายใน 

11.00 น. (เวลากรุงเทพฯ) ของวนัทาํการ 2 วนัก่อนวนัใชส้ิทธิแต่ละครัง้ โดยขีดครอ่มสั่งจ่าย "บัญชีการใช้

สิทธิของใบแสดงสิทธิ บมจ. ไมเนอร ์ อินเตอรเ์นช่ันแนล" หรอืชาํระโดยวิธีการอื่นใดตามแต่ที่บรษัิท

และ/หรอืตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิจะเป็นผูก้าํหนดและแจง้ใหท้ราบต่อไป 

ทัง้นี ้การใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนดงักลา่วจะสมบรูณต่์อเม่ือบริษัทและ/หรอืตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใช้

สทิธิ เรยีกเก็บเงินจาํนวนดังกล่าวไดแ้ลว้เท่านัน้ หากบรษัิทและ/หรอืตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิไม่สามารถเรยีก
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เก็บเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ ที่ไม่ไดเ้กิดจากความผิดของบรษัิทและ/หรอืตัวแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ บรษัิทจะถือ

ว่าผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลกิการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนในครัง้นั้น ๆ โดยบริษัทและ/หรือตัวแทนรบั

แจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ จะจดัส่งใบสาํคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิพรอ้มกับเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือ 

ดรา๊ฟทท์ี่เรยีกเก็บเงินไม่ไดคื้นใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสทิธิภายใน 14 วนันบัจากวนักาํหนดการใชส้ทิธิในครัง้นัน้ ๆ  

ทั้งนี ้ ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิที่บรษัิทถือว่าแสดงเจตนายกเลิกการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนภายใตว้รรคก่อน

หนา้ สามารถแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญไดใ้หม่ในวนักาํหนดการใชส้ทิธิในครัง้ต่อ ๆ ไป เวน้แต่การใชส้ิทธิครัง้

นั้น จะเป็นการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย บริษัทจะถือว่าใบสาํคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชส้ิทธิ ซึ่งบริษัทและ

ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ จะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้และ/หรอืค่าเสยีหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใด ๆ 

 หมายเหต ุ:  

ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญจะเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ่้ายต่าง ๆ รวมถึงภาษี และ/หรือ

อากรแสตมป์ทัง้หมด (ถา้มี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรษัฎากร หรอืขอ้บงัคบั หรอืกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง หรอืบังคบัใชใ้น

การใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคัญแสดงสทิธิ (ถา้มี) 

1.2.9 จาํนวนหน่วยของใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ขอใชส้ทิธิซือ้หุน้สามัญจะตอ้งเป็นจาํนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใชส้ิทธิ

เท่ากบัใบสาํคญัแสดงสทิธิหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุน้สามญั เวน้แต่จะมีการปรบัสทิธิ 

1.2.10 จาํนวนหุน้สามญัที่จะออกเม่ือมีการใชส้ทิธิ จะคาํนวณโดยการนาํจาํนวนเงินในการใชส้ิทธิซึ่งผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สทิธิไดช้าํระตามที่กล่าวขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใชส้ิทธิในขณะที่มีการใชส้ิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุน้สามัญเป็นจาํนวน

เต็มไม่เกินจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธิคูณดว้ยอตัราการใชส้ทิธิ หากมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิและ/หรอือตัราการ

ใชส้ทิธิแลว้ ทาํใหมี้เศษเหลอือยู่จากการคาํนวณดงักลา่ว บรษัิทจะไม่นาํเศษดงักลา่วมาคิดคาํนวณ โดยจะตดัเศษของหุน้ทิง้ 

และจะชาํระเงินที่เหลือจากการใชส้ิทธิดังกล่าวคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วนั นับจากวันใชส้ิทธิในแต่ละ

ครัง้โดยไม่มีดอกเบีย้ ทัง้นี ้ตามวิธีการและเง่ือนไขที่กาํหนดโดยบรษัิทและ/หรอืตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ 

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากไดมี้การส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใชส้ิทธิหรอืเงินที่ไดร้บัไว ้โดยไม่มีการใช้

สิทธิหรอืไม่สามารถใชส้ิทธิได้ โดยได้ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิโดย

ถูกต้องแลว้ ให้ถือว่าผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิไดร้ับเงินคืนแลว้โดยชอบ และผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกรอ้ง

ดอกเบีย้และ/หรอืค่าเสยีหายใด ๆ อีกต่อไป 

1.2.11  หากบรษัิทและ/หรอืตัวแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ ไดร้บัเอกสารแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธิ ไม่ครบถว้น

หรือไม่ถูกตอ้ง หรือตรวจสอบไดว่้าขอ้ความที่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญ

เพิ่มทุนนั้นไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้ง หรือติดอากรแสตมป์ (ถา้มี) ไม่ครบถว้นถูกตอ้งตามบทบัญญัติแห่งประมวลรษัฎากร 

ขอ้บังคับ หรอืกฎหมายต่าง ๆ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิจะตอ้งแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใช้

สทิธิ หากผูถื้อใบสาํคัญแสดงสทิธิไม่แกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาดังกลา่ว บรษัิทจะถือว่าผูถื้อใบสาํคัญแสดงสทิธิแสดง

เจตนายกเลิกการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนในครัง้นั้น ๆ โดยบริษัทและ/หรอืตัวแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ จะ

จดัส่งใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ และเงินที่ไดร้บัไวคื้นใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสทิธิดังกล่าวโดยไม่

มีดอกเบีย้ภายใน 14 วนั นบัจากวนักาํหนดการใชส้ทิธิในครัง้นัน้ ๆ ทัง้นี ้ตามวิธีการและเง่ือนไขที่กาํหนดโดยบรษัิทและ/หรือ

ตัวแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ อย่างไรก็ตาม ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุ้น
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สามัญเพิ่มทุนไดใ้หม่ในวันกาํหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อ ๆ ไป เวน้แต่การใชส้ิทธิครัง้นั้นเป็นการใชส้ิทธิครัง้สดุท้าย ใหถื้อว่า

ใบสาํคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชส้ิทธิ โดยบริษัทและตัวแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใช้สิทธิจะไม่

รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้และ/หรอืค่าเสยีหายอื่นใด ๆ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ 

1.2.12 ในกรณีที่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิชาํระจาํนวนเงินในการใชส้ทิธิไม่ครบถว้นหรอืมีการชาํระเงินเกินจาํนวนในการใช้

สิทธิ บริษัทและ/หรือตัวแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ มีสิทธิที่จะดาํเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี ้ตามที่

บรษัิทและ/หรอืตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ จะเห็นสมควร 

(ก) ถือว่าการแจง้ความจาํนงในการใช้สิทธิมีจาํนวนเท่ากับ (1) จาํนวนหุ้นสามัญที่พึงจะได้รบัตามสิทธิ หรือ (2) 

จาํนวนหุน้สามัญที่พึงไดร้บัตามจาํนวนเงินในการใชส้ิทธิ ซึ่งบรษัิทและ/หรือตัวแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ ไดร้บั

ชาํระไวจ้รงิตามราคาการใชส้ทิธิและอัตราการใชส้ทิธิในขณะนัน้ แลว้แต่จาํนวนใดจะนอ้ยกว่า หรอื 

(ข) ใหผู้ถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิชาํระเงินเพิ่มเติมตามจาํนวนที่ประสงคจ์ะใชส้ทิธิใหค้รบถว้นภายในระยะเวลาการแจง้

ความจาํนงในการใชส้ิทธิ หากบริษัทและ/หรือตัวแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ ไม่ไดร้บัเงินครบตามจาํนวนการใช้

สทิธิภายในระยะเวลาดังกล่าว ใหถื้อว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนายกเลกิการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุในครัง้

นัน้ ๆ เฉพาะส่วนที่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสทิธิชาํระจาํนวนเงินในการใชส้ิทธิไม่ครบถว้น ทัง้นี ้ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสทิธิที่บริษัท

ถือว่าแสดงเจตนายกเลิกการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนภายใตว้รรคนี ้สามารถแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่ม

ทุนไดใ้หม่ในวันกาํหนดการใชส้ิทธิครัง้ต่อ ๆ ไป เว้นแต่เป็นการใชส้ิทธิครัง้สุดทา้ย ให้ถือว่าใบสาํคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิน้

สภาพลงโดยไม่มีการใชส้ิทธิ โดยบริษัทและตัวแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ จะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้และ/หรือ

ค่าเสยีหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใด ๆ 

ในกรณีตามขอ้ (ก) หรอื (ข) หากมีกรณีตอ้งส่งเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ บรษัิทและ/หรอืตวัแทนรบัแจง้

ความจาํนงในการใช้สิทธิ จะส่งเงินที่ เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ ได้รบัไว้คืนให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิโดยไม่มี

ดอกเบีย้ภายใน 14 วนันบัจากวนักาํหนดการใชส้ทิธิในครัง้นัน้ ๆ ตามวิธีการและเง่ือนไขที่กาํหนดโดยบรษัิทและ/หรอืตวัแทน

รบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ 

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากไดมี้การส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใชส้ิทธิหรือเงินที่ไดร้บัไวโ้ดยไม่มีการใช้

สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิ โดยได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบแจ้งความจาํนงในการใชส้ิทธิโดย

ถูกต้องแลว้ ให้ถือว่าผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิไดร้ับเงินคืนแลว้โดยชอบ และผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกรอ้ง

ดอกเบีย้และ/หรอืค่าเสยีหายใด ๆ อีกต่อไป 

1.2.13 ในกรณีที่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสาํคัญแสดงสทิธิเป็นจาํนวนหน่วยมากกว่าจาํนวนหน่วยที่ประสงคจ์ะ

ใชส้ิทธิ ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะส่งใบสาํคัญแสดงสิทธิที่มีจาํนวนหน่วยของใบสาํคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนใหแ้ก่ผูถื้อ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วนันับจากวันที่ไดใ้ชส้ิทธินั้น ๆ โดยยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิฉบับเก่า ยกเวน้ในการใชส้ิทธิ

ครัง้สดุทา้ยจะไม่มีการออกใบสาํคัญแสดงสทิธิใด ๆ อีก 

1.2.14 เม่ือผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ที่ประสงคจ์ะใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัไดป้ฏิบัติตามเง่ือนไขการแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธิ

ซือ้หุน้สามัญ กล่าวคือ ไดส้่งมอบต้นฉบับใบสาํคัญแสดงสิทธิ และแบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธิซื้อหุน้สามัญอย่าง

ถูกต้อง และชาํระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิจะไม่

สามารถเพิกถอนการใชส้ทิธิได ้ เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสอืจากบรษัิท 
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1.2.15 เม่ือพน้กาํหนดวันใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิยังมิไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของการใชส้ิทธิที่

กาํหนดไวอ้ย่างครบถว้น ใหถื้อว่าใบสาํคัญแสดงสทิธินั้น ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชส้ิทธิ และผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิจะ

ใชส้ทิธิไม่ไดอ้ีกเม่ือพน้กาํหนดการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย และไม่มีสทิธิเรยีกรอ้งใด ๆ จากบรษัิท 

1.2.16 บริษัทจะย่ืนขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาํระแลว้ของบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจาํนวนหุน้สามัญที่ออก

ใหม่สาํหรบัการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ภายใน 14 วัน นับจากวันใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ นอกจากนี ้บริษัทจะดาํเนินการใหน้าย

ทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียนผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ไดใ้ช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุน้ตามจาํนวนหุน้สามญัที่คาํนวณไดจ้ากการใชส้ทิธิในครัง้นัน้  

ทัง้นี ้บรษัิทจะดาํเนินการย่ืนคาํขอใหร้บัหุน้สามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนเขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 30 วนันบัแต่วนักาํหนดการใชส้ทิธิในแต่ละครัง้ 

