
 
 
 

 

ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

และผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ  

บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 6 

(MINT-W6) 
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ข้อกาํหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

และผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที่ 6 (MINT-W6)  

 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 6 (MINT–W6) 

(“ใบสาํคญัแสดงสทิธิ”) ออกโดยบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) (“ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ” หรือ 

“บริษัท”) ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 26/2562 เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2562 

 ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะได้รับสทิธิตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสทิธิ โดยผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิและผู้

ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะต้องผกูพนัตามข้อกําหนดสทิธินีท้กุประการ และให้ถือวา่ ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้รับทราบ

และเข้าใจข้อกําหนดตา่งๆ ในข้อกําหนดสทิธิเป็นอยา่งดแีล้ว และตกลงยอมรับข้อกําหนดสทิธินีท้ัง้หมด ทัง้นี ้ ผู้ออก

ใบสาํคญัแสดงสทิธิจะจดัให้มีการเก็บรักษาสาํเนาข้อกําหนดสทิธิและสาํเนาสญัญาตา่งๆ ไว้ ณ สาํนกังานใหญ่ของผู้ออก

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ เพ่ือให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิขอตรวจสอบสาํเนาข้อกําหนดสทิธิและสาํเนาสญัญาตา่งๆ ได้ในวนั

และเวลาทําการของผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

 

คาํจาํกดัความ 

คําและข้อความตา่งๆ ท่ีใช้อยูใ่นข้อกําหนดสทิธิ ให้มีความหมาย ดงัตอ่ไปนี:้ 

ข้อกําหนดสทิธิ หมายถึง ข้อกําหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ

และผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั ของบริษัท ไมเนอร์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 6 (MINT–W6) 

(รวมถึงท่ีมกีารแก้ไขเพ่ิมเติม) (ถ้ามี) 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถึง ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท ไมเนอร์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 6 (MINT – W6) ชนิด

ระบช่ืุอผู้ ถือและเปลีย่นมือได้ 

ใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถงึ ใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีออกโดย บริษัท ศนูย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือใช้แทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

บริษัท หรือ ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถงึ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถงึ ผู้ทรงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิแตล่ะหนว่ยตามข้อ 1.2.4 

วนัทําการ หมายถึง วัน ท่ีธนาคารพาณิ ชย์ โดยทั่วไปเปิดทําการตามปกติ ใน

กรุงเทพมหานคร ซึง่ไมใ่ช่วนัเสาร์หรือวนัอาทิตย์ หรือวนัอ่ืนใดท่ี

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวนัหยุดของธนาคาร

พาณิชย์ 
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ประกาศ ทจ. 34/2551 หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การ

ขออนญุาต และการอนญุาตให้เสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะ

ซือ้หุ้นท่ีออกใหมแ่ละหุ้นท่ีออกใหม ่เพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถงึท่ีมกีารแก้ไขเพ่ิมเติม) 

สาํนกังาน ก.ล.ต. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

วนัใช้สทิธิ หมายถึง ให้มีความหมายตามท่ีระบไุว้ในข้อ 1.2.1 ของข้อกําหนดสทิธิ 

วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย หมายถึง ให้มีความหมายตามท่ีระบไุว้ในข้อ 1.2.1 ของข้อกําหนดสทิธิ 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ หมายถึง ให้มีความหมายตามท่ีระบไุว้ในข้อ 1.2.3 ของข้อกําหนดสทิธิ 

ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ หมายถึง บคุคลท่ีบริษัทจะแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนของบริษัทในการรับแจ้ง

ความจํานงในการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

สมดุทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถึง  สมดุทะเบียนหรือแหลง่ข้อมลูทางทะเบียนซึง่บนัทกึรายละเอียด

เก่ียวกบัใบสาํคญัแสดงสทิธิและผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีเก็บ

รักษาโดยนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

1 รายละเอียดเกี่ยวกับใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิจํานวน 230,939,382 หนว่ย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ตาม

สดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไมค่ดิมลูคา่ (ศนูย์บาท) ภายหลงัจากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 26/2562 

ในวนัท่ี 22 เมษายน 2562 โดยมรีายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจดัสรรดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ลักษณะสาํคัญของใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ                 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน)  

ท่ีอยูข่องผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ       99 อาคารเบอร์ลีย่คุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย ถนนสขุมุวิท 42 

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110         

ช่ือของใบสาํคญัแสดงสทิธิ ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท ไมเนอร์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 6 (MINT–W6)   

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสทิธิ               ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถเปลีย่นมอืได้ 

จํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีออก 230,939,382 หนว่ย 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย หนว่ยละ 0 บาท (ไมค่ิดมลูคา่) 

วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 
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วนัครบกําหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  

อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ 2 ปี 4 เดือน 10 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิครัง้แรก 

อตัราการใช้สทิธิ ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยตอ่ 1 หุ้นสามญัใหม ่ (อาจ

เปลีย่นแปลงภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 

ราคาการใช้สทิธิ ราคาการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิเทา่กบั 43 บาทตอ่หุ้น 

(มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) (อาจเปลีย่นแปลงภายหลงัตาม

เง่ือนไขการปรับสทิธิ) 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีสาํรองไว้เพ่ือรองรับการ 230,945,715 หุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 

ใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ  5 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสทิธิ บริษัทจะนําใบสาํคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิ บริษัทจะนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดง

สทิธิในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ 

วิธีการจดัสรร    จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights 

Offering) โดยไมค่ิดมลูคา่ ในอตัราสว่น 20 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 

1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ (ในกรณีท่ีคํานวณแล้วมเีศษของ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิตํา่กวา่ 1 หนว่ยให้ปัดเศษดงักลา่วทิง้) โดย

กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทท่ีมีสทิธิได้รับการจดัสรร

ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีออกในครัง้นี ้ในวนัท่ี 29 เมษายน 2562 

นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือผู้ ท่ี

ได้รับแตง่ตัง้โดยชอบให้ทําหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนของใบสาํคญั

แสดงสทิธิแทน 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีออกในครัง้นี ้ จดัสรรให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) จึง

ไมม่ีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

อยา่งไรก็ตาม หากมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท

ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิครบถ้วนทัง้จํานวน และผู้ใช้สทิธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัท ผู้ ถือ

หุ้นเดิมของบริษัทจะได้รับผลกระทบ (dilution effect) ดงันี ้
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(ก) ด้านการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้นและสทิธิออกเสยีง (Shareholding & Control Dilution) 

สตูรการคาํนวณการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น               = 1 - [Qo /(Qo+Qw)] 

โดยท่ี   Qo =  จํานวนหุ้นสามญัท่ีมีอยูเ่ดมิเทา่กบั 4,618,914,291 หุ้น 

Qw =  จํานวนหุ้นสามญัใหมท่ี่เพ่ิมขึน้จากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิทัง้จํานวน ซึง่เทา่กบั

ประมาณ 230,945,715 หุ้น 

ดงันัน้ Control Dilution   = 1-[4,618,914,291 /(4,618,914,291 + 230,945,715)] 

                          ~ 4.76% 

ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีการ

ใช้สทิธิทัง้จํานวน ผู้ ถือหุ้นจะไมไ่ด้รับผลกระทบด้านการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้นและสทิธิออกเสยีง 

เน่ืองจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น อยา่งไรก็ตาม หากมีการ

ใช้สทิธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยบคุคลอ่ืนท่ีไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จํานวน จะมีผลกระทบ

ตอ่ผู้ ถือหุ้นเดมิประมาณร้อยละ 4.76 

 (ข)  ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 

หากมกีารใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W6 ครบทัง้จํานวน 

ราคาหุ้นของบริษัทจะยงัคงไมไ่ด้รับผลกระทบใดๆ เน่ืองจากราคาการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ี 

43 บาทตอ่หุ้น สงูกวา่ราคาตลาด โดยราคาตลาดเทา่กบั 37.80 บาทตอ่หุ้น ซึง่เป็นราคาหุ้นถวัเฉลีย่

ถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทท่ีทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยย้อนหลงั 7 วนั

ทําการติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 

(ระหวา่งวนัท่ี 14-25 กมุภาพนัธ์ 2562) 

 (ค) ด้านการลดลงของสว่นแบง่กําไร (EPS Dilution) 

  สตูรการคาํนวณการลดลงของสว่นแบง่กําไร  = (EPSo - EPSn)/EPSo 

โดยท่ี  EPSo       = กําไรสทุธิ / Qo 

          EPSn        = กําไรสทุธิ / (Qo + Qw) 

  กําไรสทุธิ    = 5,445 ล้านบาท (กําไร ปี 2561) 

 ดงันัน้ EPSo            = 5,445 ล้านบาท / 4,618,914,291   ~ 1.1788 

  EPSn            = 5,445 ล้านบาท / (4,618,914,291+230,945,715) ~ 1.1227 

  EPS Dilution      = (1.1788-1.1227) / 1.1788   ~ 4.76% 

ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีการ

ใช้สทิธิทัง้จํานวน ผู้ ถือหุ้นจะไมไ่ด้รับผลกระทบด้านการลดลงของสว่นแบง่กําไร (Earning Dilution) 

เน่ืองจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น อยา่งไรก็ตาม หากมีการ

ใช้สทิธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยบคุคลอ่ืนท่ีไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จํานวน จะมีผลกระทบ

ตอ่ผู้ ถือหุ้นเดมิประมาณร้อยละ 4.76 
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1.2 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ 

