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สรุปสาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญของ 
บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 8 (MINT-W8) 

 
ประเภทของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 8 (“ใบส าคัญแสดงสทิธิ MINT-W8”) 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทชนิดระบช่ืุอผูถื้อ และสามารถ

เปลีย่นมือได ้
วิธีการจดัสรร  • จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด 

(มหาชน) (“บริษัท”) ตามสดัสว่นการถือหุน้ โดยไม่คิดมลูคา่ ในอตัราสว่น 
29 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ   

• ในการค านวณสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิของผูถื้อหุน้แตล่ะ
รายนัน้ หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรร ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบริษัท 
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทน
บริษัทมอบหมาย เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดรายละเอียดการใชส้ิทธิจองซือ้ และ
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขที่จ าเป็นอื่นตอ่ไป 

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ 
ที่เสนอขาย 

: 179,020,602 หนว่ย  

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : 0 บาท (ศนูยบ์าท) 
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ   : ไมเ่กิน 2  ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 
จ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรบั
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

: ไมเ่กิน 179,020,602 หุน้ (มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท)  

อตัราการใชส้ทิธิ  ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ตอ่หุน้สามญั 1 หุน้ เวน้แตก่รณีมกีารปรบัอตัรา
การใชส้ทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ 

ราคาการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั : 28 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ 
ทัง้นี ้หากมีการปรบัราคาการใชส้ทิธิ ราคาการใชส้ทิธิจะตอ้งไมต่  ่ากวา่มลูคา่หุน้
ที่ตราไวข้องหุน้ของบรษัิท ณ ขณะนัน้ 

วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ  วนัที่จะก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการ
แทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท า
การแทนบริษัทมอบหมาย โดยบริษัทคาดว่าจะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สทิธิไดใ้นเดือนพฤษภาคม 2564 

วนัก าหนดการใชส้ทิธิ : ทุกวนัที่ 15 ของเดือนกุมภาพนัธ ์พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน ของทุกปี
ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่วนัใชส้ิทธิตรงกับวนัหยุดท าการ
ของบริษัท ใหเ้ลื่อนก าหนดการใชส้ิทธิดงักลา่วเป็นวนัท าการถดัไป ทัง้นี ้บริษัท
คาดวา่วนัใชส้ทิธิครัง้แรกจะตรงกบัวนัท่ี 15 สงิหาคม 2564  

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่7, 9, 10 
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ทัง้นี ้วนัครบก าหนดการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยจะตรงกบัวนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิ  
MINT-W8 มีอายคุรบ 2 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และในกรณีที่วนั
ใช้สิทธิครัง้สุดท้ายตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้ง
สดุทา้ยดงักลา่วเป็นวนัท าการถดัไป  
คณะกรรมการบรษัิท หรอืกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบรษัิท หรอืบคุคล
ที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ  านาจกระท าการแทนบริษัท
มอบหมาย  จะเป็นผู้ก าหนดวันครบก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและ
รายละเอียดที่เก่ียวขอ้ง 

การแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ : ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใช้สิทธิในการซือ้หุน้สามัญของบริษัท 
จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทระหวา่งเวลา 9.30 
น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันท าการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครัง้ 
ยกเวน้การใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย โดยก าหนดใหม้ีระยะเวลาการแจง้ความจ านง 
ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัใชส้ทิธิครัง้
สดุทา้ย 
เมื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิไดแ้จง้ความจ านงในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของ
บรษัิทตามใบส าคญัแสดงสทิธิ MINT-W8 แลว้การแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ
ดงักลา่วไมส่ามารถเพิกถอนได ้

นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธิ : บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะน าใบส าคัญแสดงสิทธิ MINT-W8 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย  ์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ตลาดรองของหุน้สามญัที่เกิดจาก
การใชส้ทิธิ        

: บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เ กิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ MINT-W8 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

วตัถปุระสงคข์องการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิและประโยชน์
ที่บรษัิทจะไดร้บัจากการจดัสรรหุน้
สามญัที่ออกใหมใ่นครัง้นี ้

: เป็นการเตรียมความพรอ้มและเสริมสรา้งความแข็งแกร่งใหบ้ริษัทมีความ
ยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และเพื่อส ารอง
เงินไวใ้ชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิท และ/หรอื เพื่อช าระหนีส้นิทางการเงิน
และหนีอ้ื่น ๆ เมื่อมีการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิทตามใบส าคญัแสดงสทิธิ  
MINT-W8 

ประโยชนท์ี่ผูถื้อหุน้จะไดร้บัจาก
การเพิม่ทนุ 

: บริษัทจะมีฐานะการเงินที่แข็งแกรง่มากขึน้ มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชใ้นการ
ประกอบธุรกิจเพิ่มขึน้ ท าใหบ้ริษัทมีความสามารถในการสรา้งรายไดแ้ละ
ความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึน้ และผู้ถือหุ้นของบริษัท  จะได้รับ
ผลประโยชนจ์ากการที่บริษัทจะสามารถน าเงินท่ีไดร้บัไปใชใ้นโครงการตา่ง ๆ 
ของบริษัทในอนาคตตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์อง
การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ MINT- W8 ในครัง้นี ้
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รายละเอียดการค านวณจ านวนหุน้รองรับ 
วิธีการค านวณสดัสว่นจ านวนหุน้รองรบั = (จ านวนหุน้รองรบั warrant ที่เสนอขายในครัง้นี+้จ านวน