1.2.17 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สาํรองไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดาํเนินการชดใชค่้าเสียหายที่เกิดขึน้

ใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใชส้ิทธิได ้อย่างไรก็ตาม บรษัิทจะไม่ชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคัญแสดง

สทิธิ (ทั้งบคุคลธรรมดาและนิติบุคคล) ซึ่งมีสญัชาติต่างดา้ว ที่ไม่สามารถใชส้ทิธิไดเ้นื่องจากการถกูจาํกัดสทิธิตามสดัส่วนการ

ถือหุน้ของคนต่างดา้วที่ระบุในขอ้บงัคับของบริษัท ซึ่งขอ้บงัคบัของบริษัทกาํหนดว่า สดัส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วจะตอ้ง

ไม่เกินกว่ารอ้ยละ 49 ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษัิทถงึแมว่้าจะมีหุน้สามญัเพียงพอก็ตาม  

1.2.18 ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบรษัิทหรือ

กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ เก่ียวกับการกาํหนด หรอืแกไ้ข

หลกัเกณฑเ์ง่ือนไข ขอ้กาํหนดสทิธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยรวมถงึ วิธีการชาํระราคา 

และการคาํนวณราคาใช้สิทธิ (รวมถึงส่วนเพิ่มใด ๆ) วันใช้สิทธิครั้งแรกและวันใชส้ิทธิครั้งสุดท้าย และข้อกาํหนดหรือ

รายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง และใหบุ้คคลดังกลา่วมีอาํนาจในการเขา้เจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ 

ที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งดาํเนินการต่าง ๆ อันจาํเป็นเก่ียวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ การนาํใบสาํคัญ

แสดงสทิธิและหุน้สามัญที่เกิดจากการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคัญแสดงสทิธิดงักลา่วเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนในการดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และแต่งตั้งและ

มอบหมายบุคคลอื่นที่ มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการต่าง ๆ ข้างต้น  ทั้งนี ้ เป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดสทิธิขอ้ 3.8 และ 13 และกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

2 การชดใช้ค่าเสียหาย ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสาํคัญ

แสดงสิทธิ 

บริษัทจะชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิที่แสดงความจาํนงการใชส้ิทธิในวันกาํหนดการใชส้ิทธิแต่

ละครัง้ และปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามเง่ือนไขที่กาํหนดไว ้และบรษัิทไม่สามารถจดัใหมี้หุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตาม

ใบสาํคัญแสดงสิทธิไดอ้ย่างครบถว้น ยกเวน้กรณีตามที่ระบุไวใ้นขอ้จาํกัดการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิและขอ้จาํกัดการใช้

สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิตามข้อ 9 โดยค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิข้างตน้ สามารถ

คาํนวณไดด้งันี ้

ค่าเสยีหายต่อใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย = B x (MP - EP) 

โดยที่ 
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B  คือ จาํนวนหุน้สามัญที่ไม่สามารถจดัใหมี้และ/หรอืเพิ่มขึน้ไดต้ามอัตราการใชส้ทิธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้

ต่อ 1 หน่วย 

MP  คือ  ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามัญของบริษัท เท่ากบั มลูค่าการซือ้ขายหุน้สามญัของบริษัททัง้หมดหาร

ดว้ยจาํนวนหุน้สามัญของบรษัิทที่มีการซือ้ขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรพัยใ์นวนัใชส้ทิธิในแต่ละครัง้  

EP  คือ  ราคาการใช้สิท ธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิท ธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ ได้

เปลี่ยนแปลงแลว้ 

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุน้สามญัของบริษัทไม่มีการซือ้

ขายในวนัใชส้ทิธิซึ่งใชค้าํนวณ บรษัิทจะดาํเนินการกาํหนดราคายติุธรรมเพื่อใชใ้นการคาํนวณแทน 

การชดใชค่้าเสียหาย บรษัิทจะชาํระใหเ้ป็นเช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 

30 วนั นบัจากวนัใชส้ทิธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบีย้  

อนึ่ง ในกรณีที่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสทิธิที่มีสญัชาติต่างดา้วใชส้ิทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นหุน้สามัญแต่

ไม่สามารถดาํเนินการได ้เนื่องจากอตัราสว่นการถือหุน้ของชาวต่างดา้วในขณะนั้นเกินกว่าจาํนวนที่ระบไุวใ้นขอ้บังคบับรษัิท 

ในกรณีเช่นนี ้บริษัทจะไม่ชดใชค่้าเสียหายหรือดาํเนินการอื่นใดใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสทิธิชาวต่างดา้วดงักล่าวและผูถื้อ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิชาวต่างดา้วไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหาย และ/หรอืเรียกรอ้งให้บริษัทชดใช้ใด ๆ ทั้งสิน้ อย่างไรก็ดี 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิยงัมีผลใชต่้อไปจนถึงวนัสิน้สดุการใชส้ทิธิ หาก ณ วนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ยผูถื้อใบสาํคัญแสดงสทิธิชาวต่าง

ดา้วยังไม่สามารถใชส้ิทธิได ้เนื่องจากอตัราส่วนการถือหุน้ของชาวต่างดา้วในขณะนั้นเกินกว่าจาํนวนที่ระบุไวใ้นขอ้บังคับ

บริษัท ใหถื้อว่าใบสาํคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิน้สภาพลง โดยไม่มีการใชส้ิทธิ โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่มีสญัชาติต่างดา้ว

ดงักลา่ว ไม่มีสทิธิเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใด ๆ ต่อบรษัิท และบรษัิทจะไม่ดาํเนินการชดใชค่้าเสยีหายใด ๆ ที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

3 เงือ่นไขการปรับสิทธิใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

  บริษัทจะดาํเนินการปรบัราคาการใชส้ิทธิ และ/หรือ อัตราการใชส้ิทธิในการซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดอายขุอง

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ เม่ือเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึ่งดังต่อไปนี ้เพื่อรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบสาํคัญแสดง

สทิธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม  

3.1  เม่ือบรษัิทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้สามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุน้ ซึ่ง

การเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิและอัตราการใชส้ิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่มูลค่าที่ตราไวมี้ผลบังคับใชต้ามที่

ประกาศผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูสื่ออิเลคทรอนิคสข์องตลาดหลกัทรพัย ์  

 3.1.1  ราคาการใชส้ทิธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณดังนี ้

             

 3.1.2  อตัราการใชส้ทิธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี ้

 
 

Price 1 = Price 0 x Par 1 

                Par 0 

Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0 

                  Par 1 
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โดยที่ Price 1  คือ ราคาการใชส้ทิธใหม่หลงัการปรบัสทิธิ 

Price 0  คือ ราคาการใชส้ทิธิเดิมก่อนการปรบัสทิธิ 

Ratio 1  คือ อตัราการใชส้ทิธิใหม่หลงัการปรบัสทิธิ 

Ratio 0  คือ อตัราการใชส้ทิธิเดิมก่อนการปรบัสทิธิ 

Par 1  คือ มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามัญหลงัการปรบัสทิธิ 

Par 0  คือ มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามัญก่อนการปรบัสทิธิ 

3.2  เม่ือบรษัิทเสนอขายหุน้สามญัใหก้ับผูถื้อหุน้เดิม และ/หรอืประชาชนทั่วไป และ/หรอืบุคคลในวงจาํกัด ในราคาสทุธิ

ต่อหุน้ของหุน้สามญัที่คาํนวณไดต้ ํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามัญของบริษัท” การเปลี่ยนแปลงราคา

การใชส้ทิธิและอัตราการใชส้ทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วันแรกที่ผูซื้อ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัที่ออก

ใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XR) สาํหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหผู้ถื้อหุน้เดิม และ/หรอืวนัแรกของการ

เสนอขายหุน้สามญัออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรอืบคุคลในวงจาํกดั ตามแต่กรณี  

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุน้สามญัของบริษัทไม่มีการซือ้

ขายระหว่างวนัที่ใชค้าํนวณ บรษัิทจะดาํเนินการกาํหนดราคายติุธรรมเพื่อใชใ้นการคาํนวณแทน 

อนึ่ง ในกรณีที่เม่ือมีการเสนอขายหุน้สามัญพรอ้มกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ในเง่ือนไขที่จะต้องจองซื้อ

ดว้ยกัน ใหน้าํราคาเสนอขายทุกราคา และจาํนวนหุน้สามัญที่ออกใหม่ทั้งหมดมาคาํนวณราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามัญที่

ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพรอ้มกนัดงักลา่วไม่อยู่ภายในเง่ือนไขที่จะตอ้งจองซือ้ดว้ยกัน ใหน้าํจาํนวนหุน้และราคา

เสนอขายที่ต ํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษัิท” มาคาํนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านัน้  

“ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามัญของบริษัท” เท่ากบั มูลค่าการซือ้ขายหุน้สามัญของบริษัททั้งหมดหารดว้ยจาํนวน

หุน้สามัญของบริษัทที่มีการซือ้ขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรพัยใ์นระหว่างระยะเวลา 15 วนัทาํการ (วนัที่เปิดทาํการ

ซือ้ขายของตลาดหลกัทรพัย)์ ติดต่อกนัก่อนวนัที่ใชใ้นการคาํนวณ 

“ราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามัญที่ออกใหม่” คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินทั้งสิน้ที่บรษัิทจะไดร้บัจากการเสนอขายหุน้

สามญั หกัดว้ยค่าใชจ่้ายที่เกิดจากการออกหลกัทรพัยน์ัน้ (ถา้มี) หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัที่ออกใหม่ทัง้หมด 

“วนัที่ใชใ้นการคาํนวณ” คือ วันแรกที่ผูซื้อ้หุน้สามัญจะไม่ได้รบัสิทธิในการจองซือ้หุน้สามัญที่ออกใหม่ (วนัแรกที่

ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XR) สาํหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหก้ับผูถื้อหุน้เดิม และ/หรอื วันแรกของการ

เสนอขายหุน้สามญัออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรอืบคุคลในวงจาํกดั (แลว้แต่กรณี) 

  3.2.1  ราคาการใชส้ทิธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี ้

 

3.2.2    อตัราการใชส้ทิธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี ้

 

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

              (A x MP) + BX 

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

                MP x (A + B) 
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โดยที่  

Price 1  คือ ราคาการใชส้ทิธิใหม่หลงัการปรบัสทิธิ 

Price 0  คือ ราคาการใชส้ทิธิเดิมก่อนการปรบัสทิธิ 

Ratio 1  คือ อตัราการใชส้ทิธิใหม่หลงัการปรบัสทิธิ 

Ratio 0  คือ อตัราการใชส้ทิธิเดิมก่อนการปรบัสทิธิ 

MP  คือ ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามัญของบรษัิท 

A  คือ จาํนวนหุน้สามญัที่ไดเ้รยีกชาํระเต็มมลูค่าแลว้ ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิจองซือ้

หุน้สามัญที่ออกใหม่ (Record Date) สาํหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม และ/

หรอื วันก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรอืบุคคลใน

วงจาํกดั (แลว้แต่กรณี) 

B  คือ จาํนวนหุน้สามัญที่ออกใหม่จากการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมและ/หรือเสนอขายต่อ

ประชาชนทั่วไปและ/หรอืบคุคลในวงจาํกัด (แลว้แต่กรณี) 

BX คือ จาํนวนเงินที่จะไดร้บัทั้งสิน้หลงัหักค่าใชจ่้าย (ถา้มี) ของหุน้สามัญที่ออกนั้น ทั้งการเสนอ

ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่ วไปและ/หรือบุคคลในวงจํากัด 

(แลว้แต่กรณี) 