1.2.1  วนักําหนดการใช้สทิธิ (Exercise Date) 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ทกุวนัท่ี 15 ของเดือนกมุภาพนัธ์ 

พฤษภาคม สงิหาคม และพฤศจิกายน ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ ("วันใช้สิทธิ") ในกรณีท่ีวนั

ใช้สทิธิตรงกบัวนัหยดุทําการของบริษัทให้เลือ่นกําหนดการใช้สทิธิดงักลา่วเป็นวนัทําการถดัไป ทัง้นี ้

วนัใช้สทิธิครัง้แรกจะตรงกบัวนัท่ี 15 สงิหาคม 2562 และวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายจะตรงกบัวนัท่ีใบสาํคญั

แสดงสทิธิมีอายคุรบ 2 ปี 4 เดือน 10 วนั ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และในกรณีท่ีวนัใช้สทิธิ

ครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัหยดุทําการของบริษัทให้เลือ่นวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายดงักลา่วเป็นวนัทําการถดัไป 

1.2.2 การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท  

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีตนถืออยูท่ัง้หมด

หรือบางสว่นก็ได้ สาํหรับใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีเหลอืและไมไ่ด้ใช้สทิธิภายในวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้

สดุท้าย บริษัทจะถือวา่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิไมป่ระสงค์จะใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว 

และให้ถือวา่ใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ 

1.2.3 ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีประสงค์จะใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้งความจํานงใน

การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทระหวา่งเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการ

ก่อนวนัใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ ("ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ") ยกเว้นการใช้สทิธิครัง้

สดุท้ายกําหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจํานง ระหวา่งเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 

15 วนัก่อนวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ("ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย") 

บริษัทจะไมม่กีารปิดสมดุทะเบียนเพ่ือพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สทิธิครัง้

สดุท้ายจะมีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 21 วนัก่อนวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย และ

ตลาดหลกัทรัพย์จะทําการขึน้เคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซือ้ขาย) ลว่งหน้า 2 วนัทําการก่อนวนัปิดสมดุ

ทะเบียน (ในกรณีท่ีวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนสทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิตรงกบัวนัหยดุทําการของ

ตลาดหลกัทรัพย์ให้เลือ่นวนัปิดสมดุทะเบียน เป็นวนัทําการก่อนหน้า) 

การแจ้งขา่วเก่ียวกบัการใช้สทิธิ อตัราการใช้สทิธิ ราคาการใช้สทิธิ ระยะเวลาในการใช้สทิธิ ระยะเวลา

การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ บคุคลท่ีบริษัทจะแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนของบริษัทในการรับแจ้งความ

จํานงในการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ (“ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ”) (ถ้ามี), ฯลฯ  

บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดงักลา่ว 5 วนัทําการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในแต่

ละครัง้ โดยผา่นระบบเผยแพร่สือ่อิเลก็ทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์ และให้ถือวา่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดง

สทิธิได้รับทราบแล้ว สาํหรับวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย บริษัทจะสง่รายละเอียดดงักลา่วให้กบัผู้ ถือใบสาํคญั

แสดงสทิธิตามรายช่ือท่ีปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนครัง้

สดุท้ายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
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1.2.4 ผู้ทรงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

(ก) ผู้ทรงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิกรณีทัว่ไป สทิธิในใบสําคญัแสดงสทิธิจะตกแก่บคุคลหรือนิติ

บุคคลท่ีปรากฏช่ือเป็นเจ้าของใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิในขณะนัน้ๆ หรือในวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียน ในกรณีท่ีมีการปิด

สมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่ง 

สามารถใช้ยนักบับริษัทได้ตามข้อ 8.1(ก) เกิดขึน้แล้ว ในวนัปิดสมดุทะเบียนท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 

ซึง่สทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิจะตกแก่ผู้ รับโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

(ข) ผู้ทรงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิกรณีท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิแทน 

สิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิจะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ

ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ว่า เป็นผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํานวนดงักลา่วท่ีลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิไว้ในช่ือของศนูย์รับฝาก

หลักทรัพย์ในขณะนัน้ๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียน ในกรณีท่ีมีการปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

1.2.5 นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  

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

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

นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสทิธิ จะรับผิดชอบตอ่การปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ซึ่ง

ในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ช่ือเต็ม สัญชาติและท่ีอยู่ของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และ

รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะกําหนด ในกรณีข้อมลูไม่ตรงกนั จะถือว่าข้อมลูท่ีปรากฏ

อยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง ดงันัน้ ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิมีหน้าท่ี

ในการแจ้งขอเปลีย่นแปลง หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบนัทกึสมดุทะเบียนใบสาํคญั

แสดงสิทธิต่อนายทะเบียนโดยตรง และนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข

ข้อผิดพลาดดงักลา่ว 

บริษัทจะสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่สื่อ

อิเลก็ทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์โดยเร็ว และแจ้งสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั  
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1.2.6 สถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิ  

แผนกเลขานกุารบริษัท 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 75 อาคารไวท์กรุ๊ป 2 ชัน้ 9 

ซอยรูเบีย ถนนสขุมุวทิ 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ +66 (0) 2365 6115-7  โทรสาร  +66 (0) 2365 6095 

 

ทัง้นี ้  ในกรณีท่ีบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีติดตอ่ในการใช้สิทธิ หรือบริษัทได้แตง่ตัง้ตวัแทนรับแจ้ง

ความจํานงในการใช้สทิธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กบัผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทราบผา่นระบบเผยแพร่

สือ่อิเลก็ทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไป และให้ถือวา่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้รับทราบแล้ว 

1.2.7 ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถติดตอ่ขอรับแบบแสดงความจํานง

การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ท่ีบริษัท ในระหวา่งระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ ณ สถานท่ี

ติดตอ่ในการใช้สทิธิ หรือตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิหรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเวป

ไซต์ของบริษัท www.minor.com 

ในกรณีท่ีใบสาํคญัแสดงสทิธิอยูใ่นระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ี

ต้องการใช้สทิธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคาํขอเพ่ือขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธิออกจากระบบ

ไร้ใบหลกัทรัพย์หรือเพ่ือให้ออกใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

(ก) ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตนอยูโ่ดยใบสาํคญัแสดงสทิธิอยูใ่น

บัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผู้ ฝาก” ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี

ต้องการใช้สทิธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพ่ือขอถอนใบสําคญัแสดงสทิธิออกจากระบบ

ไร้ใบหลกัทรัพย์หรือเพ่ือให้ออกใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด โดยยื่นต่อ

บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วจะ

ดําเนินการแจ้งกบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เพ่ือขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธิจากบญัชี “บริษัท ศนูย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะดําเนินการออกใบแทน

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท  

(ข) ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิไมม่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใบสาํคญัแสดงสทิธิอยูก่บัศนูย์รับ

ฝากหลกัทรัพย์ใน “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีต้องการใช้สิทธิต้องแจ้ง

ความจํานงและกรอกแบบคําขอเพ่ือขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิออกจากระบบไร้ใบหลกัทรัพย์หรือ

เพ่ือให้ออกใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด โดยยืน่ตอ่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์

เพ่ือขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะ

ดําเนินการออกใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิเพ่ือใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

ของบริษัท 

http://www.minor.com/
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1.2.8 ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจะต้อง

ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ โดยดําเนินการและสง่ต้นฉบบัเอกสาร (ทัง้นี ้

บริษัทจะไม่รับการแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธิทางไปรษณีย์) ดงัตอ่ไปนี ้

1)  ยื่นแบบแสดงความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัท่ีได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจน และครบถ้วน

แล้วทกุรายการ พร้อมลงนาม ให้แก่บริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ (แล้วแต่

กรณี) ในชว่งระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 

2) นําสง่ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีระบวุา่ ผู้ ถือนัน้มีสทิธิในใบสาํคญัแสดง

สทิธิ ตามจํานวนท่ีระบอุยูใ่นแบบแสดงความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั ให้แก่บริษัทหรือ

ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ (แล้วแตก่รณี) 

3)  หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ 

i. บคุคลสญัชาติไทย 

สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน/สาํเนาบตัรข้าราชการ/สาํเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจท่ียงัไม่

หมดอาย ุ พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง ในกรณีท่ีมกีารเปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ ซึง่ทําให้ช่ือ/ช่ือสกลุ 

ไมต่รงกบัใบสาํคญัแสดงสทิธิ ให้แนบเอกสารท่ีออกโดยหนว่ยงานราชการ เช่น ทะเบียน

สมรส ใบหยา่ ใบแจ้งเปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ เป็นต้น พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

ii. บคุคลตา่งด้าว 

 สาํเนาหนงัสอืเดินทางหรือสาํเนาใบตา่งด้าว ท่ียงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

iii. นิติบคุคลในประเทศ 

สาํเนาหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ท่ีออกไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัใช้สทิธิ 

พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราสาํคญั 

(ถ้ามี) และเอกสารหลกัฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม (i) หรือข้อ  (ii) พร้อมรับรอง

สาํเนาถกูต้อง  

iv. นิติบคุคลตา่งประเทศ 

สาํเนาหนงัสอืสาํคญัการจดัตัง้บริษัทและ/หรือหนงัสอืรับรอง ซึง่ต้องมีรายการแสดงรายช่ือผู้

มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลนัน้ อํานาจในการลงนาม และท่ีตัง้ของบริษัท ท่ีออกไมเ่กิน 

