
แบบแสดงความจาํนงการใช้สทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิไดเ้ฉพาะ ระหวา่งเวลา 9.30 น. ถงึ 15.30 น. (เวลากรุงเทพฯ) ของทุกวนัท่ี 15 ของเดือนกมุภาพนัธ ์พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน   

กาํหนดการใชสิ้ทธิครัง้แรก วนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 และวนัใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ย วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2566 

 

วนัท่ีย่ืนความจาํนงการใชสิ้ทธิ……………………………….………………………. 

เรียน คณะกรรมการ บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท)………………… ………………………………………………………………………………………………………สญัชาติ…………………… 

ท่ีอยู.่...………………………………………………… …………………................………………………....รหัสไปรษณีย…์………….….โทรศพัท…์…………………….………… 

โปรดระบุประเภท � บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขท่ีบัตรประชาชน………………………… � นิติบุคคลในประเทศ  เลขทะเบียนบริษัท……..…………………… 

ผูจ้องซือ้หุน้  � บุคคลธรรมดามิใช่สัญชาติไทย เลขท่ีหนังสือเดินทาง………………………… � นิติบุคคลตา่งประเทศ เลขทะเบียนบริษัท………………………… 

ในฐานะผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 8 (MINT-W8) 

1. ขา้พเจา้รบัรองและรบัประกนัวา่ขา้พเจา้ ก) ไมไ่ดอ้ยูใ่นประเทศสหรฐัอเมริกา หรือ ข) อยูใ่นประเทศสหรฐัอเมริกาและเป็น “qualified institutional buyer” ตามนิยามของ Rule 

144A ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยหลักทรพัยข์องประเทศสหรฐัอเมริกา ปี 1993 (U.S. Securities Act of 1933) 

2. ขา้พเจา้ยืนยนัวา่ขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ป็นพลเมอืงของ หรือมีถ่ินท่ีอยู ่หรือพกัอาศยัใน หรืออยูภ่ายใตบ้ังคบัของกฎหมายของเขตอาํนาจใด ๆ ท่ีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ และ/

หรือการออกหรือจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญันั้นตอ้งหา้มตามกฎหมาย หรือจะ หรืออาจจะส่งผลใหบ้ริษัทตอ้งมีหนา้ท่ีในการย่ืนคาํขอ จดทะเบียน เปิดเผย หรือ

ภาระหนา้ท่ีอ่ืนใดในเขตอาํนาจนั้น 

3. ขา้พเจา้มีความประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิในการจองซือ้หุน้สามญัของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) และไดส้่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัและขอรบั

ทอนใบสาํคญัแสดงสิทธิตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

จาํนวนหน่วยของใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิ 

(หน่วย) 

อตัราการใชสิ้ทธิ 

 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีได้

จากการขอใชสิ้ทธิ (หุน้) 

ราคาใชสิ้ทธิ  

(บาทตอ่หุน้) 

รวมเป็นเงินท่ีตอ้งชาํระในการ

จองซือ้หุน้สามญั (บาท) 

การชาํระเงินคา่จองซือ้ 

� ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

..................................หน่วย   

� ใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

..................................หน่วย 

� จาํนวนท่ีขอรบัทอน 

..................................หน่วย 

 

 

1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ตอ่ 1 หุน้สามญั 

 

 

……………………........ 

 

 

28.00 บาท 

 

 

…………………….............. 

 

� เงินโอน 

� เช็ค เลขท่ี................................. 

ลงวนัท่ี…………………................ 

ธนาคาร…………………............... 

สาขา……………………............... 

ช่ือบัญชี "บัญชีการใชสิ้ทธิของใบแสดงสิทธิ บมจ.  ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล" ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาสุขมุวิท ซอย 71 บญัชีกระแสรายวนั เลขท่ี 035-3-03480-5 

4. หากขา้พเจา้ไดร้บัการจัดสรรหุน้สามญัดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการดงัตอ่ไปนี ้(เลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 

�  ใหอ้อกใบหุน้สามญัท่ีไดร้บัการจัดสรรนั้นไวใ้นช่ือของขา้พเจา้ และส่งมอบใบหุน้มาใหข้า้พเจา้ ภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีใชสิ้ทธิซือ้หุน้ ตามท่ีอยูท่ี่ระบุ ตามสมดุทะเบียนผู้

ถือหุน้ ซึ่งขา้พเจา้ตกลงวา่ขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้หลงัจากท่ีตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรบัหลักทรพัยข์องบริษัทเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนและอนุญาตใหท้าํการซือ้

ขายไดใ้นตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

�  นาํหุน้เขา้บัญชีซือ้ขายหลักทรพัยข์องขา้พเจา้ เลขท่ี ..................................... ในบรษัิท......................................................................เลขท่ีผูฝ้าก................................. 