3.3  เม่ือบริษัทเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ

บคุคลในวงจาํกดั โดยที่หลกัทรพัยน์ัน้มีสทิธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามัญของบรษัิทไดห้รอืใหส้ทิธิในการจองซือ้หุน้

สามญัของบรษัิท (เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอืใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั) โดยที่ราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัที่จะ

ออกใหม่ เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิดงักล่าว ตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษัิท”  

การเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ิทธิจะมีผลบังคับทนัทีตั้งแต่วนัแรกที่ผูซื้อ้หุน้สามัญจะไม่ไดร้บั

สทิธิในการจองซือ้หลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ขา้งตน้ (วันแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XW) สาํหรบักรณีที่เป็นการ

เสนอขายใหก้ับผูถื้อหุน้เดิม และ/หรอืวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ขา้งตน้ แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือ

บคุคลในวงจาํกดั (แลว้แต่กรณี) 

“ราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรบัสทิธิ” คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินที่บรษัิทจะไดร้บัจากการขาย

หลกัทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามัญ หรือใหส้ิทธิในการซือ้หุน้สามัญ หักด้วยค่าใชจ่้ายที่

เกิดขึน้จากการออกหลกัทรพัยน์ั้น (ถา้มี) รวมกับเงินที่จะไดร้บัจากการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามัญ หรือใช้

สทิธิซือ้หุน้สามญันัน้ หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัทัง้สิน้ที่ตอ้งออกใหม่เพื่อรองรบัการใชส้ทิธินัน้ 

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดหารด้วย

จาํนวนหุน้สามญัของบริษัทที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัยใ์นระหว่างระยะเวลา 15 วนัทาํการ (วนัที่เปิด

ทาํการซือ้ขายของตลาดหลกัทรพัย)์ ติดต่อกนัก่อนวนัที่ใชใ้นการคาํนวณ 

“วนัที่ใชใ้นการคาํนวณ” หมายถงึ วันแรกที่ผูซื้อ้หุน้สามัญจะไม่ไดร้บัสทิธิในการจองซือ้หลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ (วัน

แรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XW) ที่ใหส้ทิธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามัญ หรือใหส้ทิธิในการซือ้

หุน้สามญักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Issues) และ/หรอืวันแรกของการเสนอขายหลกัทรพัย์
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ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ใหส้ิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามัญหรือใหส้ิทธิในการซือ้หุน้สามัญสาํหรบักรณีที่เป็น

การเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/ 

หรอืกรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (แลว้แต่กรณี) 

3.3.1  ราคาการใชส้ทิธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณดังนี ้

 

3.3.2  อตัราการใชส้ทิธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี ้

 
โดยที่  

Price 1  คือ ราคาการใชส้ทิธิใหม่หลงัการปรบัสทิธิ 

Price 0  คือ ราคาการใชส้ทิธิเดิมก่อนการปรบัสทิธิ 

Ratio 1  คือ อตัราการใชส้ทิธิใหม่หลงัการปรบัสทิธิ 

Ratio 0  คือ อตัราการใชส้ทิธิเดิมก่อนการปรบัสทิธิ 

MP  คือ ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามัญของบรษัิท 

A  คือ จาํนวนหุน้สามญัที่ไดเ้รยีกชาํระเต็มมลูค่าแลว้ ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิจองซือ้

หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ (Record Date) ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้

สทิธิซือ้หุน้สามัญใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือวนัก่อนวันแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออก

ใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามัญ หรือให้สิทธิซือ้หุน้สามัญไดแ้ก่ประชาชน

ทั่วไป และ/หรอืบคุคลในวงจาํกดั (แลว้แต่กรณี) 

B  คือ จาํนวนหุน้สามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิของหลกัทรพัยใ์ด ๆ ที่ใหส้ิทธิที่จะแปลง

สภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามัญ หรอืใหส้ทิธิในการจองซือ้หุน้สามัญตามที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิม และ/หรอืเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรอืบคุคลในวงจาํกดั (แลว้แต่กรณี) 

BX  คือ จาํนวนเงินที่จะไดร้บัทั้งสิน้หลงัหกัค่าใชจ่้ายจากการออกหลกัทรพัยใ์ด ๆ ที่มีสทิธิที่จะแปลง

สภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามญัไดห้รอืใหส้ทิธิในการจองซือ้หุน้สามญัสาํหรบัการเสนอขายใหแ้ก่ผู้

ถือหุน้เดิม และ/หรอืเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรอืบคุคลในวงจาํกัด รวมกบัเงินที่จะไดร้บั

จากการใชส้ทิธิแปลงสภาพ หรอืเปลี่ยนเป็นหุน้สามญั หรอืใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั 

3.4  เม่ือบริษัทจ่ายปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้สามัญใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ทิธิ

และอัตราการใชส้ิทธิจะมีผลบงัคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผูซื้อ้หุน้สามัญจะไม่มีสิทธิรบัหุน้ปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้

เครื่องหมาย XD) 

 
 
 
 

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

                            (A x MP) + BX 

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

              MP x (A + B) 
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3.4.1  ราคาการใชส้ทิธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณดังนี ้

 

3.4.2  อตัราการใชส้ทิธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี ้

 
โดยที่ 

Price 1 คือ ราคาการใชส้ทิธิใหม่หลงัการปรบัสทิธิ 

Price 0  คือ ราคาการใชส้ทิธิเดิมก่อนการปรบัสทิธิ 

Ratio 1  คือ อตัราการใชส้ทิธิใหม่หลงัการปรบัสทิธิ 

Ratio 0  คือ อตัราการใชส้ทิธิเดิมก่อนการปรบัสทิธิ 

A  คือ จาํนวนหุน้สามัญที่ไดเ้รยีกชาํระเต็มมลูค่าแลว้ ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการ

รบัหุน้ปันผล (Record Date) 

B  คือ จาํนวนหุน้สามญัที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สามัญปันผล 

3.5  เม่ือมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตรารอ้ยละ 90 ของกาํไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัท  สาํหรบัการ

ดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ ไม่ว่าจะจ่ายจากผลการดาํเนินงานหรอืกาํไรสะสม การเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ทิธิ

และอัตราการใชส้ิทธิ จะมีผลบังคับใชท้ันทีตั้งแต่วันแรกที่ผูซื้อ้หุน้สามัญไม่มีสิทธิในการรบัเงินปันผลนั้น (วันแรกที่ตลาด

หลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XD) ทั้งนี ้การคาํนวณอตัรารอ้ยละของเงินปันผลที่จ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ใหค้าํนวณโดยนาํเงินปันผล

ที่จ่ายออกจรงิจากผลการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว รวมทั้งเงินปันผลระหว่างกาล หารดว้ยกาํไร

สทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องผลการดาํเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 

ทัง้นี ้ การจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสทุธิ และ/หรอืกาํไรสะสมตามงบการเงินรวมของบรษัิทของแต่ละรอบระยะเวลา

บญัชีนัน้ จะไม่คาํนงึว่าเวลาที่มีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวออกจรงิ จะเกิดขึน้ในหรอืภายหลงัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีนัน้ ๆ 

3.5.1  ราคาการใชส้ทิธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้

 

3.5.2  อตัราการใชส้ทิธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้

 
โดยที่  

Price 1  คือ ราคาการใชส้ทิธิใหม่หลงัการปรบัสทิธิ 

Price 0  คือ ราคาการใชส้ทิธิเดิมก่อนการปรบัสทิธิ 

Ratio 1  คือ อตัราการใชส้ทิธิใหม่หลงัการปรบัสทิธิ 

Ratio 1 = Ratio 0 x MP 

                MP - (D - R) 

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

               MP 

Ratio 1 = Ratio 0 x [A + B] 

                    A 

Price 1 = Price 0 x A 

            A+B 
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Ratio 0  คือ อตัราการใชส้ทิธิเดิมก่อนการปรบัสทิธิ 

MP  คือ ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามัญของบรษัิท 

D  คือ เงินปันผลต่อหุน้ที่จ่ายจริงแก่ผูถื้อหุน้ 

R  คือ เงินปันผลต่อหุน้ที่คาํนวณจากอัตรารอ้ยละ 90 ของกาํไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัท 

สาํหรบัการดาํเนินงานในระยะเวลาบญัชีใด ๆ  หารดว้ยจาํนวนหุน้ทัง้หมดที่มีสทิธิไดร้บัเงินปันผล 

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุน้สามัญของบรษัิท” หมายถึง มูลค่าการซือ้ขายหุน้สามัญของบริษัททั้งหมด หารดว้ย

จาํนวนหุน้สามญัของบริษัทที่มีการซือ้ขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรพัยใ์นระหว่างระยะเวลา 15 วนัทาํการ (วันที่เปิด

ทาํการซือ้ขายของตลาดหลกัทรพัย)์ ติดต่อกนัก่อนวนัที่ใชใ้นการคาํนวณ 

“วนัที่ใชใ้นการคาํนวณ” หมายถงึ วนัแรกที่ผูซื้อ้หุน้สามัญจะไม่ไดร้บัสทิธิในเงินปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัย์

ขึน้เครื่องหมาย XD)  

3.6  ในกรณีที่ มีเหตุการณ์ใด ๆ ในลกัษณะเดียวกันกับข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.5 ที่ทาํให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิจะไดร้บัเม่ือมีการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม ใหบ้ริษัทเป็นผูมี้ดลุพินิจพิจารณา และ

ถือเป็นที่สดุ โดยผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิจะไม่โตแ้ยง้ หรือเรยีกรอ้งใด ๆ ทั้งสิน้ และจะแจง้ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรพัย ์ทราบภายใน 15 วันหลงัจากวนัที่ผลการพิจารณาเป็นที่สดุ ทั้งนี ้ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิไม่อาจโตแ้ยง้คัดคา้น

หรอืเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใด ๆ ไดจ้ากผลการพิจารณานัน้ 

3.7  การคาํนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิและอัตราการใชส้ิทธิตามขอ้ 3.1 ถงึขอ้ 3.6 เป็นอิสระต่อกนั สาํหรบั

ในกรณีที่เหตกุารณต่์าง ๆ จะเกิดขึน้พรอ้มกนัใหค้าํนวณการเปลี่ยนแปลงเรยีงลาํดบัดงันี ้คือ ขอ้ 3.1, 3.5, 3.4, 3.2, 3.3, 3.6 

(ตามลาํดับ) โดยในแต่ละลาํดับครัง้ที่คาํนวณการเปลี่ยนแปลงใหค้งสภาพของอัตราการใชส้ิทธิเป็นทศนิยม 3 ตาํแหน่ง 

บริษัทจะดําเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.6 โดยบอกถึง

รายละเอียดวิธีการคาํนวณและเหตผุลที่ตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิทราบผ่านระบบเผยแพร่

ขอ้มลูสือ่อิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยโ์ดยไม่ชกัชา้ ในวนัที่หรอืก่อนวนัที่มีเหตุการณเ์กิดขึน้ หรอืภายใน 9.00 น. (เวลา

กรุงเทพฯ) ของวนัที่อตัราและราคาใชส้ทิธิผลบงัคับใช ้  

3.8  บรษัิทจะไม่ขยายอายุใบสาํคญัแสดงสทิธิและจะไม่แกไ้ขเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ทิธิและอัตราการใชส้ทิธิเวน้แต่

จะมีการปรบัสทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ 

3.9  ในกรณีที่มีการปรบัสิทธิ บริษัทอาจทาํการปรบัราคาการใชส้ิทธิและอัตราการใชส้ทิธิ หรอืปรบัราคาตามใบสาํคัญ

แสดงสทิธิควบคู่กบัการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิใหม่ทดแทนการปรบัอตัราการใชส้ทิธิก็ได ้  

การคาํนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ทิธิและ/หรืออัตราการใชส้ทิธิ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทาํใหร้าคาการ