6 เดือนก่อนวนัใช้สทิธิ ซึง่รับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มี

อํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และเอกสาร

หลกัฐานของผู้มีอํานาจลงลายมอืช่ือตาม (i) หรือ (ii) พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

หากผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามท่ีกล่าวข้างต้น 

บริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่าผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสทิธิไมป่ระสงค์จะใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ๆ อยา่งไรก็ตาม 

บริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ สามารถใช้ดลุยพินิจในการพิจารณา

ให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ตามความเหมาะสม 
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4) ชําระเงินตามจํานวนในการใช้สทิธิตามท่ีระบใุนแบบแสดงความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยไมเ่กินวนัใช้สทิธิ แก่บริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้

สทิธิ (แล้วแตก่รณี) โดยวธีิใดวิธีหนึง่ ดงันี ้

i. โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝาก ช่ือบญัชี "บญัชีการใช้สทิธิของใบแสดงสทิธิ บมจ.  ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล" ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) สาขาสขุมุวิท ซอย 71 บญัชีกระแสรายวนั 

เลขท่ี 035-3-03480-5 โดยแนบหลกัฐานการโอนเงินภายในวนัใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

ii. ชําระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ หรือคําสัง่จา่ยเงินธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บได้ใน

กรุงเทพมหานคร โดยลงวนัท่ีจองซือ้และต้องสง่มอบถึงบริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งความจํานง

ในการใช้สทิธิ (แล้วแตก่รณี) ภายใน 11.00 น. ของวนัทําการ 2 วนัก่อนวนัใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

โดยขีดคร่อมสัง่จา่ย "บญัชีการใช้สทิธิของใบแสดงสทิธิ บมจ.  ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล" 

หรือชําระโดยวิธีการอ่ืนใดตามแตท่ี่บริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ

จะเป็นผู้ กําหนดและแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

ทัง้นี ้ การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่บริษัทและ/หรือตวัแทนรับ

แจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ เรียกเก็บเงินจํานวนดงักลา่วได้แล้วเทา่นัน้ หากบริษัทและ/หรือตวัแทน

รับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิไมส่ามารถเรียกเก็บเงินไมว่า่ในกรณีใดๆ ท่ีไมไ่ด้เกิดจากความผิดของ

บริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ บริษัทจะถือวา่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิแสดง

เจตนายกเลกิการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุในครัง้นัน้ๆ โดยบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจํานง

ในการใช้สทิธิ จะจดัสง่ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิพร้อมกบัเช็ค แคชเชียร์เช็ค 

หรือดร๊าฟท์ท่ีเรียกเก็บเงินไมไ่ด้คนืให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิภายใน 14 วนันบัจากวนักําหนดการ

ใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ  

ทัง้นี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ใหม่ในวนั

กําหนดการใช้สทิธิในครัง้ตอ่ๆ ไป เว้นแต่การใช้สิทธิครัง้นัน้ จะเป็นการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย บริษัทจะถือ

วา่ใบสาํคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ ซึง่บริษัทและตวัแทนรับแจ้งความจํานงใน

การใช้สทิธิ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้และ/หรือคา่เสยีหายอ่ืนใดไมว่า่ในกรณีใดๆ 

 หมายเหต ุ:  

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ 

รวมถึงภาษี และ/หรืออากรแสตมป์ทัง้หมด (ถ้ามี) ตามบทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อบงัคบั 

หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือบงัคบัใช้ในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ (ถ้ามี) 

1.2.9 จํานวนหนว่ยของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นจํานวนเตม็เทา่นัน้ โดยอตัรา

การใช้สทิธิเทา่กบัใบสาํคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยตอ่หนึง่หุ้นสามญั เว้นแตจ่ะมีการปรับสทิธิ 

1.2.10 จํานวนหุ้นสามญัท่ีจะออกเมื่อมกีารใช้สทิธิ จะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้สทิธิซึง่ผู้ ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ชําระตามท่ีกลา่วข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สทิธิในขณะท่ีมีการใช้สทิธินัน้ โดย

บริษัทจะออกหุ้นสามญัเป็นจํานวนเตม็ไมเ่กินจํานวนหนว่ยของใบสาํคญัแสดงสทิธิคณูด้วยอตัราการ

ใช้สทิธิ หากมีการปรับราคาการใช้สทิธิและ/หรืออตัราการใช้สทิธิแล้ว ทําให้มีเศษเหลอือยูจ่ากการ



 

 

11 

คํานวณดงักลา่ว บริษัทจะไมนํ่าเศษดงักลา่วมาคิดคํานวณ โดยจะตดัเศษของหุ้นทิง้ และจะชําระเงินท่ี

เหลอืจากการใช้สทิธิดงักลา่วคืนให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัใช้สทิธิในแต่

ละครัง้โดยไมม่ดีอกเบีย้ ทัง้นี ้ ตามวธีิการและเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งความ

จํานงในการใช้สทิธิ 

อยา่งไรก็ด ี ไมว่า่กรณีใดๆ หากได้มกีารสง่มอบเช็คคืนเงินท่ีเหลอืจากการใช้สทิธิหรือเงินท่ี

ได้รับไว้ โดยไมม่ีการใช้สทิธิหรือไมส่ามารถใช้สทิธิได้ โดยได้สง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุ

ไว้ในใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้รับเงินคนืแล้ว

โดยชอบ และผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้และ/หรือคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

1.2.11  หากบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ ได้รับเอกสารแจ้งความจํานงการใช้สทิธิ 

ไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง หรือตรวจสอบได้วา่ข้อความท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิกรอกลงในใบแจ้ง

ความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุนัน้ไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้าม)ี 

ไมค่รบถ้วนถกูต้องตามบทบญัญตัิแหง่ประมวลรัษฎากร ข้อบงัคบั หรือกฎหมายตา่งๆ ผู้ ถือใบสาํคญั

แสดงสทิธิจะต้องแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ หากผู้ ถือใบสาํคญั

แสดงสทิธิไมแ่ก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจะถือวา่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิแสดง

เจตนายกเลกิการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุในครัง้นัน้ๆ โดยบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจํานง

ในการใช้สทิธิ จะจดัสง่ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ และเงินท่ีได้รับไว้คืนให้แก่ผู้

ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วโดยไมม่ีดอกเบีย้ภายใน 14 วนั นบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิในครัง้

นัน้ๆ ทัง้นี ้ ตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 

อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถแจ้งความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุได้ใหม่

ในวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้ตอ่ๆ ไป เว้นแตก่ารใช้สทิธิครัง้นัน้เป็นการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ให้ถือวา่

ใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไมม่กีารใช้สทิธิ โดยบริษัทและตวัแทนรับแจ้งความจํานงใน

การใช้สทิธิจะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้และ/หรือคา่เสยีหายอ่ืนใดๆ ไมว่า่ในกรณีใด ๆ 

1.2.12 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระจํานวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรือมีการชําระเงินเกิน

จํานวนในการใช้สิทธิ บริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ มีสิทธิท่ีจะดําเนินการ

ประการใดประการหนึ่งต่อไปนี ้ตามท่ีบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ จะ

เห็นสมควร 

(ก) ถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิมีจํานวนเทา่กบั (1) จํานวนหุ้นสามญัท่ีพงึ

จะได้รับตามสทิธิ หรือ (2) จํานวนหุ้นสามญัท่ีพงึได้รับตามจํานวนเงินในการใช้สทิธิ ซึง่บริษัทและ/หรือ

ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ ได้รับชําระไว้จริงตามราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิใน

ขณะนัน้ แล้วแตจํ่านวนใดจะน้อยกวา่ หรือ 

(ข) ให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระเงินเพ่ิมเติมตามจํานวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิให้

ครบถ้วนภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หากบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งความ

จํานงในการใช้สิทธิ ไม่ได้รับเงินครบตามจํานวนการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดงักล่าว ให้ถือว่าผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุในครัง้นัน้ๆ เฉพาะสว่นท่ีผู้ ถือ
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ใบสําคญัแสดงสิทธิชําระจํานวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน ทัง้นี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถ

แจ้งความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุได้ใหม่ในวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้ตอ่ๆ ไป เว้นแต่เป็น

การใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ โดยบริษัท

และตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ จะไม่รับผิดชอบตอ่ดอกเบีย้และ/หรือคา่เสียหายอ่ืนใดไม่

วา่ในกรณีใด ๆ 

ในกรณีตามข้อ (ก) หรือ (ข) หากมกีรณีต้องสง่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ บริษัทและ/หรือ

ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ จะสง่เงินท่ีเหลอืจากการใช้สทิธิหรือเงินท่ีได้รับไว้คืนให้แกผู่้ ถือใบสาํคญั

แสดงสทิธิโดยไมม่ดีอกเบีย้ภายใน 14 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ ตามวธีิการและเง่ือนไขท่ี

กําหนดโดยบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 

อยา่งไรก็ด ี ไมว่า่กรณีใดๆ หากได้มีการสง่มอบเช็คคืนเงินท่ีเหลอืจากการใช้สทิธิหรือเงินท่ีได้รับไว้โดย

ไมม่ีการใช้สทิธิหรือไมส่ามารถใช้สทิธิ โดยได้สง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ในใบแจ้งความจํานง

ในการใช้สทิธิโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ ถือใบสาํคญัแสดง

สทิธิไมม่สีทิธิเรียกร้องดอกเบีย้และ/หรือคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