หุน้รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอื warrant ที่เสนอขายใน
ครัง้อื่น ซึง่ไมร่วมหุน้ท่ีจดัไวร้องรบั ESOP-warrant) / 
(จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท+หุน้อื่น
นอกจากหุน้รองรบัท่ีบรษัิทเสนอขายควบคูก่บัใบส าคญั
แสดงสทิธิในครัง้นี ้(ถา้ม)ี)  

โดยที ่
จ านวนหุน้รองรบั warrant ที่เสนอขายในครัง้นี ้
(MINT-W8 และ MINT-W9) 

 
= 

 
341,258,022 หุน้ (มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 

จ านวนหุน้รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอื warrant 
ที่เสนอขายในครัง้อื่น ซึง่ไมร่วมหุน้ท่ีจดัไวร้องรบั 
ESOP-warrant 

= 465,072,573 หุน้ (มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท)  

จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท = 5,191,597,430 หุน้ (มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 
หุน้อื่นนอกจากหุน้รองรบัท่ีบรษัิทเสนอขาย
ควบคูก่บัใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้(ถา้ม)ี 

= 0 

ดงันัน้  สดัสว่นจ านวนหุน้รองรบั = 
~ 

(341,258,022 + 465,072,573) / 5,191,597,430 
15.53%  

ผลกระทบตอ่ผู้ถอืหุน้ :  
1. หุน้สามญัใหมท่ี่เกิดจากการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้จะมีสิทธิและไดร้บัผลประโยชนอ์นัพึงไดเ้สมือน
หุน้สามญัเดิมที่ออกและเรียกช าระเต็มมูลค่าของบริษัททกุประการ โดยสิทธิใด ๆ ที่จะไดร้บัจากการเป็นผูถื้อหุน้สามญั
จากการใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิจะเริม่ตัง้แตว่นัท่ีกระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแลว้ส าหรบั
หุน้สามญัใหมท่ี่เกิดจากการใชส้ทิธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ 

2. ผลกระทบที่มีตอ่ผูถื้อหุน้เนื่องจากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิ 

เนื่องจากบรษัิทมีการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ MINT-W8 และ MINT-W9 ดงันัน้ ในการพิจารณาผลกระทบตอ่
ผูถื้อหุน้ จะพิจารณาผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้เดิมในกรณีดงันี ้

กรณีที่ 1 : กรณีที่บริษัทออกและจัดสรร MINT-W8 และ MINT-W9 และผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทเป็นผูใ้ชส้ิทธิ MINT-W8 
และ MINT-W9 ทั้งจ านวน ทั้งนี ้ในกรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ไดร้ับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ 
(Control Dilution) 

กรณีที่ 2 : กรณีที่บรษัิทออกและจดัสรร MINT-W8 เพียงอยา่งเดียว และ MINT-W8 มีการเปลีย่นมอืจากผูถื้อหุน้เดิมของ
บรษัิทเป็นนกัลงทนุอื่น โดยนกัลงทนุอื่นเป็นผูใ้ชส้ทิธิ MINT-W8 ทัง้จ านวน 
กรณีที่ 3 : กรณีที่บรษัิทออกและจดัสรร MINT-W9 เพียงอยา่งเดียว และ MINT-W9 มีการเปลีย่นมอืจากผูถื้อหุน้เดิมของ
บรษัิทเป็นนกัลงทนุอื่น โดยนกัลงทนุอื่นเป็นผูใ้ชส้ทิธิ MINT-W9 ทัง้จ านวน 
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กรณีที่ 4 : กรณีที่บรษัิทออกและจดัสรร MINT-W8 และ MINT-W9 และ MINT-W8 และ MINT-W9 มีการเปลีย่นมือจากผู้
ถือหุน้เดิมของบรษัิทเป็นนกัลงทนุอื่น โดยนกัลงทนุอื่นเป็นผูใ้ชส้ทิธิ MINT-W8 และ MINT-W9 ทัง้จ านวน 

2.1  การลดลงของสดัสว่นการถือหุน้ (Control Dilution) 

 ภายหลงัการออกและจดัสรร MINT-W8 และ MINT-W9 หากมีการใชส้ทิธิ MINT-W8 และ/หรอื MINT-W9 ทัง้
จ านวน จะมีผลกระทบจากการลดลงของสดัสว่นการถือหุน้ (Control Dilution) โดยค านวณจากสตูรการค านวณ ดงันี ้

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

โดยที ่ Q0 = จ านวนหุน้สามญัที่มีอยูเ่ดมิเทา่กบั 5,191,597,430 หุน้ ก่อนวนัใชส้ทิธิ MINT-W8 และ/หรอื MINT-W9 

 Qn = จ านวนหุน้ท่ีเพิ่มขึน้จากการใชส้ทิธิ MINT-W8 และ/หรอื MINT-W9 โดยในแตล่ะกรณีไดแ้ก ่