ใชส้ิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรืออัตราการใชส้ทิธิลดลง เวน้แต่กรณีการรวมหุน้ โดยจาํนวนเงินที่ตอ้งชาํระจากการใชส้ิทธิตาม

ใบสาํคัญแสดงสทิธินั้นจะคาํนวณโดยใชร้าคาการใชส้ทิธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตาํแหน่ง) คณูกับจาํนวนหุน้

สามญั (โดยจาํนวนหุน้สามัญคาํนวณไดจ้ากอตัราการใชส้ิทธิใหม่ (ทศนิยม 3 ตาํแหน่ง) คณูกบัจาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที่

แสดงความจาํนงการใช้สิทธิ เม่ือคาํนวณได้จาํนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ ้ง) ส่วนในกรณีที่การ

เปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ทิธิดงักลา่วมีผลทาํใหร้าคาการใชส้ทิธิใหม่มีราคาซึ่งต ํ่ากว่ามูลค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบรษัิท 

ใหใ้ชม้ลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามัญของบรษัิทเป็นราคาการใชส้ทิธิใหม่ 
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4 สถานภาพของใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่างวันที่ผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสิทธิแสดงความจาํนงการใช้สิทธิ 

ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างการแสดงความจาํนงในการใช้สทิธิและวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชยจ์ะรบัจด

ทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้ อันเนื่องมาจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับใบสาํคัญ

แสดงสิทธิที่ยังไม่ไดถ้กูใชส้ทิธิ และสถานภาพดังกล่าว จะสิน้สดุลงในวันที่กระทรวงพาณิชยไ์ดร้บัจดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระ

แลว้อนัเนื่องมาจากการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

ในกรณีที่บริษัทมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิ และ/หรืออัตราการใชส้ิทธิในช่วงที่บรษัิทยังไม่ไดน้าํหุน้สามัญเพิ่มทุนที่

เกิดขึน้จากการใชส้ิทธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิเขา้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ไดท้าํการใช้

สทิธิแลว้จะไดร้บัการปรบัสทิธิยอ้นหลงั โดยบริษัทจะดาํเนินการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่เพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สทิธิโดยเร็วที่สดุตามจาํนวนที่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีสทิธิจะไดร้บัหากราคาการใชส้ิทธิและ/หรืออตัราการใชส้ิทธิ (แลว้แต่

กรณี) ที่ไดป้รบัใหม่นั้นมีผลบังคับใช ้อย่างไรก็ตาม ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิอาจไดร้บัหุน้สามญัส่วนเพิ่มชา้กว่าหุน้สามัญที่

ไดร้บัก่อนหนา้นีแ้ลว้ ทัง้นี ้ไม่เกิน 45 วนันบัจากวนัที่มีการปรบัสทิธิ 

5 สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

สิทธิของหุน้สามญัที่ออกตามการใชส้ิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้น

สามญัเดิมของบรษัิทที่ออกไปก่อนหนา้นี ้ซึ่งรวมทัง้สทิธิในการรบัเงินปันผลหรอืผลประโยชนอ์ื่นใดที่บรษัิทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้

นบัแต่วนัที่กระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้ และนายทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทไดจ้ดแจง้ช่ือผูถื้อใบสาํคัญ

แสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท หากบริษัทได้ประกาศวันกาํหนดให้สิทธิในเงินปันผล หรือ

ผลประโยชนอ์ื่นใดแก่ผูถื้อหุน้ก่อนวนัที่กระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทนุชาํระแลว้ และนายทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษัิท

ไดจ้ดแจง้ช่ือของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษัิท ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วจะ

ไม่มีสทิธิไดร้บัเงินปันผลหรอืผลประโยชนอ์ื่นนัน้ 

6 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

6.1  ลกัษณะสาํคัญของหุน้ 

จาํนวนหุน้สามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบสาํคญัแสดงสทิธิ  ไม่เกิน 162,237,420 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 3.13 ของจาํนวน 

ที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท หุน้ที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบรษัิท ณ วันที่ที่ประชุม

คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรร

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W9 นี ้   

โดยที่จาํนวนหุน้สามญัเพิ่มทนุที่จะจดัสรรและสาํรองไว้

เพื่อรองรบัใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W9 รวมกบั

จาํนวนหุน้ที่จดัสรรและสาํรองไวเ้พื่อรองรบัใบสาํคัญ

แสดงสทิธิอื่นๆ ทัง้หมดของบรษัิท คิดเป็นรอ้ยละ 15.53 

ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบรษัิท 

มลูค่าที่ตราไว ้      หุน้ละ 1.00 บาท 
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ราคาการใชส้ทิธิ 31.00 บาทต่อหุน้ เวน้แต่จะมีการปรบัราคาใชส้ิทธิ ซึ่ง

เป็นไปตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ 

6.2  ตลาดรองของหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ทิธิ 

เนื่องจากหุน้สามญัของบริษัทเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ดังนั้น หุน้สามญัที่ออกใหม่เนื่องจาก

การใชส้ิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิจะสามารถเขา้ทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ดภ้ายหลงัจากที่บรษัิทดาํเนินการจด

ทะเบียนหุน้สามัญใหม่ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ โดยบริษัทจะดาํเนินการย่ืนขออนุญาตนาํหุน้สามญัที่ออกใหม่จาก

การใชส้ิทธิซือ้หุน้ของใบสาํคัญแสดงสทิธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรพัยโ์ดยเรว็ แต่ไม่เกิน 30 

วนั นบัจากวันใชส้ิทธิแต่ละครัง้ ทั้งนี ้เพื่อใหหุ้น้สามัญดงักล่าวสามารถทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ด ้เช่นเดียวกบัหุน้

สามญัเดิมของบรษัิท  

6.3  การดาํเนินการหากมีหุน้สามญัที่เหลอืจากการใชส้ทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

ในกรณีที่บรษัิทมีหุน้สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้ เหลอืจากการใช้

สทิธิครัง้สดุทา้ย บรษัิทจะนาํเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทและที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาต่อไปตามลาํดบั 

7 การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ 

 ในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามัญของบรษัิทตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบสาํคญัแสดง

สทิธิที่ใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั สามารถเลอืกใหบ้รษัิทดาํเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้

7.1  ในกรณีที่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สามญั โดยใหอ้อกใบหุน้ในนามของ

ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลกัทรพัย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจาํนวนที่ใชส้ิทธิแก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบั ตามช่ือที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสาํคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันนับจากวันครบ

กาํหนดการใชส้ิทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญ จะไม่สามารถขายหุน้สามัญที่เกิด

จากการใชส้ิทธิในตลาดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งอาจจะไดร้บัภายหลงัจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใชส้ิทธิ

ไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์

7.2  ในกรณีที่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บัการจัดสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สามญั แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารของ

ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะฝากหุน้สามัญที่เกิดจากการใชส้ิทธิไวใ้นบัญชีของบรษัิท

หลกัทรพัย ์ซึ่งผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ ในกรณีนี ้ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะดาํเนินการนาํหุ้น

สามัญที่ เกิดจากการใชส้ิทธิฝากไวก้ับ "บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เพื่อผูฝ้าก" และศูนย์รบัฝาก

หลกัทรพัยจ์ะบันทกึยอดบญัชีจาํนวนหุน้สามญัที่บรษัิทหลกัทรพัยน์ัน้ฝากหุน้สามญัอยู่ และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้อง

ซือ้ที่ไดร้บัการจดัสรรภายใน 7 วนัทาํการ นบัจากวนัครบกาํหนดการใชส้ทิธิในแต่ละครัง้ ในขณะเดียวกนับรษัิทหลกัทรพัยน์ัน้ก็

จะบนัทกึยอดบญัชีจาํนวนหุน้สามญัที่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ฝากไว ้ในกรณีนี ้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ที่ไดร้บัการจัดสรรหุน้สามัญจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ เกิดจากการใชส้ิทธิในตลาดหลกัทรพัยไ์ด้ทันทีที่ตลาดหลักทรพัย์

อนญุาตใหหุ้น้สามญัที่เกิดจากการใชส้ทิธิทาํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์

ในกรณีที่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญเลอืกใหบ้ริษัทดาํเนินการตามขอ้นี ้ช่ือของผูถื้อใบสาํคัญ

แสดงสทิธิที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้จะตอ้งตรงกบัช่ือเจา้ของบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิประสงคท์ี่จะฝาก
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หุน้สามัญไวใ้นบัญชีหลกัทรพัยด์ังกลา่ว มิฉะนั้นแลว้ บรษัิทขอสงวนสิทธิที่จะดาํเนินการออกใบหุน้แก่ผูถื้อใบสาํคัญแสดง

สทิธิที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ตามขอ้ 7.1 แทน โดยช่ือที่ปรากฎบนใบหุน้ จะเป็นช่ือของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิเท่านัน้ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ใชส้ทิธิในการจองซือ้จะตอ้งระบุรหัสบริษัทหลกัทรพัยท์ี่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีบญัชี

ซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ และเลขที่บัญชีซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ประสงคจ์ะใหโ้อนหุน้ที่ไดร้บัการจัดสรรเขา้บญัชีดงักล่าวใหถู้กตอ้ง 

หากระบุรหัสบริษัทหลกัทรพัยห์รือเลขที่บัญชีซื้ออขายหลักทรพัย์ไม่ถูกต้อง จะทาํใหไ้ม่สามารถโอนหุ้นเขา้บัญชีซือ้ขาย

หลกัทรพัยน์ัน้ได ้ซึ่งบรษัิทจะไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหายของหุน้หรอืความลา่ชา้ในการติดตามหุน้คืน 

7.3 ในกรณีที่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารของศูนย์

รบัฝากหลกัทรพัย ์โดยผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุน้สามัญไวใ้นบัญชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย์สมาชิก

เลขที่ 600 ในกรณีนี ้บรษัิทจะดาํเนินการนาํหุน้สามัญที่เกิดจากการใชส้ิทธิฝากไวก้ับศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และศูนยร์บัฝาก

หลกัทรพัยจ์ะบันทึกยอดบัญชีจาํนวนหุ้นสามัญ ตามจาํนวนที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิไดร้บัการจัดสรรไวใ้นบัญชีผู้ออก

หลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจัดสรรหุน้ภายใน 7 วนัทาํ

การ นับจากวันครบกาํหนดการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ เม่ือผูท้ี่ไดร้บัการจัดสรรหุน้ตอ้งการขายหุน้ ผูท้ี่ไดร้บัการจัดสรรหุน้ตอ้ง

ถอนหุน้ออกจากบญัชี 600 ดงักลา่ว โดยตอ้งติดต่อผ่านบรษัิทหลกัทรพัยท์ั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาํเนินตามที่

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และ/หรือ บรษัิทหลกัทรพัยน์ั้น ๆ กาํหนด ดงันัน้ ในกรณีนี ้ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรหุน้จะสามารถขายหุน้

ที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลาดหลกัทรพัยอ์นญุาตใหหุ้น้ของบรษัิททาํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์

และผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ไดด้าํเนนิการถอนหุน้ออกจากบัญชี 600 ดงักลา่วแลว้ 

8 การโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

8.1  การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ไม่ไดฝ้ากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี ้

(ก)  แบบการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รบัโอน การโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เม่ือผู้โอน

ใบสาํคัญแสดงสทิธิซึ่งเป็นผูท้ี่สมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิระบช่ืุอเป็นเจา้ของใบสาํคัญแสดงสิทธิจาํนวนที่จะทาํ

การโอนหรอืผูร้บัโอนคนสดุทา้ย โดยมีการสลกัหลงัแสดงการโอนต่อเนื่องครบถว้นจากผูท้ี่ปรากฏช่ือดังกล่าว (แลว้แต่กรณี) 