1.2.13 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ สง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นจํานวนหนว่ยมากกวา่จํานวนหนว่ยท่ี

ประสงค์จะใช้สทิธิ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะสง่ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีมีจํานวนหนว่ยของใบสาํคญั

แสดงสทิธิสว่นท่ีเหลอืคืนให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีได้ใช้สทิธินัน้ๆ โดย

ยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธิฉบบัเก่า ยกเว้นในการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายจะไมม่ีการออกใบสาํคญัแสดง

สทิธิใดๆ อีก 

1.2.14 เมื่อผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ท่ีประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานง

การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั กลา่วคอื ได้สง่มอบต้นฉบบัใบสาํคญัแสดงสทิธิ แบบแสดงความจํานงการใช้

สทิธิซือ้หุ้นสามญั และชําระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัถกูต้อง และครบถ้วนสมบรูณ์ ไมว่า่กรณีใดๆ ผู้ ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิจะไมส่ามารถเพิกถอนการใช้สทิธิได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสอืจาก

บริษัท 

1.2.15 เมื่อพ้นกําหนดวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายแล้ว แตผู่้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิยงัมิได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของการ

ใช้สทิธิท่ีกําหนดไว้อยา่งครบถ้วน ให้ถือวา่ใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ 

และผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะใช้สทิธิไมไ่ด้อีกเมื่อพ้นกําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย และไมม่ีสทิธิ

เรียกร้องใดๆ จากบริษัท 

1.2.16 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุชําระแล้วของบริษัท ตอ่กระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้น

สามญัท่ีออกใหมส่าํหรับการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ภายใน 14 วนั นบัจากวนัใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 

นอกจากนี ้บริษัทจะดําเนินการให้นายทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ี

ได้ใช้สทิธินัน้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามญัท่ีคาํนวณ

ได้จากการใช้สทิธิในครัง้นัน้  
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ทัง้นี ้ บริษัทจะดําเนินการยืน่คําขอให้รับหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีออกเน่ืองจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญั

แสดงสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนันบัแตว่นักําหนดการ

ใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 

1.2.17 ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีสาํรองไว้เพ่ือรองรับการใช้สทิธิมีไมเ่พียงพอ บริษัทจะดาํเนินการชดใช้คา่เสยีหาย

ท่ีเกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีไมส่ามารถใช้สทิธิได้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะไมช่ดใช้

คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ (ทัง้บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล) ซึง่มีสญัชาติตา่งด้าว ท่ีไม่

สามารถใช้สทิธิได้เน่ืองจากการถกูจํากดัสทิธิตามสดัสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าวท่ีระบใุนข้อบงัคบัของ

บริษัท ซึง่ข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดวา่ สดัสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าวจะต้องไมเ่กินกวา่ร้อยละ 49 

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัทถงึแม้วา่จะมีหุ้นสามญัเพียงพอก็ตาม  

1.2.18 ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทน

บริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอํานาจในการกําหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบสาํคญั

แสดงสทิธิ โดยรวมถงึการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ การกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับการ

จดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ 

ดําเนินการตา่งๆ อนัจําเป็น และสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัใบสาํคญัแสดงสทิธิและการออกและเสนอขาย

ใบสาํคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้ ซึง่รวมถึงการนําใบสาํคญัแสดงสทิธิและหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

2 การชดใช้ค่าเสียหาย ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบสาํคัญ

แสดงสทิธิ 

บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีแสดงความจํานงการใช้สทิธิในวนักําหนดการใช้สิทธิ

แต่ละครัง้ และปฏิบตัิถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ และบริษัทไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใช้

สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน ยกเว้นกรณีตามท่ีระบุไว้ในข้อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิและ

ข้อจํากัดการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิตามข้อ 9 โดยค่าเสียหายท่ีบริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

ข้างต้น สามารถคํานวณได้ดงันี ้

 

คา่เสยีหายตอ่ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย = B x (MP - EP) 

 

โดยท่ี 

B  คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีไมส่ามารถจดัให้มีและ/หรือเพ่ิมขึน้ได้ตามอตัราการใช้สทิธิท่ีเปลีย่นแปลง

เพ่ิมขึน้ตอ่ 1 หนว่ย 

MP  คือ  ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท เทา่กบั มลูคา่การซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัททัง้หมด

หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัทท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ระหว่างระยะเวลา 

15 วนัทําการติดตอ่กนัก่อนวนัใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 
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EP  คือ  ราคาการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือราคาการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีได้

เปลีย่นแปลงแล้ว 

ในกรณีท่ีไมส่ามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เน่ืองจากหุ้นสามญัของบริษัทไมม่ีการ

ซือ้ขายระหวา่งวนัท่ีใช้คาํนวณ บริษัทจะดาํเนินการกําหนดราคายตุิธรรมเพ่ือใช้ในการคํานวณแทน 

การชดใช้คา่เสยีหาย บริษัทจะชําระให้เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ และจะจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ภายใน 30 วนั นบัจากวนัใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ โดยไมม่ีดอกเบีย้  

อนึง่ ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีมีสญัชาติตา่งด้าวใช้สทิธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นหุ้นสามญั

แตไ่มส่ามารถดําเนินการได้ เน่ืองจากอตัราสว่นการถือหุ้นของชาวตา่งด้าวในขณะนัน้เกินกวา่จํานวนท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบั

บริษัท ในกรณีเช่นนี ้ บริษัทจะไมช่ดใช้คา่เสยีหายหรือดาํเนินการอ่ืนใดให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิชาวตา่งด้าวดงักลา่ว

และผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิชาวตา่งด้าวไมม่ีสทิธิเรียกร้องคา่เสยีหาย และ/หรือเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ใดๆ ทัง้สิน้ อยา่งไรก็

ดี ใบสาํคญัแสดงสทิธิยงัมีผลใช้ตอ่ไปจนถึงวนัสิน้สดุการใช้สทิธิ หาก ณ วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิชาว

ตา่งด้าวยงัไมส่ามารถใช้สทิธิได้ เน่ืองจากอตัราสว่นการถือหุ้นของชาวตา่งด้าวในขณะนัน้เกินกวา่จํานวนท่ีระบไุว้ใน

ข้อบงัคบับริษัท ให้ถือวา่ใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภาพลง โดยไมม่ีการใช้สทิธิ โดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีมีสญัชาติ

ตา่งด้าวดงักลา่ว ไมม่ีสทิธิเรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ ตอ่บริษัท และบริษัทจะไมด่ําเนินการชดใช้คา่เสยีหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 

3 เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

  บริษัทจะดาํเนินการปรับราคาการใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ตลอดอายขุอง

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ เมื่อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสาํคญั

แสดงสทิธิไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 

3.1 เมื่อบริษัทเปลีย่นแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบง่แยกหุ้น 

ซึง่การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แตว่นัท่ีมลูคา่ท่ีตราไว้มีผลบงัคบัใช้

ตามท่ีประกาศผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูสือ่อิเลคทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์  

3.1.1 ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

 

3.1.2 อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

 
 

โดยท่ี 

Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Price 0  คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0 

                         Par 1 

Price 1 = Price 0 x Par 1 

                Par 0 
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Ratio 0  คือ อตัราการใช้สทิธิเดมิกอ่นการเปลีย่นแปลง 

Par 1  คือ มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลีย่นแปลง 

Par 0  คือ มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปลีย่นแปลง 

3.2 เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจํากดั ใน

ราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัท่ีคํานวณได้ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” การ

เปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในการจอง

ซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม ่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) สาํหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดมิ 

และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัออกใหมแ่ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจํากดั ตามแตก่รณี  

ในกรณีท่ีไมส่ามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เน่ืองจากหุ้นสามญัของบริษัทไมม่ีการ

ซือ้ขายระหวา่งวนัท่ีใช้คํานวณ บริษัทจะดาํเนินการกําหนดราคายตุิธรรมเพ่ือใช้ในการคํานวณแทน 

อนึง่ ในกรณีท่ีเมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามญัพร้อมกนัมากกวา่ 1 ราคาการเสนอขาย ในเง่ือนไขท่ีจะต้องจองซือ้

ด้วยกนั ให้นําราคาเสนอขายทกุราคา และจํานวนหุ้นท่ีออกใหมท่ัง้หมดมาคํานวณราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัท่ีออก

ใหม ่ แตใ่นกรณีท่ีการเสนอขายพร้อมกนัดงักลา่วไมอ่ยูภ่ายในเง่ือนไขท่ีจะต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้นําจํานวนหุ้นและราคา

เสนอขายท่ีตํา่กวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” มาคาํนวณการเปลีย่นแปลงเทา่นัน้  

“ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” เทา่กบั มลูคา่การซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัททัง้หมดหารด้วย

จํานวนหุ้นสามญัของบริษัทท่ีมกีารซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ในระหวา่งระยะเวลา 15 วนัทําการ (วนัท่ี

เปิดทําการซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์) ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการคํานวณ 

“ราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม”่ คํานวณได้จากจํานวนเงินทัง้สิน้ท่ีบริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้น

สามญั หกัด้วยคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดจากการออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้าม)ี หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมท่ัง้หมด 

“วนัท่ีใช้ในการคาํนวณ” คือ วนัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม ่ (วนัแรกท่ี

ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) สาํหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วนัแรกของการ

เสนอขายหุ้นสามญัออกใหมแ่ก่ประชาชนทัว่ไปและ/หรือบคุคลในวงจํากดั (แล้วแตก่รณี) 