- กรณีที่ 2 (Qw2) : จ านวนหุน้สามญัที่เพิ่มขึน้จากการใชส้ทิธิ MINT-W8 ทัง้จ านวน = 179,020,062 หุน้ 

- กรณีที่ 3 (Qw3) : จ านวนหุน้สามญัที่เพิ่มขึน้จากการใชส้ทิธิ MINT-W9 ทัง้จ านวน = 162,237,420 หุน้ 

- กรณีที่ 4 (Qw4) : จ านวนหุน้สามญัที่เพิ่มขึน้จากการใชส้ทิธิ MINT-W8 และ MINT-W9 ทัง้จ านวน = 341,258,022 หุน้ 

 กรณีที่ 1  ไมม่ีผลกระทบ 

 กรณีที่ 2 ผูถื้อหุน้เดิมไดร้บัผลกระทบรอ้ยละ 3.33 

 กรณีที่ 3 ผูถื้อหุน้เดิมไดร้บัผลกระทบรอ้ยละ 3.03 

 กรณีที่ 4 ผูถื้อหุน้เดิมไดร้บัผลกระทบรอ้ยละ 6.17 

2.2  การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) 

 ภายหลงัการออกและจดัสรร MINT-W8 และ/หรอื MINT-W9 จะมีผลกระทบจากการลดลงของของราคาหุน้ 
(Price Dilution) โดยค านวณจากสตูรการค านวณ ดงันี ้

 Price Dilution = (P0– Pn) / P0  

โดยที ่  

P0 = ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้ MINT ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบรษัิท 
ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 (ระหวา่งวนัท่ี 3-24 กมุภาพนัธ ์2564) ซึง่เทา่กบั 29.10 บาทตอ่หุน้ 

Pn = ราคาเฉลีย่ตอ่หุน้ทัง้หมดภายหลงัการใชส้ทิธิ MINT-W8 และ/หรอื MINT-W9 ทัง้จ านวน โดยในแตล่ะกรณีไดแ้ก ่

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

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

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

  โดย PW2 คือราคาการใชส้ทิธิของ MINT-W8 ที่ 28 บาท 

  และ PW3 คือราคาการใชส้ทิธิของ MINT-W9 ที่ 31 บาท 

                 ในกรณีที่ 2 ผูถื้อหุน้จะไดร้บัผลกระทบดา้นราคารอ้ยละ 0.13 

2.3           การลดลงของสว่นแบง่ก าไร (EPS Dilution) 

 เนื่องจากผลการด าเนินงานปี 2563 มีขาดทนุสทุธิ  จึงไมม่ีการค านวณการลดลงของสว่นแบง่ก าไร 



 

เอกสารแนบ 8 

เงือ่นไขการปรับสิทธิ :  
ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด
เหตุการณห์นึ่งดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ทัง้นี ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ให้
ดอ้ยไปกวา่เดิม 
1. เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้บรษัิท อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุน้ที่ไดอ้อกแลว้ของ

บรษัิท 
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุน้สามญั (Common Stock) ที่ออกใหม่ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรอื 

บคุคลในวงจ ากดั ในราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ค  านวณไดต้ ่ากว่ารอ้ยละ  90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญั
ของบรษัิท” 

3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ 
บคุคลในวงจ ากดั โดยที่หลกัทรพัยน์ัน้มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามญัไดห้รือใหส้ิทธิในการจองซือ้หุน้
สามญั (เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั) โดยที่ราคาสทุธิตอ่หุน้ของหุน้สามญัที่จะ
ออกใหม ่เพื่อรองรบัสทิธิดงักลา่ว ต ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิท 

4. เมื่อบรษัิท จา่ยเงินปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท 
5. เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรบัการ

ด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ  
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบั ขอ้ 1 ถึง 5 ที่ท าใหผ้ลประโยชนต์อบแทนใด ๆ ที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะ

ไดร้บัเมื่อมีการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิดอ้ยไปกวา่เดิม 
 ทั้งนี  ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ  านาจกระท าการแทนบริษัท หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดเง่ือนไข และ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการปรบัหรอืการเปลีย่นแปลงอตัราการใชส้ทิธิ และราคาใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

เง่ือนไขอื่น ๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ  านาจกระท าการแทนบริษัทหรือบุคคลที่
คณะกรรมการบรษัิทหรอืกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบรษัิทมอบหมาย เป็นผูม้ีอ  านาจ
ในการก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ รายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยรวมถึง 
แต่ไม่จ ากัดเพียง การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิในคราวเดียวทัง้จ านวนหรือหลายคราว 
อตัราสว่นการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการช าระราคา และราคาใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั การ
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ การเขา้เจรจา ตกลงลง
นามในเอกสาร และสญัญาตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ ด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็น และสมควร
อนัเก่ียวเนื่องกบัใบส าคญัแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้
ซึ่งรวมถึงการน าใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิดงักลา่ว เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการแต่งตัง้และมอบหมาย
บคุคลอื่นท่ีมีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการตา่ง ๆ ขา้งตน้ 