และไดส้ง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิใหแ้ก่ผูร้บัโอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอนใหไ้วด้ว้ย 

1)  ผลการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิระหว่างผูร้บัโอนกบับรษัิท  

การโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิจะใชย้ันกับบริษัทไดก็้ต่อเม่ือนายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสิทธิไดร้บัคาํขอ

ลงทะเบียนการโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิ พรอ้มทัง้ใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ผูร้บัโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิไดล้งลายมือช่ือ

เป็นผูร้บัโอนในดา้นหลงัของใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้ครบถว้นแลว้ 

2)  ผลของการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิระหว่างผูร้บัโอนกบับุคคลภายนอก  

การโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิจะใชย้ันกบับุคคลภายนอกไดก็้ต่อเม่ือนายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสิทธิได้

ลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิในสมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิเรยีบรอ้ยแลว้ 

(ข)  การขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ จะตอ้งกระทาํ ณ สาํนักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสาํคัญแสดง

สทิธิในวนัและเวลาทาํการของนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิ และจะตอ้งทาํตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนใบสาํคัญ

แสดงสิทธิกาํหนด โดยนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิมีสทิธิปฏิเสธไม่รบัคาํขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ หาก

นายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธินั้นไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งส่ง

มอบใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือช่ือครบถว้นตามหลักเกณฑ์ในขอ้ 8.1 (ก) พรอ้มทั้งหลกัฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความ
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ถูกตอ้งและความสมบรูณ์ของการโอนและการรบัโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ ตามที่นายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสิทธิกาํหนด

ใหแ้ก่นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิดว้ย 

8.2  การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

สาํหรบัการโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิที่ฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยน์ัน้ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของศนูยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์

9 ข้อจาํกัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ และข้อจาํกัดการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

9.1 ขอ้จาํกดัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

บรษัิทไม่มีขอ้จาํกัดในการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท เวน้แต่การโอนเกิดขึน้

ในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสาํคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ ก่อนวันใช้สิทธิครัง้สดุทา้ย และ

ตลาดหลกัทรพัยจ์ะทาํการขึน้เครื่องหมาย SP (หา้มการซือ้ขาย) ลว่งหนา้ 2 วันทาํการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน หรือเป็นการ

ปิดสมดุทะเบียนเพื่อการกาํหนดสทิธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

9.2 ขอ้จาํกดัการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิของบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย 

9.2.1  บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผูใ้ชส้ิทธิที่ มิใช่สญัชาติไทย ซึ่งไดด้าํเนินการใชส้ิทธิตามวิธีการใชส้ิทธิจนทาํให้

สดัสว่นการถือหุน้ของบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยมีจาํนวนเกินกว่ารอ้ยละ 49 ตามที่ระบุในขอ้บังคบัของบริษัท หรือตามสดัสว่น

ที่อาจมีการแกไ้ขในขอ้บงัคบัของบรษัิทในอนาคต 

9.2.2 ในกรณีที่ใบสาํคัญแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิที่มีการใชส้ทิธิ ณ วันใชส้ิทธิมีจาํนวนมากกว่าจาํนวน

หุน้สามัญที่อนุญาตให้ซือ้ไดโ้ดยไม่ขัดต่อข้อจาํกัด เรื่องสดัส่วนการถือหุน้ของบุคคลที่ มิใช่สญัชาติไทย บริษัทและ/หรือ

ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธิ จะดาํเนินการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิใหแ้ก่ผูถื้อ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ มิใช่สัญชาติไทย ตามลาํดับการแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิที่

ครบถว้นสมบรูณ ์

9.2.3  หากขอ้จาํกัดในเรื่องสดัส่วนการถือหุน้ของบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทยดังกล่าวมีผลทาํให้ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

หรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชาติไทยที่ไดด้าํเนินการใชส้ิทธิตามวิธีการใชส้ทิธิไม่สามารถใชส้ทิธิไดต้ามจาํนวนที่

ระบุในแบบแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน บรษัิทจะดาํเนินการคืนใบสาํคัญแสดงสิทธิ

หรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสทิธิ และเงินที่เหลือตามราคาใชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิหรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิใน

สว่นที่ไม่สามารถใชส้ิทธิไดโ้ดยไม่มีดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย

ดงักลา่วทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนั นบัจากวนัใชส้ทิธิในครัง้นัน้ ๆ 

9.2.4  ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทยจะไม่ไดร้บัการชดเชยไม่ว่ารูปแบบใด

จากบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถดาํเนินการใชส้ิทธิได ้โดยมีสาเหตุมาจากขอ้จาํกัดเรื่องสดัส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ มิใช่

สญัชาติไทยตามที่กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิท 

9.2.5  ในกรณีที่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ มิใช่สญัชาติไทยไม่สามารถใชส้ิทธิซื ้อหุ้น

สามญัอันเนื่องมาจากขอ้จาํกัดตามที่กล่าวในขอ้ 9.2.1 ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิดงักล่าวจะยังคงสามารถที่จะดาํเนินการใช้

สทิธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยงัไม่สามารถใชส้ิทธิได ้โดยใหด้าํเนินการใชส้ิทธิตามวิธีการใชส้ิทธิในระยะเวลาการ
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แจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิในครัง้ต่อ ๆ ไป จนถึงวันใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย ตราบเท่าที่การดาํเนินการดงักล่าวไม่มีผลทาํใหข้ัด

ต่อขอ้จาํกดัการโอนหุน้ของบริษัท ทั้งนี ้ในกรณี ณ วนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย หากผูถื้อใบสาํคัญแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบสาํคัญ

แสดงสทิธิที่มิใช่สญัชาติไทยยังไม่สามารถใชส้ทิธิได ้เนื่องจากอตัราสว่นการถือหุน้ของคนที่มิใช่สญัชาติไทยในขณะนั้นเกิน

กว่าจาํนวนที่ระบไุวใ้นขอ้จาํกดัการโอนหุน้สามัญ ใหถื้อว่าใบสาํคัญแสดงสทิธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผูถื้อใบสาํคัญแสดง

สทิธิที่มิใช่สญัชาติไทยดงักลา่ว ไม่มีสทิธิเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใด ๆ ต่อบรษัิท และบริษัทจะไม่ดาํเนินการชดใชค่้าเสียหายใดๆ 

ที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

9.2.6 ในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งแสดงว่าตน ก) ไม่ได้

อยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื ข) อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาและเป็น “qualified institutional buyer” (“QIB”) ตามนิยาม

ของ Rule 144A (“Rule 144A”) ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา ปี 1993 (U.S. Securities Act 

of 1933) (“U.S. Securities Act”) ทั้งนี ้ ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเรียกรอ้งค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท และ

บริษัทจะไม่ชดใชค่้าเสียหายสาํหรบัความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้เนื่องจากการที่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสทิธิไม่สามารถใชส้ิทธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิไดเ้พราะเหตทุี่ลม้เหลวในการแสดงตนหรอืไม่สามารถแสดงตนได ้

หุ้นสามัญของบริษัทซึ่งถูกซื้อโดยการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิของ “qualified institutional buyer” ใน

ประเทศสหรฐัอเมริกาจะเป็น “restricted securities” (ตามที่ไดมี้การให้นิยามไว้โดย Rule 144 ภายใต้ U.S. Securities 

Act) โดยจะถือว่าผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญที่ออกใหม่ตามใบสาํคัญแสดงสิทธินั้นไดใ้หค้าํรบัรองและ

รบัประกนัต่อบริษัทว่า ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วนัที่ไดมี้การใชส้ิทธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิใด ๆ หุน้สามัญดังกล่าว

ของบริษัทจะไม่ถูกเสนอขาย ขาย จาํนาํ หรือจาํหน่ายจ่ายโอนโดยประการอื่นไดเ้วน้แต่ ก) เป็นการโอนใหแ้ก่บริษัทหรือ

บรษัิทย่อยใด ๆ ของบริษัท หรือ ข) เป็นการปฏิบัติตามแบบจดทะเบียน (Registration Statement) ซึ่งถูกประกาศว่ามีผลใช้

บังคับแลว้ภายใต ้U.S. Securities Act หรือ ค) เป็นการโอนใหแ้ก่บุคคลซึ่งผูถื้อหลกัทรพัยท์ี่ เก่ียวขอ้งและบุคคลใด ๆ ซึ่ง

กระทาํการแทนผูถื้อหลกัทรพัยน์ั้นเช่ืออย่างสมเหตุสมผลว่าเป็น QIB ที่ซือ้เพื่อบัญชีของตนเองหรือเพื่อบัญชีของ QIB ราย

หนึ่งหรอืมากกว่านัน้ ซึ่งไดร้บัการแจง้แลว้ว่าการโอนนัน้เป็นไปตาม Rule144A ทัง้นี ้เท่าที่หุน้สามญัของบริษัทมีคณุสมบติัที่

จะสามารถถูกขายต่อไดต้าม Rule 144A หรอื ง) เป็นการโอนในธุรกรรมที่เป็น “offshore transaction” ตาม Rule 903 หรือ 

Rule 904 ของ Regulation S ของ U.S. Securities Act หรอื จ) เป็นการโอนตามขอ้ยกเวน้จากหรือในธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้

บังคับการจดทะเบียนของ U.S. Securities Act ซึ่งก ําหนดไว้โดย Rule 144 (ถ้ามี) ทั้งนี ้ ในแต่ละกรณีนั้นเป็นไปโดย

สอดคลอ้งกับกฎหมายหลักทรพัย์ที่ใช้บังคับของประเทศสหรฐัอเมริกาและรฐัใด ๆ หรือเขตอาํนาจอื่นใดของประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 

10 ข้อจาํกัดการโอนหุ้นสามัญ 

หุน้ของบรษัิทโอนไดอ้ย่างเสรโีดยไม่มีขอ้จาํกดั เวน้แต่การโอนหุน้นั้นเป็นเหตใุหมี้คนต่างดา้วถือหุน้อยู่ในบริษัทเกิน

กว่ารอ้ยละ 49 ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบรษัิท การโอนหุน้รายใดที่จะทาํใหอ้ัตราส่วนการถือหุน้ของคนต่าง

ดา้วในบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสทิธิที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นรายนั้นได  ้ทั้งนี ้ตามขอ้ 9 ของ

ขอ้บงัคบัของบรษัิท 
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11 ที่มาของการกาํหนดราคาหลักทรัพยท์ี่เสนอขาย 

 ไม่มีการกาํหนดราคาของใบสาํคญัแสดงสิทธิ เนื่องจากการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักลา่วเป็นการออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า อย่างไรก็ดี บริษัทไดพ้ิจารณาถึงราคาการใชส้ิทธิครัง้นี ้ใหส้อดคลอ้งกับวัตถุประสงคก์ารใชเ้งิน

ของบรษัิทในอนาคต 

12 การประชุมผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสิทธิ  

12.1  บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิหากมีเหตุการณ์สาํคัญที่อาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิอย่างเป็นนัยสาํคัญ หรือต่อความสามารถของบรษัิทในการปฏิบัติหนา้ที่ตามขอ้กาํหนดสิทธิ รวมทั้งมี

สทิธิเรียกประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิได ้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ เพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้กาํหนดสทิธิ หรอืเม่ือผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สทิธิจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสาํคญัแสดงสทิธิรวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม ของจาํนวนหน่วยของใบสาํคัญ

แสดงสทิธิ ที่ยังมิไดใ้ชส้ทิธิ ณ ขณะนั้น อาจรว่มกนัเขา้ช่ือทาํหนังสือขอใหบ้รษัิทดาํเนินการเรียกประชุมผูถื้อใบสาํคัญแสดง