3.2.1 ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

 

3.2.2 อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

 
โดยท่ี  

Price 1  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Price 0  คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

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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Ratio 1  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0  คือ อตัราการใช้สทิธิเดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

MP  คือ ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท 

A  คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเตม็มลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือ

การจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม ่ สาํหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ 

วนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหมแ่ก่ประชาชนทัว่ไปและ/หรือบคุคลใน

วงจํากดั (แล้วแตก่รณี) 

B  คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายต่อ

ประชาชนทัว่ไปและ/หรือบคุคลในวงจํากดั (แล้วแตก่รณี) 

BX คือ จํานวนเงินท่ีจะได้รับทัง้สิน้หลงัหกัคา่ใช้จ่าย (ถ้ามี) ของหุ้นสามญัท่ีออกนัน้ ทัง้การเสนอ

ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปและ/หรือบคุคลในวงจํากดั 

(แล้วแตก่รณี) 

3.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป และ/

หรือบคุคลในวงจํากดั โดยท่ีหลกัทรัพย์นัน้มีสทิธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สทิธิในการจองซือ้หุ้น

สามญั (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั) โดยท่ีราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัท่ีจะออก

ใหม ่เพ่ือรองรับสทิธิดงักลา่ว ตํา่กวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท”  

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้

รับสทิธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ข้างต้น (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) สาํหรับกรณีท่ีเป็นการ

เสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ข้างต้น แก่ประชาชนทัว่ไปและ/หรือ

บคุคลในวงจํากดั (แล้วแตก่รณี) 

“ราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับสทิธิ” คํานวณได้จากจํานวนเงินท่ีบริษัทจะได้รับจากการ

ขายหลกัทรัพย์ท่ีให้สทิธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั หกัด้วยคา่ใช้จ่าย

ท่ีเกิดขึน้จากการออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้าม)ี รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจากการแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือ

ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญันัน้ หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหมเ่พ่ือรองรับการใช้สทิธินัน้ 

“ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” หมายถงึ มลูคา่การซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัททัง้หมดหารด้วย

จํานวนหุ้นสามญัของบริษัทท่ีมกีารซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ในระหวา่งระยะเวลา 15 วนัทําการ (วนัท่ี

เปิดทําการซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์) ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการคํานวณ 

“วนัท่ีใช้ในการคาํนวณ” หมายถงึ วนัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ออกใหมใ่ด ๆ ท่ี

ให้สทิธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญักรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหมใ่ดๆ ท่ีให้สทิธิท่ีจะแปลงสภาพ/

เปลีย่นเป็นหุ้นสามญัหรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัสาํหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/ 

หรือกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั (แล้วแตก่รณี) 
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3.3.1 ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

 

3.3.2 อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

 
 

โดยท่ี  

Price 1  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Price 0  คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0  คือ อตัราการใช้สทิธิเดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

MP  คือ ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท 

A  คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเตม็มลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือ

การจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ีออกใหมท่ี่มีสทิธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิ

ซือ้หุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออก

ใหมท่ี่มีสทิธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้แก่ประชาชน

ทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจํากดั (แล้วแตก่รณี) 

B  คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับการใช้สทิธิของหลกัทรัพย์ใดๆ ท่ีให้สทิธิท่ีจะแปลง

สภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัตามท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจํากดั (แล้วแตก่รณี) 

BX  คือ จํานวนเงินท่ีจะได้รับทัง้สิน้หลงัหกัคา่ใช้จ่ายจากการออกหลกัทรัพย์ใดๆ ท่ีมีสทิธิท่ีจะ

แปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัสาํหรับการเสนอขาย

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจํากดั รวมกบัเงิน

ท่ีจะได้รับจากการใช้สทิธิแปลงสภาพ หรือเปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

3.4 เมื่อบริษัทจา่ยเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท การเปลีย่นแปลงราคา

การใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมม่ีสทิธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกท่ีตลาด

หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

3.4.1 ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

 
 

Price 1 = Price 0 x A 

                    A+B  

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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3.4.2 อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

 
 

โดยท่ี 

Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Price 0  คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0  คือ อตัราการใช้สทิธิเดมิกอ่นการเปลีย่นแปลง 

A  คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเตม็มลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือ

สทิธิในการรับหุ้นปันผล 

B  คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 

3.5 เมื่อมกีารจา่ยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัท  สาํหรับ

การดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ไมว่า่จะจา่ยจากผลการดําเนินงานหรือกําไรสะสม การเปลีย่นแปลงราคาการใช้

สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ จะมผีลบงัคบัใช้ทนัทีตัง้แตว่นัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญัไมม่ีสทิธิในการรับเงินปันผลนัน้ (วนัแรกท่ี

ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) ทัง้นี ้ การคํานวณอตัราร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นให้คํานวณโดยนํา

เงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงจากผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีในแตล่ะปีดงักลา่ว รวมทัง้เงินปันผลระหวา่งกาล 

หารด้วยกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของผลการดาํเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 

ทัง้นี ้การจา่ยเงินปันผลจากกําไรสทุธิ และ/หรือกําไรสะสมตามงบการเงินรวมของบริษัทของแตล่ะรอบระยะเวลา

บญัชีนัน้ จะไมค่าํนงึวา่เวลาท่ีมีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วออกจริง จะเกิดขึน้ในหรือภายหลงัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีนัน้ๆ 

3.5.1 ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

 

3.5.2 อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

 
 

โดยท่ี  

Price 1  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Price 0  คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0  คือ อตัราการใช้สทิธิเดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

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 
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MP  คือ ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท 

D  คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจา่ยจริงแกผู่้ ถือหุ้น 

R  คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีคํานวณจากอตัราร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ

บริษัท สาํหรับการดําเนินงานในระยะเวลาบญัชีใดๆ หารด้วยจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีมีสทิธิได้รับ

เงินปันผล 

“ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” หมายถึง มลูคา่การซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัททัง้หมด หารด้วย

จํานวนหุ้นสามญัของบริษัทท่ีมกีารซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ในระหวา่งระยะเวลา 15 วนัทําการ (วนัท่ี

เปิดทําการซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์) ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการคํานวณ 

“วนัท่ีใช้ในการคาํนวณ” หมายถงึ วนัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์

ขึน้เคร่ืองหมาย XD)  

3.6 ในกรณีท่ีมเีหตกุารณ์ใดๆ อนัทําให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเสยีสทิธิและผลประโยชน์อนัพงึได้ โดยท่ี

เหตกุารณ์ใดๆ นัน้ไมไ่ด้กําหนดอยูใ่นข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.5 ให้บริษัทเป็นผู้มีดลุพินิจพิจารณา และถือเป็นท่ีสดุ โดยผู้ ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิจะไมโ่ต้แย้ง หรือเรียกร้องใดๆ ทัง้สิน้ และจะแจ้งให้สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ ทราบ

ภายใน 15 วนัหลงัจากวนัท่ีผลการพิจารณาเป็นท่ีสดุ ทัง้นี ้ ผู้ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิไมอ่าจโต้แย้งคดัค้านหรือเรียกร้อง

คา่เสยีหายใดๆ ได้จากผลการพิจารณานัน้ 

3.7 การคาํนวณการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.6 เป็นอิสระตอ่กนั 

สาํหรับในกรณีท่ีเหตกุารณ์ตา่งๆ จะเกิดขึน้พร้อมกนัให้คาํนวณการเปลีย่นแปลงเรียงลาํดบัดงันี ้คือ ข้อ 3.1, 3.5, 3.4, 3.2, 

3.3, 3.6 (ตามลาํดบั) โดยในแตล่ะลาํดบัครัง้ท่ีคํานวณการเปลีย่นแปลงให้คงสภาพของอตัราการใช้สทิธิเป็นทศนิยม 3 

ตําแหนง่ บริษัทจะดาํเนินการแจ้งผลการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.6 โดยบอก

ถึงรายละเอียดวิธีการคาํนวณและเหตผุลท่ีต้องมีการเปลีย่นแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทราบผา่นระบบ

เผยแพร่ข้อมลูสือ่อิเลก็ทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์โดยไมช่กัช้า ในวนัท่ีหรือก่อนวนัท่ีมีเหตกุารณ์เกิดขึน้ หรือภายใน 

9.00 น. ของวนัท่ีอตัราและราคาใช้สทิธิผลบงัคบัใช้  

3.8 บริษัทจะไมข่ยายอายใุบสาํคญัแสดงสทิธิและจะไมแ่ก้ไขเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ

เว้นแตจ่ะมกีารปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

3.9 บริษัทอาจทําการปรับราคาการใช้สทิธิควบคูก่บัการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิใหมท่ดแทนการปรับอตัราการ

ใช้สทิธิก็ได้  

การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทําให้ราคา

การใช้สิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น และจะใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการ

เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คูณกบัจํานวนหุ้นสามญั (โดยจํานวนหุ้นสามญัคํานวณได้จากอตัราการใช้สิทธิใหม ่

(ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คณูกบัจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีแสดงความจํานงการใช้สิทธิ เมื่อคํานวณได้จํานวนหุ้นออกมา

เป็นเศษหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้) สว่นในกรณีท่ีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดงักลา่วมีผลทําให้ราคาการใช้สทิธิ

ใหมม่ีราคาซึ่งตํ่ากวา่มลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท ให้ใช้มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทเป็นราคาการใช้