สทิธิได ้โดยบริษัทจะตอ้งเรียกประชมุผูถื้อใบสาํคัญแสดงสทิธิภายใน 30 วนันับแต่เม่ือมีเหตุการณส์าํคัญ หรอืนับแต่วนัที่ผู้

ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิดงักลา่ว มีคาํขอเป็นหนงัสือใหบ้รษัิทเรียกประชุมผูถื้อใบสาํคัญแสดงสทิธิ ในกรณีที่มีการจดัประชมุผู้

ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ บรษัิทจะทาํการปิดสมดุทะเบียนเพื่อกาํหนดสิทธิของผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ ในการเขา้ร่วมประชุม

และออกเสียงลงคะแนนในการประชมุดงักล่าวเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 21 วนัก่อนการประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่

ละครัง้ 

12.2  ในการประชุมผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชมุโดยผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใ้ชส้ิทธิ

หรือบริษัทเป็นผูด้าํเนินการเรียกประชมุ ใหบ้รษัิทจัดทาํหนังสือนดัประชมุ ระบ ุสถานที่ วัน เวลา ผูท้ี่ขอใหเ้รียกประชุมและ

เรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม  และจัดส่งใหผู้ถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใ้ชส้ิทธิหรือใชส้ิทธิไปแลว้บางส่วนแต่ละราย 

ตามรายช่ือและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ และแจง้ผ่านทางระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อกาํหนดสทิธิในการเขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนการประชมุในแต่ละครัง้ 

12.3  ในการประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชส้ิทธิหรือใชส้ิทธิไปแลว้บางส่วนซึ่งมีสทิธิ

เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้รว่มประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได ้โดยผูถื้อใบสาํคัญ

แสดงสทิธิดงักลา่วจะตอ้งจดัทาํหนงัสอืมอบฉนัทะต่อประธานที่ประชมุหรอืผูท้ี่ประธานที่ประชมุมอบหมายก่อนเริ่มการประชมุ  

 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่มีสทิธิออกเสยีงในที่ประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถึง ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิที่

ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแลว้บางส่วนในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิคนใดที่ มีส่วนได้เสียใน

ข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ ห้ามมิให้ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิคนนั้นออกเสียงลงคะแนนใน

ขอ้พิจารณาขอ้นัน้  

ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ มีส่วนได้เสียตามข้อนี ้ หมายถึง ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนใ์นเรื่องที่ที่ประชมุพิจารณาลงมติ  

12.4  ในการออกเสียงลงคะแนนใหผู้ถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู ่

โดยใบสาํคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสยีง ผูเ้ป็นประธานในที่ประชมุไม่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน นอกจากสทิธิที่ตนมีใน

ฐานะเป็นผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ  
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12.5  ในการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จดัขึน้โดยบริษัท ใหป้ระธานกรรมการบรษัิทหรอืบุคคลที่ไดร้บัมอบหมาย

จากประธานกรรมการบริษัท ทาํหนา้ที่เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิเป็นผูร้อ้งขอให้จัดประชุม 

ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกนอกเหนือไป จากประธาน

กรรมการ หรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย โดยที่ทั้งสองกรณีประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชีข้าด นอกจาก

สทิธิที่ตนมีอยู่ในฐานะเป็นผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

12.6  องคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิจะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิไดใ้ชส้ทิธิหรือ

ใชส้ิทธิไปแลว้บางส่วน และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะมาประชมุรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสาํคญัแสดงสิทธิรวมกันไม่

นอ้ยกว่าหนึง่ในสามของจาํนวนหน่วยทัง้หมดของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิไดใ้ชส้ทิธิจงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

12.7  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ 60 นาท ียงัมีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ และ/หรอืผูร้บั

มอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุยังไม่ครบเป็นองคป์ระชุมใหถื้อว่าการประชุมเป็นอนัระงับไป หากการประชมุผูถื้อใบสาํคัญแสดง

สทิธินัน้เป็นการเรยีกโดยมติคณะกรรมการบรษัิท ใหน้ัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วนั แต่ไม่เกิน 14 วนั นับ

จากวันกาํหนดประชุมผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิในครัง้แรก และให้บริษัทดาํเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิทุกรายและตลาดหลกัทรพัยต์ามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไวใ้นขา้งตน้ ในการประชุมครัง้นีไ้ม่บงัคับ

ว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ กล่าวคือ มีผูถื้อใบสาํคัญแสดงสทิธิมาประชุมเท่าใดถือว่าเป็นองคป์ระชุม ทั้งนี ้สาํหรบัในกรณีที่ผู้

ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นผูร้อ้งขอใหเ้รยีกประชมุจะไม่มีการเรยีกประชุมใหม่ 

12.8  มติที่ประชุมผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนหน่วยของ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิไดใ้ชส้ทิธิขณะนัน้ ซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

12.9  มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิไดล้งมติไปแลว้นั้น ใหถื้อว่ามีผลผูกพันผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิทุก

รายไม่ว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้จะไดเ้ขา้รว่มประชมุหรอืไม่ก็ตาม 

12.10  ภายหลงับริษัทไดด้าํเนินการจัดประชมุผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ บรษัิทจะแจง้มติของที่ประชมุผูถื้อใบสาํคัญแสดง

สทิธิใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่สือ่อิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยโ์ดยเรว็ 

12.11  บรษัิทจะดาํเนินการจดัทาํและบันทกึรายงานการประชมุใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 14 วันนบัจากวนัประชุมผูถื้อใบสาํคัญ

แสดงสิทธิ และเก็บรกัษาบันทึกดังกล่าวไวท้ี่สาํนักงานใหญ่ของบริษัท รายงานประชุมที่ไดล้งลายมือช่ือ โดยประธานในที่

ประชุมใหถื้อเป็นหลกัฐานอันสมบรูณข์องกิจการทัง้หลายที่ไดป้ระชมุกันนั้น โดยบรษัิทจะจดัสง่รายงานการประชมุดงักล่าว

ใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั นบัจากวนัที่บรษัิทไดร้บัการรอ้งขอ 

12.12 ในการประชุมผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากบรษัิทและที่ปรกึษากฎหมายของบริษัท 

มีสิทธิที่จะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือใหค้าํอธิบายในที่ประชุมผูถื้อใบสาํคัญแสดง

สทิธิได ้

12.13  บรษัิทจะเป็นผูช้าํระค่าใชจ่้ายที่เก่ียวขอ้งกบัการจัดประชมุผูถื้อใบสาํคัญแสดงสทิธิทัง้หมด 

12.14 บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมขอ้กาํหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธินับตั้งแต่วันที่ประชุมเพื่อลงมติ 

และบริษัทจะแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้กาํหนดสิทธิเป็นลายลกัษณอ์ักษรใหส้าํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรพัยท์ราบ

ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมนัน้ 
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12.15  กรณีที่ไม่สามารถจดัประชมุไดท้ันภายในอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ ใหถื้อว่าการดาํเนินการประชุมสิน้สดุลงและ

ไม่ไดมี้การจดัประชมุในครัง้นัน้ขึน้ 

13 การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกาํหนดสิทธิ 

13.1  การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงข้อกาํหนดสิทธินอกเหนือจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี ้ต้องได้รบัความเห็นชอบจากผู้ออก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ และที่ประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้

ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

13.1.1 การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้กาํหนดสทิธิที่เก่ียวขอ้งกบัใบสาํคญัแสดงสทิธิ ในประเด็นซึ่งเป็นประโยชนต่์อผูถื้อ

ใบสาํคัญแสดงสทิธิ หรอืไม่ทาํใหส้ทิธิประโยชนข์องผูถื้อใบสาํคัญแสดงสทิธิดอ้ยลง หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามบทบญัญัติหรอื

หลกัเกณฑท์ี่กาํหนดในกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ กฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั

ประกาศ หรอืคาํสั่ง ที่มีผลบงัคบัของสาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย ์ ซึ่งมีผลใชบ้งัคบั หากไดร้บัความยินยอม

จากผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธิ และไดแ้จง้ใหส้าํนักงาน ก.ล.ต. ทราบแลว้ หรอื 

13.1.2  การปรบัสทิธิตามขอ้ 3 

13.2 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกาํหนดสิทธิผ่านทางระบบเผยแพร่สื่อ

อิเลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยโ์ดยทันทีหลงัจากที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้กาํหนดสทิธิ และจะตอ้งจัดส่งขอ้กาํหนด

สทิธิที่แกไ้ขเปลี่ยนแปลงใหแ้ก่นายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสทิธิ และสาํนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วันที่มีการแกไ้ข

เปลี่ยนแปลงขอ้กาํหนดสทิธิ โดยบรษัิทจะดาํเนินการจดัสง่ขอ้กาํหนดสทิธิที่แกไ้ขเปลี่ยนแปลงใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสทิธิ

ภายใน 15 วนั นบัจากวนัที่บรษัิทไดร้บัการรอ้งขอ 

ทัง้นี ้การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะตอ้งไม่เป็นการขยายอายใุบสาํคัญแสดงสทิธิ หรือ

การเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิ หรืออตัราการใชส้ิทธิ ยกเวน้การปรบัสิทธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิที่ระบุไวใ้นขอ้ 3. และ

ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดทั้งข้อกําหนดตามประกาศ  

ทจ. 34/2551 

14 ผลบังคับของข้อกาํหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ 

 ขอ้กาํหนดสทิธิฉบบันีจ้ะมีผลใชบ้ังคบันบัแต่วนัที่ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิไปจนถึงและรวมวันที่ใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย 

โดยขอ้กาํหนดสิทธินีจ้ะใชบ้งัคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอ้ความใด ๆ ในขอ้กาํหนดสิทธินีข้ัดหรือแยง้กับ

กฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใชบ้ังคับตามกฎหมายกับใบสาํคัญแสดงสิทธิ ใหใ้ชข้อ้ความตามกฎหมายหรอืประกาศ

ดงักลา่วบงัคบักบัใบสาํคญัแสดงสทิธิแทนขอ้ความของขอ้กาํหนดสทิธิเฉพาะในสว่นที่ขดัแยง้กนันัน้ 

 

 

 

 

 

 





Checklist warrant-RO 
สาํหร ับการเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธ ิทจีะซอืหุ้น (“warrant”) และหุน้ทอีอกใหม่เพอืรองร ับ warrant 

(“หุน้รองร ับ”) ตอ่ผู้ถอืห ุ้นของบร ิษัทตามสัดส่วนการถอืหุ้น   
 
บร ิษัททอีอกหลักทร ัพย  ์(“บร ิษัท”)  บร ิษัท ไมเนอร  ์อ ินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 
  เป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“บจ.”) 
  เป็นบรษัิทมหาชนจาํกดัทีมีหนา้ทีตามมาตรา 56 (ทีไม่ใช่ บจ.) 
 

รายละเอ ียดของ warrant   
 - ชือ warrant  (ถา้มี)  MINT-W9        
 - เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิททีมีรายชือ ณ วนัที _____7 พฤษภาคม 2564________________________ 
 - วนัทีเสนอขาย warrant  ___7 พฤษภาคม 2564        วนัสินสดุอาย ุwarrant___15 กมุภาพนัธ ์2567____ 
 - จาํนวน warrant ทีเสนอขาย                         162,237,420 หน่วย (จดัสรรจรงิ 162,211,704 หน่วย)____ 
 - วนัใชสิ้ทธิครงัสดุทา้ย                                 15 กมุภาพนัธ ์2567_(ในกรณีทีวนัใชส้ิทธิตรงกบัวนัหยดุทาํการ

ของบรษัิทใหเ้ลือนกาํหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัทาํการก่อนหนา้)________________________________                      
 - ราคาทีเสนอขาย      -0- บาท                                   - จาํนวนหุน้รองรบั       162,237,420 หุน้________ 
 - อตัราการใชส้ิทธิ     1 warrant : 1 หุน้สามญั      - ราคาใชสิ้ทธิ             31.00   บาท______                    
 

 
Checklist 

ครบถว้น  
ตามเกณฑ 1์ 

เอกสารอ ้างอ ิง 
(ข้อ /หน้า) 

1. ลักษณะของ warrant   
1.  สดัสว่นจาํนวนหุน้รองรบัต่อจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบรษัิท2 เท่ากบั 

   50%  

 เอกสารแนบ 5 

 > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหนงึตอ่ไปนี ทีไดร้บั
ผอ่นผนัจากสาํนกังานก่อนการเสนอขาย  ตามหนงัสอืที ___ลงวนัที _____ 

 

  

                                                        
1  ใหร้ะบ ุ N/A หากเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบรษัิทได ้
2  วิธีการคาํนวณสดัสว่นจาํนวนหุน้รองรบั :  

((จาํนวนหุน้รองรบั warrant ทีเสนอขายในครงันี) + (จาํนวนหุน้รองรบั CD หรอื warrant ทีเสนอขาย 
  ในครงัอืน* ซึงไมร่วมหุน้ทีจดัไวร้องรบั ESOP-CD หรอื ESOP-warrant))    

                        (จาํนวนหุน้ทีจาํหนา่ยไดแ้ลว้ทงัหมดของบรษัิท  ซึงรวมจาํนวนหุน้ทีจะออกใหมอื่น 
ทีบรษัิท จะเสนอขายควบคูก่บั warrant ในครงันี) 

* เฉพาะจาํนวนหุน้รองรบัที outstanding   
อนึง หากในการประชมุผูถื้อหุน้เพือมีมติออก warrant ในครงันี ผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัใิหอ้อกหุน้เพิมเตมิเพือรองรบัการปรบัสทิธิ

ในหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพทีเสนอขายในครงัอืน หรือผูถื้อหุน้มีมตใินวาระอืนใดทีอาจทาํใหจ้าํนวนหุน้รองรบั outstanding ทีจะตอ้งนาํมา
คาํนวณเพิมขนึ เชน่ การจา่ยเงนิปันผลเกินกวา่ทีกาํหนด ซงึเป็นผลใหต้อ้งมีการปรบัสทิธิในหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพทีเสนอขายในครงั

อืน  เป็นตน้  บรษัิทตอ้งนาํหุน้รองรบัทีอาจเพิมขึนดงักลา่วมารวมคาํนวณดว้ย 
ทงันี  CD    =  หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ESOP =  การเสนอขายหลกัทรพัยแ์ก่กรรมการหรอืพนกังานตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุเกียวกบัการ
เสนอขายหลกัทรพัยที์ออกใหม่ตอ่กรรมการหรอืพนกังาน 



 
Checklist 

ครบถว้น  
ตามเกณฑ 1์ 

เอกสารอ ้างอ ิง 
(ข้อ /หน้า) 

(1)   บรษัิทอยู่ในภาวะทีมีความจาํเป็นตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือทางการเงิน 
( )   เพือประโยชนใ์นการปรบัโครงสรา้งหนีของบรษัิท  
( )   กรณีทีมีเหตจุาํเป็นและสมควร และเป็นไปเพือประโยชนข์องบรษัิทและผู้

ถือหุน้โดยรวม  

1.   มีอายแุน่นอน ซงึ  10 ปี นบัแตว่นัทีออก warrant  (วนัที 7 พฤษภาคม 2564)  เอกสารแนบ 4: 
ขอ้กาํหนดสิทธิ 
หนา้ 5, หนา้ 8 
(ขอ้ 1.2.1, 1.2.2, 
1.2.3) 

1.   กาํหนดราคา และอตัราการใชส้ิทธิไวอ้ย่างแน่นอน  

1.   มีระยะเวลาใหแ้สดงความจาํนงในการใชส้ิทธิครงัสดุทา้ย ≥ 15 วนั ก่อนวนัใชส้ิทธิ3  

.   กาํหนดใหมี้การใชส้ิทธิซือหุน้รองรบัใหแ้ลว้เสรจ็ภายในอาย ุwarrant  

2. หนังสอืนัดประชุมผู้ถอืห ุน้ไดแ้สดงขอ้มลูอย่างนอ้ย ดงันี   
2.1 ขอ้มลูเบืองตน้เกียวกบั warrant เช่น 
 -  ราคาหรอือตัราทีคาดว่าจะเป็นราคาหรอือตัราการใชสิ้ทธิ 

-  ระยะเวลาการใชส้ิทธิ  
-  วนัสินสดุของการใชส้ิทธิ  
-  เหตใุหต้อ้งออกหุน้ใหม่เพือรองรบัการปรบัสิทธิ 
-  อืน ๆ (ถา้มี) ระบ ุ________ 

 เอกสารแนบ 2:
หนงัสือเชิญ

ประชมุผูถื้อหุน้

(เอกสารแนบ 8)  

2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (dilution effect) หากมีการใชส้ิทธิครบถว้น โดยไดร้ะบ ุ
(1) price dilution4 

 เอกสารแนบ 2:
หนงัสือเชิญ

ประชมุผูถื้อหุน้

(เอกสารแนบ 8)  
2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (dilution effect) หากมีการใชส้ิทธิครบถว้น โดยไดร้ะบ ุ(ตอ่) 

(2) earning per share dilution5 หรอื control dilution6 
 เอกสารแนบ 2:

หนงัสือเชิญ

ประชมุผูถื้อหุน้

(เอกสารแนบ 8)  
2.3  วิธีการจดัสรร warrant   เอกสารแนบ 2:

หนงัสือเชิญ 
 

                                                        
3 ไมร่วมวนัใชสิ้ทธิ 
4  Price dilution  = ราคาตลาดกอ่นเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
     ราคาตลาดกอ่นเสนอขาย 
  โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย  = (ราคาตลาดกอ่นเสนอขาย x จาํนวนหุน้ paid-up) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จาํนวนหุน้รองรบัทีเสนอขายครงันี)   
                              จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้รองรบัทีเสนอขายครงันี 
5  Earnings per share dilution  = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลงัเสนอขาย 
        Earning per share ก่อนเสนอขาย 
 โดย  Earning per share ก่อนเสนอขาย    = กาํไรสทุธิ / จาํนวนหุน้ paid-up  
           Earnings per share หลงัเสนอขาย   = กาํไรสทุธิ / (จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้รองรบัทีเสนอขายครงันี) 
6  Control dilution  =                          จาํนวนหุน้รองรบัทีเสนอขายครงันี     
            จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้รองรบัทีเสนอขายครงันี 



 
Checklist 

ครบถว้น  
ตามเกณฑ 1์ 

เอกสารอ ้างอ ิง 
(ข้อ /หน้า) 

ประชมุผูถื้อหุน้

(เอกสารแนบ 8)  
3.   มตทิปีระชุมผู้ถอืห ุน้และอายุมต  ิ   
3.1  บรษัิทไดร้บัมติทีประชมุผูถื้อหุน้ ใหอ้อกหุน้รองรบัอย่างเพียงพอ    เอกสารแนบ 3: 

รายงานการ

ประชมุหนา้ 17 
3.2  บรษัิทไดเ้สนอขาย warrant แลว้เสรจ็ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัทีทีประชมุผูถื้อหุน้มีมติ (ผู้

ถือหุน้อนมุติัเมือวนัที 22 เมษายน 2564) 
 เอกสารแนบ 4: 

ขอ้กาํหนดสิทธิ 
หนา้ 5 

.   ข ้อกาํหนดสิทธ ิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงันี   
4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

( ) อายขุอง warrant  ระบ ุ2 ปี 9 เดือน 9 วนั 

( ) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใชสิ้ทธิซือหุน้ 
( ) อตัราการใชส้ิทธิ 
(4) วิธีการใชส้ทิธิของ warrant 
( )  รายละเอียดสาํคญัอืน (ถา้มี)  

 เอกสารแนบ 4:
ขอ้กาํหนดสิทธิ 
หนา้ 5 

4.2  เหต ุเงือนไข และกระบวนการในการแกไ้ขเพิมเติมขอ้กาํหนดตาม warrant  เอกสารแนบ 4: 
ขอ้กาํหนดสิทธิ 
หนา้ 28 

4.3  คา่เสียหายทีผูถื้อ warrant จะไดร้บัในกรณีทีบรษัิทไม่สามารถจดัใหมี้หุน้รองรบัได ้ซงึ
ตอ้งไม่ตาํกว่าสว่นตา่งระหวา่งราคาตลาดของหุน้ของบรษัิทกบัราคาใชส้ิทธิ 

 เอกสารแนบ 4: 
ขอ้กาํหนดสิทธิ 
หนา้ 14 

4.4  มาตรการคุม้ครองผูถื้อ warrant  ซงึมีขอ้กาํหนดดงันี 
(1)   กรณีมีขอ้กาํหนดใหบ้รษัิทสามารถเรยีกใหผู้ถื้อ warrant ใชส้ิทธิก่อนกาํหนด 

บรษัิทรบัรองวา่ ขอ้กาํหนดดงักลา่ว 
(ก)  มีความเป็นธรรม ชดัเจน และเหตแุห่งการเรยีกใหใ้ชสิ้ทธิก่อนกาํหนด

ดงักล่าวตอ้งอา้งองิเหตกุารณห์รอืการกระทาํทีไม่อยู่ในอาํนาจควบคมุของ

บคุคลใด  
(ข)  กาํหนดใหบ้รษัิท ตอ้งเรยีกใหมี้การใชสิ้ทธิเมือมีเหตกุารณที์กาํหนดไว ้
(ค)  มีมาตรการทีเพียงพอซงึทาํใหผู้ถื้อ warrant ในทอดต่อ ๆ ไปทราบถงึ

ขอ้กาํหนดดงักล่าว 
(2)   กาํหนดเหตแุละเงือนไขในการปรบัสิทธิในกรณีดงัตอ่ไปนีพรอ้มกบัระบวิุธีการ

คาํนวณ 
(ก)   เมือมีการเปลยีนแปลง par value หุน้ของบรษัิท อนัเป็นผลมาจากการรวม

หุน้หรอืแบง่แยกหุน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารแนบ 4: 
ขอ้กาํหนดสิทธิ 
หนา้ 15-20 
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หมายเหตุ 1 
การเสนอขายหลักทร ัพยท์อีอกใหม่ในราคาตาํ หมายถึง การเสนอขายหลกัทรพัยใ์นกรณีใดกรณีหนึงดงัตอ่ไปนี   

. การเสนอขายหุน้ทีออกใหมใ่นราคาตาํ หมายถึง การเสนอขายหุน้ โดยกาํหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้สว่นลด
จากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 

. การเสนอขาย warrant ในราคาตาํ หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุน้รองรบั โดยกาํหนดราคาเสนอขาย
ตาม 1 ใหมี้สว่นลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 

3. การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ (“CD”) ในราคาตาํ หมายถึง การเสนอขาย CD โดยกาํหนดราคาเสนอขายตาม 1 
ใหมี้สว่นลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 

 
1.  การคาํนวณราคาเสนอขาย 

1.1 กรณีเสนอขายหุน้ ใหใ้ชร้าคาเสนอขายตอ่ผูล้งทนุ 
1.2 กรณีเสนอขาย warrant ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย warrant บวกราคาใชส้ิทธิทีจะซอืหุน้ 
1.3  กรณีเสนอขายหุน้ควบคูไ่ปกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้ ใหค้าํนวณดงันี 

((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  
                        Qs + Qx 