สทิธิใหม ่
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4 สถานภาพของใบสาํคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ ผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงการใช้สิทธิ 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่างการแสดงความจํานงในการใช้สิทธิและวนัก่อนวนัท่ีกระทรวงพาณิชย์จะรับจด

ทะเบียนเพ่ิมทนุชําระแล้ว อนัเน่ืองมาจากการใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ จะมีสทิธิและสถานะเท่าเทียมกบัใบสาํคญั

แสดงสทิธิท่ียงัไม่ได้ถกูใช้สทิธิ และสถานภาพดงักลา่ว จะสิน้สดุลงในวนัท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพ่ิมทนุชําระ

แล้วอนัเน่ืองมาจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

ในกรณีท่ีบริษัทมกีารปรับราคาการใช้สทิธิ และ/หรืออตัราการใช้สทิธิในชว่งท่ีบริษัทยงัไมไ่ด้นําหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ี

เกิดขึน้จากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีได้ทําการใช้

สทิธิแล้วจะได้รับการปรับสทิธิย้อนหลงั โดยบริษัทจะดาํเนินการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุใหมเ่พ่ิมเติมให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญั

แสดงสทิธิโดยเร็วท่ีสดุตามจํานวนท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิมีสทิธิจะได้รับหากราคาการใช้สทิธิและ/หรืออตัราการใช้สทิธิ 

(แล้วแตก่รณี) ท่ีได้ปรับใหมน่ัน้มผีลบงัคบัใช้ อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิอาจได้รับหุ้นสามญัสว่นเพ่ิมช้ากวา่หุ้น

สามญัท่ีได้รับก่อนหน้านีแ้ล้ว ทัง้นี ้ไมเ่กิน 45 วนันบัจากวนัท่ีมกีารปรับสทิธิ 

5 สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที่เกดิจากการใช้สทิธิของใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

สทิธิของหุ้นสามญัท่ีออกตามการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีออกในครัง้นี ้ จะมีสทิธิและสภาพเหมือนหุ้น

สามญัเดมิของบริษัทท่ีออกไปก่อนหน้านี ้ ซึง่รวมทัง้สทิธิในการรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นีน้บัแตว่นัท่ีกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพ่ิมทนุชําระแล้ว และนายทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท หากบริษัทได้ประกาศวนักําหนดให้สทิธิในเงินปันผล 

หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้ ถือหุ้นก่อนวนัท่ีกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพ่ิมทนุชําระแล้ว และนายทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทได้จดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ดงักลา่วจะไมม่ีสทิธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อ่ืนนัน้ 

6 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

6.1  ลักษณะสาํคัญของหุ้น 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิ  230,945,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้น 

ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท   ท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

มลูคา่ท่ีตราไว้      หุ้นละ 1.00 บาท 

ราคาการใช้สทิธิ 43 บาทตอ่หุ้น เว้นแตจ่ะมีการปรับราคาใช้สทิธิ ซึง่

เป็นไปตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

6.2   ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สทิธิ 

เน่ืองจากหุ้ นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนัน้ หุ้ นสามัญท่ีออกใหม่

เน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิจะสามารถเข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ภายหลงัจากท่ีบริษัท

ดําเนินการจดทะเบียนหุ้นสามญัใหมด่งักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แล้ว โดยบริษัทจะดําเนินการยื่นขออนญุาตนําหุ้นสามญั

ท่ีออกใหม่จากการใช้สิทธิซือ้หุ้นของใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์
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โดยเร็ว แต่ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันใช้สิทธิแต่ละครัง้ ทัง้นี ้เพ่ือให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทําการซือ้ขายในตลาด

หลกัทรัพย์ได้ เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัเดิมของบริษัท  

6.3  การดาํเนินการหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

ในกรณีท่ีบริษัทมีหุ้นสามญัท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีออกในครัง้นี ้ เหลอืจากการ

ใช้สทิธิครัง้สดุท้าย บริษัทจะนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาตอ่ไปตามลาํดบั 

7 การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ 

 ในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญั

แสดงสทิธิท่ีใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั สามารถเลอืกให้บริษัทดาํเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

7.1  ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้น ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั โดยให้ออกใบหุ้นในนาม

ของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะสง่มอบใบหุ้นตามจํานวนท่ีใช้สทิธิแก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดง

สทิธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ในสมดุทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ภายใน 15 วนันบั

จากวนัครบกําหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ ในกรณีนี ้ ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั จะไม่

สามารถขายหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกวา่จะได้รับใบหุ้น ซึง่อาจจะได้รับภายหลงั

จากท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิได้รับอนญุาตให้เข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

7.2  ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นไมป่ระสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั แตป่ระสงค์จะใช้บริการ

ของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิไว้ใน

บญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึง่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิมบีญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู ่ ในกรณีนี ้ ศนูย์รับฝาก

หลกัทรัพย์จะดําเนินการนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิฝากไว้กบั "บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จํากดั เพ่ือผู้ฝาก" และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัท่ีบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้น

สามญัอยู ่ และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ท่ีได้รับการจดัสรรภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัครบ

กําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัท่ีผู้ ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นฝากไว้ ในกรณีนี ้ ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัจะ

สามารถขายหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นสามญัท่ี

เกิดจากการใช้สทิธิทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเลือกให้บริษัทดําเนินการตามข้อนี ้ช่ือของผู้ ถือใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรหุ้ นจะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

ประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีหลกัทรัพย์ดงักลา่ว มิฉะนัน้แล้ว บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะดําเนินการออกใบ

หุ้นแก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นตามข้อ 7.1 แทน โดยช่ือท่ีปรากฎบนใบหุ้น จะเป็นช่ือของผู้

ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเทา่นัน้ 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีใช้สทิธิในการจองซือ้จะต้องระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์ท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิมีบญัชี

ซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู ่และเลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีประสงค์จะให้โอนหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรเข้าบญัชีดงักลา่ว

ให้ถกูต้อง หากระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์หรือเลขท่ีบญัชีซือ้อขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง จะทําให้ไมส่ามารถโอนหุ้น
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เข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์นัน้ได้ ซึง่บริษัทจะไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหายของหุ้นหรือความลา่ช้าในการติดตาม

หุ้นคืน 

7.3  ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นไมป่ระสงค์จะขอรับใบหุ้น แตป่ระสงค์จะใช้บริการของ

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออก

หลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 ในกรณีนี ้ บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิฝากไว้กบัศนูย์รับ

ฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญั ตามจํานวนท่ีผู้ ถือใบสาํคญั

แสดงสทิธิได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แกผู่้ ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัครบกําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ เมื่อ

ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่ว โดยต้อง

ติดตอ่ผา่นบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึง่อาจจะมคีา่ธรรมเนียมในการดําเนินตามท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ 

บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ กําหนด ดงันัน้ ในกรณีนี ้ ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรใน

ตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นของบริษัททําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ ท่ี

ได้รับการจดัสรรหุ้นได้ดาํเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแล้ว 

8 การโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

8.1  การโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิที่ไม่ได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังนี ้

(ก) แบบการโอนใบสําคญัแสดงสทิธิระหวา่งผู้ โอนและผู้ รับโอน การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิจะสมบรูณ์เมื่อผู้ โอน

ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ ท่ีสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิระบุช่ือเป็นเจ้าของใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํานวนท่ีจะทําการโอนหรือผู้ รับโอนคนสดุท้าย โดยมีการสลกัหลงัแสดงการโอนต่อเน่ืองครบถ้วนจากผู้ ท่ีปรากฏ

ช่ือดงักลา่ว (แล้วแตก่รณี) และได้สง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ รับโอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการ

โอนให้ไว้ด้วย 

1)  ผลการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิระหวา่งผู้ รับโอนกบับริษัท  

การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิจะใช้ยนักบับริษัทได้ก็ตอ่เมื่อนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิได้รับคาํ

ขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ พร้อมทัง้ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีผู้ รับโอนใบสาํคญัแสดง

สทิธิได้ลงลายมือช่ือเป็นผู้ รับโอนในด้านหลงัของใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้ครบถ้วนแล้ว 

2)  ผลของการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิระหวา่งผู้ รับโอนกบับคุคลภายนอก  

 การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิจะใช้ยนักบับคุคลภายนอกได้ก็ตอ่เมื่อนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ได้ลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเรียบร้อยแล้ว 

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ จะต้องกระทํา ณ สาํนกังานใหญ่ของนายทะเบียนใบสาํคญั

แสดงสทิธิในวนัและเวลาทําการของนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิ และจะต้องทําตามแบบและวิธีการท่ีนาย

ทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิกําหนด โดยนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิมีสทิธิปฏิเสธไมรั่บคาํขอลงทะเบียน

การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ หากนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิเห็นวา่การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้ไมช่อบ

ด้วยกฎหมาย โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องสง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีลงลายมือช่ือครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ใน

ข้อ 8.1(ก) พร้อมทัง้หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ียืนยนัถงึความถกูต้องและความสมบรูณ์ของการโอนและการรับโอน

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ ตามท่ีนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิกําหนดให้แก่นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิด้วย 
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8.2  การโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

สาํหรับการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์นัน้ ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของศนูย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ 

9 ข้อจาํกัดในการโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิ และข้อจาํกัดการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

9.1 ข้อจาํกัดการโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทไม่มีข้อจํากดัในการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท เว้นแต่การโอนเกิดขึน้

ในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือพกัการโอนสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ก่อนวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย และ

ตลาดหลกัทรัพย์จะทําการขึน้เคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซือ้ขาย) ลว่งหน้า 2 วนัทําการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน หรือเป็น

การปิดสมดุทะเบียนเพ่ือการกําหนดสทิธิของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

9.2 ข้อจาํกัดการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิของบุคคลที่มิใช่สัญชาตไิทย 

9.2.1  บริษัทจะไมอ่อกหุ้นสามญัให้แกผู่้ใช้สทิธิท่ีมิใช่สญัชาติไทย ซึง่ได้ดําเนินการใช้สทิธิตามวิธีการใช้สทิธิจน

ทําให้สดัสว่นการถือหุ้นของบคุคลท่ีมิใช่สญัชาติไทยมจํีานวนเกินกวา่ร้อยละ 49 ตามท่ีระบใุนข้อบงัคบั

ของบริษัท หรือตามสดัสว่นท่ีอาจมีการแก้ไขในข้อบงัคบัของบริษัทในอนาคต 

9.2.2 ในกรณีท่ีใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีมกีารใช้สทิธิ ณ วนัใช้สทิธิมีจํานวน

มากกวา่จํานวนหุ้นสามญัท่ีอนญุาตให้ซือ้ได้โดยไมข่ดัตอ่ข้อจํากดั เร่ืองสดัสว่นการถือหุ้นของบคุคลท่ีมิใช่

สญัชาติไทย บริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจํานงการใช้สทิธิ จะดําเนินการใช้สทิธิตามใบสาํคญั

แสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แกผู่้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ท่ีมิใช่สญัชาติไทย ตามลาํดบัการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิท่ีครบถ้วนสมบรูณ์ 

9.2.3  หากข้อจํากัดในเร่ืองสดัส่วนการถือหุ้นของบุคคลท่ีมิใช่สญัชาติไทยดังกล่าวมีผลทําให้ผู้ ถือใบสําคัญ

แสดงสทิธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทยท่ีได้ดําเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิไม่

สามารถใช้สิทธิได้ตามจํานวนท่ีระบุในแบบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ไม่ว่าทัง้หมดหรือ

บางสว่น บริษัทจะดําเนินการคืนใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ และเงินท่ีเหลอืตาม

ราคาใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิในสว่นท่ีไม่สามารถใช้สทิธิได้โดยไม่

มีดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทยดงักลา่วทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนั นบัจากวนัใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ 

9.2.4  ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีมิใชส่ญัชาติไทยจะไมไ่ด้รับการชดเชยไมว่า่

รูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีท่ีไมส่ามารถดาํเนินการใช้สทิธิได้ โดยมีสาเหตมุาจากข้อจํากดัเร่ืองสดัสว่น

การถือหุ้นของบคุคลท่ีมใิช่สญัชาติไทยตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท 

9.2.5  ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีมิใช่สญัชาติไทยไมส่ามารถใช้สทิธิซือ้

หุ้นสามญัอนัเน่ืองมาจากข้อจํากดัตามท่ีกลา่วในข้อ 9.2.1 ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วจะยงัคง

สามารถท่ีจะดาํเนินการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิในสว่นท่ียงัไมส่ามารถใช้สทิธิได้ โดยให้

ดําเนินการใช้สทิธิตามวธีิการใช้สทิธิในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในครัง้ตอ่ๆ ไป จนถึง
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วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ตราบเทา่ท่ีการดําเนินการดงักลา่วไมม่ผีลทําให้ขดัตอ่ข้อจํากดัการโอนหุ้นของ

บริษัท ทัง้นี ้ ในกรณี ณ วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย หากผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดง

สทิธิท่ีมิใช่สญัชาติไทยยงัไมส่ามารถใช้สทิธิได้ เน่ืองจากอตัราสว่นการถือหุ้นของคนท่ีมใิช่สญัชาตไิทยใน

ขณะนัน้เกินกวา่จํานวนท่ีระบไุว้ในข้อจํากดัการโอนหุ้นสามญั ให้ถือวา่ใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว

หมดอายลุง โดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีมิใช่สญัชาติไทยดงักลา่ว ไมม่ีสทิธิเรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ ตอ่

บริษัท และบริษัทจะไมด่าํเนินการชดใช้คา่เสยีหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 

10 ข้อจาํกัดการโอนหุ้นสามัญ 

หุ้นของบริษัทโอนได้อยา่งเสรีโดยไมม่ีข้อจํากดั เว้นแตก่ารโอนหุ้นนัน้เป็นเหตใุห้มีคนตา่งด้าวถือหุ้นอยูใ่นบริษัท

เกินกวา่ร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดท่ีจะทําให้อตัราสว่นการถือหุ้นของคน

ตา่งด้าวในบริษัทเกินอตัราสว่นข้างต้น บริษัทมีสทิธิท่ีจะปฏิเสธไมรั่บจดทะเบียนการโอนหุ้นรายนัน้ได้ 

11 ที่มาของการกาํหนดราคาหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย 

 ไมม่ีการกําหนดราคาของใบสาํคญัแสดงสิทธิ เน่ืองจากการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักลา่วเป็นการออกโดยไมค่ิด

มลูคา่ อยา่งไรก็ดี บริษัทได้พิจารณาถึงราคาการใช้สทิธิครัง้นี ้ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การใช้เงินของบริษัทในอนาคต 

12 การประชุมผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสิทธิ  

12.1  บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหากมีเหตุการณ์สําคัญท่ีอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสทิธิอย่างเป็นนยัสาํคญั หรือตอ่ความสามารถของบริษัทในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามข้อกําหนดสทิธิ 

รวมทัง้มีสทิธิเรียกประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ ไมว่า่ในเวลาใดๆ เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนดสทิธิ หรือเมื่อ

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจํานวนไมน้่อยกวา่ 25 ราย ซึง่ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิรวมกนัแล้วไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม 

ของจํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ียงัมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ อาจร่วมกนัเข้าช่ือทําหนงัสอืขอให้บริษัท

ดําเนินการเรียกประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ โดยบริษัทจะต้องเรียกประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 

30 วนันับแต่เมื่อมีเหตุการณ์สําคัญ หรือนับแต่วันท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดงักล่าว มีคําขอเป็นหนังสือให้

บริษัทเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะทําการ

ปิดสมดุทะเบียนเพ่ือกําหนดสิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนใน

การประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 21 วนัก่อนการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแต่ละครัง้ และ

ตลาดหลกัทรัพย์จะขึน้เคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซือ้ขาย) ลว่งหน้า 2 วนัทําการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน 

12.2  ในการประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ไมว่า่จะเป็นการเรียกประชมุโดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ียงัมิได้ใช้สทิธิ

หรือบริษัทเป็นผู้ดาํเนินการเรียกประชมุ ให้บริษัทจดัทําหนงัสอืนดัประชมุ ระบ ุ สถานท่ี วนั เวลา ผู้ ท่ีขอให้เรียก

ประชมุและเร่ืองท่ีจะพิจารณาในท่ีประชมุ  และจดัสง่ให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ียงัมิได้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไป

แล้วบางสว่นแตล่ะราย ตามรายช่ือและท่ีอยูท่ี่ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ และแจ้งผา่น

ทางระบบเผยแพร่สือ่อิเลก็ทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือกําหนดสทิธิในการเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ 7 วนั

ก่อนการประชมุในแตล่ะครัง้ 
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12.3  ในการประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ียงัมิได้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่นซึง่มี

สทิธิเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน จะมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงแทนตนก็ได้ โดย

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักลา่วจะต้องจดัทําหนงัสอืมอบฉนัทะต่อประธานท่ีประชมุหรือผู้ ท่ีประธานท่ีประชมุมอบ 

หมายก่อนเร่ิมการประชมุ  

 ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีมีสทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถงึ ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ท่ียงัไมไ่ด้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่นในขณะนัน้ โดยไมร่วมถึงผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิคนใดท่ีมีสว่นได้เสยี

ในข้อพิจารณาอนัใดซึง่ท่ีประชมุจะพิจารณาและลงมติ ห้ามมใิห้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิคนนัน้ออกเสยีง

ลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนัน้  

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีมีสว่นได้เสยีตามข้อนี ้ หมายถึง ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีท่ีประชมุพิจารณาลงมต ิ 

12.4  ในการออกเสยีงลงคะแนนให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนว่ยของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีถืออยู ่

โดยใบสาํคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยมหีนึง่เสยีง ผู้ เป็นประธานในท่ีประชมุไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน นอกจาก

สทิธิท่ีตนมีในฐานะเป็นผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

12.5  ในการประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจดัขึน้โดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมาย

จากประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นผู้ ร้องขอให้จดั

ประชมุ ประธานในท่ีประชมุอาจจะมาจากบคุคลท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิลงมติเห็นชอบคดัเลอืกนอกเหนือไป 

จากประธานกรรมการ หรือบคุคลท่ีประธานกรรมการมอบหมาย โดยท่ีทัง้สองกรณีประธานท่ีประชมุไมม่ีสทิธิ

ออกเสยีงชีข้าด นอกจากสทิธิท่ีตนมีอยูใ่นฐานะเป็นผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

12.6  องค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ียงัมิได้ใช้สทิธิ

หรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 25 ราย ซึง่ถือใบสาํคญั

แสดงสทิธิรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหนว่ยทัง้หมดของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ียงัมิได้ใช้สทิธิจงึ