  ทงันี โดยที 
Ps    =   ราคาเสนอขายหุน้ 
Qs   =   จาํนวนหุน้ทีเสนอขายควบคูไ่ปกบั warrant 
Pw  =   ราคาเสนอขาย warrant 
Qw  =   จาํนวน warrant ทีเสนอขายควบคูไ่ปกบัหุน้ 
Ep  =   ราคาใชส้ทิธิทีจะซือหุน้ตาม warrant 
Qx   =   จาํนวนหุน้ทีจะไดร้บัจากการใชส้ิทธิทีจะซอืหุน้ตาม Qw 

1.4 กรณีเสนอขาย CD ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย CD หารดว้ยอตัราแปลงสภาพ 
 
2.  การคาํนวณราคาตลาด ใหใ้ชร้าคาหนึงราคาใดดงัตอ่ไปนี   
 2.1  ราคาตลาดถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของหุน้ยอ้นหลงัไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัทาํการติดตอ่กนั แตไ่มเ่กิน 15 วนัทาํการ

ติดตอ่กนั ก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขาย 
(1)  ราคาทีนาํมาถวัเฉลียสามารถใชร้าคาปิดหรอืราคาเฉลยีของการซือขายหุน้ในแตล่ะวนัก็ได ้
(2)  วนักาํหนดราคาเสนอขาย ใหเ้ป็นวนัใดวนัหนงึดงัตอ่ไปนี 

(ก)  วนัทีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระตอ่ทีประชมุผูถื้อหุน้เพือขออนมุติัใหบ้รษัิทเสนอขาย warrant 
และหุน้รองรบัในราคาตาํ  

(ข)  วนัทีทีประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุติัใหบ้รษัิทเสนอขายหุน้ทีออกใหมใ่นราคาตาํ 
(ค)  วนัแรกทีเสนอขายตอ่ผูล้งทนุ 
(ง)  วนัทีผูล้งทนุมีสทิธิซือหุน้ตาม warrant    

  ทงันี หากไมใ่ชร้าคาตลาดถวัเฉลยีถ่วงนาํหนกัของหุน้ตลาดตามขอ้ .1 ใหร้ะบคุวามเหมาะสมและเหตผุลของ
การไม่เลือกใชร้าคาตลาดดงักลา่วใหช้ดัเจนดว้ย 

2.2  ราคาทีกาํหนดโดยผา่นการวิเคราะหเ์ปรยีบเทียบกบัความตอ้งการซอืและความตอ้งการขายหุน้ทีออกใหมข่อง
บรษิัท เชน่ การสาํรวจความตอ้งการซอืหลกัทรพัย ์(book building) เป็นตน้  

2.3  ราคายติุธรรมทีประเมินโดยทีปรกึษาทางการเงินทีอยูใ่นบญัชีรายชือทีสาํนกังานใหค้วามเหน็ชอบ ทงันี ให้
เปิดเผยสมมติฐานสาํคญัทีใชป้ระกอบการคาํนวณราคาตลาดใหเ้พียงพอและชดัเจนดว้ย 

 



 
 

เอกสารทตี้องจัดส่งพร ้อมกับ checklist การเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธ ิทจีะซอืหุ้น (“warrant”) 
และหุน้ทอีอกใหม่เพอืรองร ับ warrant (“หุน้รองร ับ”)  ตอ่ผู้ถอืห ุน้ของบร ิษัทตามสัดส่วนการถอืห ุ้น 

 
เอกสารทีตอ้งจดัสง่พรอ้มกบั checklist มี/ไม่มี หมายเหต ุ

1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรบั มี เอกสารแนบ  
2. หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ทีขออนมุติัใหอ้อกและเสนอขาย warrant และ

หุน้รองรบั 
มี เอกสารแนบ 2 

3. มติทีประชมุผูถื้อหุน้ทีอนมุตัิใหอ้อกและเสนอขาย warrant  
 และหุน้รองรบั 

มี เอกสารแนบ 3 

4. ขอ้กาํหนดสิทธิ warrant มี เอกสารแนบ 4 
5. รายละเอียดการคาํนวณจาํนวนหุน้รองรบั มี เอกสารแนบ 5 
6. รายละเอียดการคาํนวณ dilution effect มี เอกสารแนบ 6 
7. หนงัสือสาํนกังานแจง้การผ่อนผนัการออก warrant ในสดัส่วน 
 ทีมากกว่า 50% (ถา้มี) 

ไม่มี  

8. หนงัสือสาํนกังานแจง้การผ่อนผนัใหบ้รษัิทไม่ตอ้งดาํเนินการ 
 ปรบัสิทธิเมือเกิดเหตกุารณต์ามทีประกาศกาํหนด (ถา้มี) 

ไม่มี  

 
หมายเหต ุ   
(1)  เอกสารขา้งตน้ตอ้งใหก้รรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับรษัิทเป็นผูล้งนามรบัรองความถกูตอ้งของเอกสารทกุหนา้ พรอ้ม

ประทบัตราบรษัิท (ถา้มี) 
(2)  การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรบั ใหร้ายงานผลการขายภายใน 15 วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขาย 

(มาตรา 64 แหง่ พรบ.หลกัทรพัย ์และประกาศวา่ดว้ยการยกเวน้การยืนแบบ filing) 
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	ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิออกจากระบบไร้ใบหลักทรัพย์หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด
	(ก)  ในกรณีที่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่โดยใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสํ...
	(ข)  ในกรณีที่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โดยใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิออกจาก...
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	3)  ยื่นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละประเภท ดังนี้
	i. บุคคลสัญชาติไทย
	ii. บุคคลต่างด้าว
	iii. นิติบุคคลในประเทศ
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	4) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ แก่บริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
	i. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชี "บัญชีการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล" ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุขุมวิท ซอย 71 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 035-3-03480-5 โดยแนบหลักฐานการโอนเงินภายในวันใช้สิทธิแต่ละครั้งมากับแบบแสดง...
	ii. ชำระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร โดยลงวันที่จองซื้อและต้องส่งมอบถึงบริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ภายใน 11.00 น. (เวลากรุงเทพฯ) ของวันทำการ 2 วันก่อนวันใช้ส...


	ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ ที่ไม...
	ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทถือว่าแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้วรรคก่อนหน้า สามารถแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ใหม่ในวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งต่อ ๆ ไป เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งนั้น จะเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท...
	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงภาษี และ/หรืออากรแสตมป์ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบังคับใช้ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำ...

	1.2.9 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ
	1.2.10 จำนวนหุ้นสามัญที่จะออกเมื่อมีการใช้สิทธิ จะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสด...
	อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้ โดยไม่มีการใช้สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใ...

	1.2.11  หากบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ได้รับเอกสารแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อ...
	1.2.12 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรือมีการชำระเงินเกินจำนวนในการใช้สิทธิ บริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ มีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่บริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำ...
	(ก) ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิมีจำนวนเท่ากับ (1) จำนวนหุ้นสามัญที่พึงจะได้รับตามสิทธิ หรือ (2) จำนวนหุ้นสามัญที่พึงได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิและอัตรา...
	(ข) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หากบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือใ...
	ในกรณีตามข้อ (ก) หรือ (ข) หากมีกรณีต้องส่งเงินคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ จะส่งเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับจากวันกำหนด...
	อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้โดยไม่มีการใช้สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิ โดยได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำค...

	1.2.13 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนหน่วยมากกว่าจำนวนหน่วยที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับจากว...
	1.2.14 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบต้นฉบับใบสำคัญแสดงสิทธิ และแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญอย่างถูกต้อง และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น...
	1.2.15 เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้น...
	1.2.16 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนผู้ถื...
	ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

	1.2.17 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ทั้งบุคคลธรรมดาแ...
	1.2.18 ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอํานาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการกําหนด หรือแก้ไขหลักเกณฑ์เงื่อนไข ข้อกำหนดสิทธิ และรายละเอียด...


	2 การชดใช้ค่าเสียหาย ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
	3 เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
	3.1  เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่มูลค่าที่ตราไว้มีผลบังคับใช้ตามที่ประกาศผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลสื...
	3.1.1  ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้
	3.1.2  อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

	3.2  เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมี...
	อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำราคาเสนอขายทุกราคา และจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมดมาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไ...
	3.2.1  ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้
	3.2.2    อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

	3.3  เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (เช่น หุ้นกู้แ...
	การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ข้างต้น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XW) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/...
	3.3.1  ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้
	3.3.2  อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

	3.4  เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)
	3.4.1  ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้
	3.4.2  อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

	3.5  เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท  สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ไม่ว่าจะจ่ายจากผลการดำเนินงานหรือกำไรสะสม การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับใช้ทันทีตั...
	ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ และ/หรือกำไรสะสมตามงบการเงินรวมของบริษัทของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีนั้น จะไม่คำนึงว่าเวลาที่มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวออกจริง จะเกิดขึ้นในหรือภายหลังสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ๆ
	3.5.1  ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้
	3.5.2  อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

	3.6  ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ ในลักษณะเดียวกันกับข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ให้บริษัทเป็นผู้มีดุลพินิจพิจารณา และถือเป็นที่สุด โดยผู้ถือใบสำคัญแส...
	3.7  การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.6 เป็นอิสระต่อกัน สำหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ 3.1, 3.5, 3.4, 3.2, 3.3, 3.6 (ตามลำดับ) โดยในแต่ละลำดับค...
	3.8  บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิและจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
	3.9  ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ บริษัทอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ หรือปรับราคาตามใบสำคัญแสดงสิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้

	4 สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงการใช้สิทธิ
	5 สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
	6 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
	7 การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่
	7.1  ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่...
	7.2  ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแ...
	7.3 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนิ...

	8 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
	8.1  การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
	(ก)  แบบการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนที่จะทำการโอนหรือผู้รับโอนคนสุดท้าย โดยมีการสลักหล...
	1)  ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบริษัท
	การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบริษัทได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสำคัญแสดงสิทธินั้นครบถ้วนแล้ว
	2)  ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก
	การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว
	8.2  การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
	9 ข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
	9.1 ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
	9.2 ข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
	9.2.1  บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่มิใช่สัญชาติไทย ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิจนทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท หรือตามสัดส่วนที่อาจมีการแก้ไขในข้อบั...
	9.2.2 ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิมีจํานวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้ซื้อได้โดยไม่ขัดต่อข้อจำกัด เรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย บริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ...
	9.2.3  หากข้อจำกัดในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยดังกล่าวมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทยที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในแบบแจ้งความจำนงการใช้...
	9.2.4  ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่ารูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจํากัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยตามที่กำหนดไว้ในข้อบัง...
	9.2.5  ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทยไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญอันเนื่องมาจากข้อจำกัดตามที่กล่าวในข้อ 9.2.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะยังคงสามารถที่จะดำเนินการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ย...
	9.2.6 ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแสดงว่าตน ก) ไม่ได้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ข) อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็น “qualified institutional buyer” (“QIB”) ตามนิยามของ Rule 144A (“Rule 144A”) ภ...
	หุ้นสามัญของบริษัทซึ่งถูกซื้อโดยการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของ “qualified institutional buyer” ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็น “restricted securities” (ตามที่ได้มีการให้นิยามไว้โดย Rule 144 ภายใต้ U.S. Securities Act) โดยจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที...


	10 ข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญ
	หุ้นของบริษัทโอนได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต...

	11 ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
	12 การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
	12.1  บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหากมีเหตุการณ์สำคัญที่อาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างเป็นนัยสำคัญ หรือต่อความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ไม...
	12.2  ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือบริษัทเป็นผู้ดำเนินการเรียกประชุม ให้บริษัทจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุมและเรื่องที่จะพิจารณาในที่ปร...
	12.3  ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดทำหนั...
	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนใดที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจาร...
	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
	12.4  ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากสิทธิที่ตนมีในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
	12.5  ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้จัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผ...
	12.6  องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่...
	12.7  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 60 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นการเรียกโดยมติคณะก...
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