จะครบเป็นองค์ประชมุ  

12.7  ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้ว 60 นาที ยงัมีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ และ/หรือ

ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุยงัไมค่รบเป็นองค์ประชมุให้ถือวา่การประชมุเป็นอนัระงบัไป หากการประชมุผู้ ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้เป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัท ให้นดัประชมุใหมภ่ายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 

7 วนั แตไ่มเ่กิน 14 วนั นบัจากวนักําหนดประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิในครัง้แรก และให้บริษัทดําเนินการ

จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุไปยงัผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทกุรายและตลาดหลกัทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการท่ี

ระบไุว้ในข้างต้น ในการประชมุครัง้นีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ กลา่วคือ มีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิมา

ประชมุเทา่ใดถือวา่เป็นองค์ประชมุ ทัง้นี ้ สาํหรับในกรณีท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชมุจะ

ไมม่ีการเรียกประชมุใหม ่

12.8  มติท่ีประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยของ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ียงัมิได้ใช้สทิธิขณะนัน้ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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12.9  มติใดๆ ซึง่ท่ีประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือวา่มีผลผกูพนัผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทกุ

รายไมว่า่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้จะได้เข้าร่วมประชมุหรือไมก็่ตาม 

12.10  ภายหลงับริษัทได้ดาํเนินการจดัประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ บริษัทจะแจ้งมติของท่ีประชมุผู้ ถือใบสาํคญั

แสดงสทิธิให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทราบผา่นทางระบบเผยแพร่สือ่อิเลก็ทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์โดยเร็ว 

12.11  บริษัทจะดําเนินการจัดทําและบนัทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบนัทึกดงักล่าวไว้ท่ีสํานกังานใหญ่ของ

บริษัท รายงานประชุมท่ีได้ลงลายมือช่ือ โดยประธานในท่ีประชุมให้ถือเป็นหลกัฐานอันสมบูรณ์ของกิจการ

ทัง้หลายท่ีได้ประชุมกนันัน้ และจดัสง่รายงานการประชุมดงักลา่วให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์และสํานกังาน ก.ล.ต. 

ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 14 วนั นบัจากวนัประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

12.12 ในการประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ บริษัทหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทและท่ีปรึกษากฎหมายของ

บริษัท มีสทิธิท่ีจะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือให้คาํอธิบายในท่ีประชมุผู้

ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ 

12.13  บริษัทจะเป็นผู้ ชําระคา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทัง้หมด 

12.14 บริษัทจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนดสิทธิตามมติท่ีประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธินบัตัง้แต่วนัท่ีประชุมเพ่ือลงมติ 

และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมนัน้ 

12.15  กรณีท่ีไมส่ามารถจดัประชมุได้ทนัภายในอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ ให้ถือวา่การดาํเนินการประชมุสิน้สดุลง

และไมไ่ด้มีการจดัประชมุในครัง้นัน้ขึน้ 

13 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาํหนดสทิธิ 

13.1 การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อกําหนดสทิธินอกเหนือจากเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออก

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ และท่ีประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนเสยีงทัง้หมด

ของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

13.1.1 การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อกําหนดสทิธิท่ีเก่ียวข้องกบัใบสาํคญัแสดงสทิธิ ในประเด็นซึง่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้

ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือไมทํ่าให้สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิด้อยลง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามบทบญัญตัิ

หรือหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง กฎระเบียบ ข้อบงัคบั

ประกาศ หรือคําสัง่ ท่ีมีผลบงัคบัของสาํนกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่มีผลใช้

บงัคบั หากได้รับความยินยอมจากผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ และได้แจ้งให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว หรือ 

13.1.2  การปรับสทิธิตามข้อ 3 

13.2 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิผ่านทางระบบเผยแพร่สื่อ

อิเลก็ทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์โดยทนัทีหลงัจากท่ีมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อกําหนดสทิธิ และจะต้องจดัสง่ข้อกําหนด

สิทธิท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ และสํานักงาน ก.ล.ต. 

ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อกําหนดสทิธิ 
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ทัง้นี ้การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อกําหนดสทิธิไมว่า่ในกรณีใดๆ จะต้องไมเ่ป็นการขยายอายใุบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือ

การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิ หรืออตัราการใช้สทิธิ ยกเว้นการปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิท่ีระบไุว้ในข้อ 3. และ

ต้องไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมตลอดทัง้ข้อกําหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551 

14 ผลบังคับของข้อกาํหนดสทิธิและกฎหมายที่ใช้บงัคับ 

ข้อกําหนดสิทธิฉบับนีจ้ะมีผลใช้บังคับนับแต่วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิไปจนถึงและรวมวนัท่ีใช้สิทธิครัง้

สดุท้าย โดยข้อกําหนดสทิธินีจ้ะใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกําหนดสทิธินีข้ดัหรือ

แย้งกบักฎหมายหรือประกาศใดๆ ท่ีมีผลใช้บงัคบัตามกฎหมายกับใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือ

ประกาศดงักลา่วบงัคบักบัใบสาํคญัแสดงสทิธิแทนข้อความของข้อกําหนดสทิธิเฉพาะในสว่นท่ีขดัแย้งกนันัน้ 

ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 


	1 รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ
	1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ
	1.2 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ
	1.2.1  วันกำหนดการใช้สิทธิ (Exercise Date)
	1.2.2 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธ...
	1.2.3 ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ("ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ") ยก...
	บริษัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วัน...
	การแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทในการรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการ...

	1.2.4 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
	(ก) ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้นๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียน...
	(ข) ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทน
	สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่า เป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย...

	1.2.5 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
	นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อเต็ม สัญชาติและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน จะถือว่า...
	บริษัทจะสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว และแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน

	1.2.6 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
	แผนกเลขานุการบริษัท
	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
	1.2.7 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัท ในระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิหรือสามารถดาวน์...
	ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิออกจากระบบไร้ใบหลักทรัพย์หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด
	(ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่โดยใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสํา...
	(ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โดยใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิออกจากร...
	1.2.8 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งต้นฉบับเอกสาร (ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิทางไปรษณีย์) ดังต่อไปนี้
	1)  ยื่นแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนาม ให้แก่บริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
	2) นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่า ผู้ถือนั้นมีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามจำนวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่บริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี)
	3)  หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
	i. บุคคลสัญชาติไทย
	ii. บุคคลต่างด้าว
	iii. นิติบุคคลในประเทศ
	iv. นิติบุคคลต่างประเทศ

	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 โดยแนบหลักฐานการโอนเงินภายในวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง
	ii. ชำระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร โดยลงวันที่จองซื้อและต้องส่งมอบถึงบริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ภายใน 11.00 น. ของวันทำการ 2 วันก่อนวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง ...
	ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่ว่าในกรณีใดๆ ที่ไม่...
	ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ใหม่ในวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งต่อๆ ไป เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งนั้น จะเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทแล...


	1.2.9 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ
	1.2.10 จำนวนหุ้นสามัญที่จะออกเมื่อมีการใช้สิทธิ จะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสด...
	อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้ โดยไม่มีการใช้สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบ...
	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 ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้โดยไม่มีการใช้สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิ โดยได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคั...
	1.2.13 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนหน่วยมากกว่าจำนวนหน่วยที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับจากว...
	1.2.14 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบต้นฉบับใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้อง แล...
	1.2.15 เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นก...
	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 หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิท...

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

	3.2 เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผ...
	อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำราคาเสนอขายทุกราคา และจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดมาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู...
	3.2.1 ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้
	3.2.2 อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

	3.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแ...
	การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้างต้น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/ห...
	3.3.1 ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้
	3.3.2 อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

	3.4 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)
	3.4.1 ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้
	3.4.2 อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

	3.5 เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท  สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ไม่ว่าจะจ่ายจากผลการดำเนินงานหรือกำไรสะสม การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับใช้ทันทีตั้ง...
	ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ และ/หรือกำไรสะสมตามงบการเงินรวมของบริษัทของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีนั้น จะไม่คำนึงว่าเวลาที่มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวออกจริง จะเกิดขึ้นในหรือภายหลังสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั้นๆ
	3.5.1 ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้
	3.5.2 อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

	3.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.5 ให้บริษัทเป็นผู้มีดุลพินิจพิจารณา และถือเป็นที่สุด โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้อง...
	3.7 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.6 เป็นอิสระต่อกัน สำหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ 3.1, 3.5, 3.4, 3.2, 3.3, 3.6 (ตามลำดับ) โดยในแต่ละลำดับครั...
	3.8 บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิและจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
	3.9 บริษัทอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้

	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 บริษัทจะดำเน...

	8 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
	8.1  การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
	(ก) แบบการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนที่จะทำการโอนหรือผู้รับโอนคนสุดท้าย โดยมีการสลักหลั...
	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...


	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...
	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนใดที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจาร...
	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...
	12.8  มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิขณะนั้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
	12.9  มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม
	12.10  ภายหลังบริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว
	12.11  บริษัทจะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท รายงานประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อ โดยประธานในที่ประชุมให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล...
	12.12 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้
	12.13  บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
	12.14 บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินับตั้งแต่วันที่ประชุมเพื่อลงมติ และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ...
	12.15  กรณีที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ทันภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการดำเนินการประชุมสิ้นสุดลงและไม่ได้มีการจัดประชุมในครั้งนั้นขึ้น

	13 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ
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