(ใหอ้อกหุน้สามญัท่ีไดร้บัจัดสรรนัน้ไวใ้นช่ือ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก” และดาํเนินการใหบ้รษัิทหลักทรพัยท่ี์ระบุ นาํหุน้นัน้เขา้ฝากไว้

กบับริษัท ศนูยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ตามขอ้บังคบัตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 

�  นําหุ้นเขา้ฝากในบัญชีบริษัทผูอ้อกหลักทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 (การถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ตอ้งติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพยท์ั่วไป ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รบัผิดชอบ

คา่ธรรมเนียมในการดาํเนินตามท่ีศนูยร์บัฝากหลักทรพัย ์และ/หรือ บริษัทหลักทรพัยน์ั้น ๆ กาํหนด) 

ขา้พเจา้โดยไมส่ามารถเพิกถอน หรือไมม่ีเง่ือนไขใด ๆ ขอรบัรองและตกลงวา่ ไมว่า่กรณีใด ๆ ขา้พเจา้จะซือ้หุน้สามญัจาํนวนดงักลา่ว และจะไมย่กเลิกรายการท่ีไดแ้สดงไวข้า้งตน้นี ้แต่

หากขา้พเจา้ไมส่่งใบจองซือ้หุน้สามญัท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบรอ้ยแลว้พรอ้ม เช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค มาถงึบริษัทภายในกาํหนดเวลาการจองซือ้ หรือเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค ไมผ่่าน

การเรียกเก็บเงินจากธนาคารใหถื้อวา่ขา้พเจา้ไมป่ระสงคใ์ชสิ้ทธิการจองซือ้หุน้ และขา้พเจา้จะไมเ่รียกรอ้งคา่เสียหายใด ๆ จากการจองซือ้หุน้นี ้ขา้พเจา้ตกลงท่ีจะผูกพนัตามขัน้ตอน

และเง่ือนไขการใชสิ้ทธิดงัท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอร์

เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 8 (MINT-W8) 

 

                      ลงช่ือ……………………………………………………………ผูจ้องซือ้หุน้สามญั 

 

ผูจ้องซือ้โปรดกรอกขอ้ความในสว่นนีด้ว้ย 

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิของ บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) ครั้งท่ี 8 (MINT-W8) 

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) ไดร้บัเงินจาก (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท)………………………………………………………………………เพ่ือจองซือ้หุน้สามญั

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษัท จาํนวนหุน้สามญัท่ีไดร้บัจากการขอใชสิ้ทธิ……………………………..………หุน้ รวมเป็นเงินท่ีชาํระ……………………………………...บาท  

ชาํระโดย  � เงินโอน  � เช็ค เลขท่ี.................................ลงวนัท่ี……………………..………ธนาคาร…………………...…………สาขา…………………………. 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอรบัทอน…………………………..…….หน่วย  

ผูจ้องซือ้ตอ้งการใหส้่งมอบหุน้สามญั ดงันี ้

� ออกเป็นใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้   � นาํหุน้เขา้ฝากในบัญชีบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 

� นาํหุน้เขา้บัญชีซือ้ขายหลักทรพัย ์เลขท่ี ..................................... ในบริษัท......................................................................เลขท่ีผูฝ้าก................................. 

 

       เจา้หนา้ท่ีผูร้บัมอบอาํนาจ…………………………………………………… 
  



 
 

 

รายชือ่สมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย ์กบั บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 

BROKER       

ผู้ฝากเลขที ่ ชือ่บริษทั ผู้ฝากเลขที ่ ชือ่บริษทั 

Participant No. Company Name Participant No. Company Name 

002 บรษัิทหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกัด   032 บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทีบีเอสที จาํกัด (มหาชน) 

  TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED    KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บรษัิทหลกัทรัพย ์คันทรี ่กรุป๊ จาํกัด (มหาชน)  034 บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

  COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บรษัิทหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกัด   038 บรษัิทหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกัด (มหาชน) 

  DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD   AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บรษัิทหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกัด (มหาชน) 048 บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอร่า จาํกัด (มหาชน) 

  LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บรษัิทหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภัทร จาํกัด (มหาชน) 050 บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จาํกัด  

  KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บรษัิทหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกัด 051 บรษัิทหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จาํกัด 

  CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED   SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกัด 052 บรษัิทหลกัทรัพย ์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด  

  ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED   GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

010 บรษัิทหลกัทรัพย ์เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จาํกัด   200 บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)   

  MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED    MAYBANK KIMENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บรษัิทหลกัทรัพย ์กสกิรไทย จาํกัด (มหาชน) 211 บรษัิทหลกัทรัพย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด 

  KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  213 บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จาํกัด 

  KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED. 

014 บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสนิ จํากัด (มหาชน)  221 บรษัิทหลกัทรัพย ์เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จํากัด (มหาชน) 

  CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED. 

015 บรษัิทหลกัทรัพย ์คิงสฟ์อรด์ จาํกัด (มหาชน) 224 บรษัิทหลกัทรัพย ์บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) 

  KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บรษัิทหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกัด (มหาชน) 225 บรษัิทหลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด  

  THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED                CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

019 บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกัด      229 บรษัิทหลกัทรัพย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จาํกัด 

  YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED    JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    

022 บรษัิทหลกัทรัพย ์ทรนิีตี ้จาํกัด 230 บรษัิทหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จาํกัด 

  TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED   GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกัด 244 บรษัิทหลกัทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จาํกัด 

  SCB SECURITIES COMPANY LIMITED   MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บรษัิทหลกัทรัพย ์ยูโอบ ีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)      247 บรษัิทหลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ  (ประเทศไทย) จํากัด 

  UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บรษัิทหลกัทรัพย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 248 บรษัิทหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมโิก ้จาํกัด 

  RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บรษัิทหลกัทรัพย ์กรุงศร ีจาํกัด (มหาชน) 924 บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรสั จาํกัด (มหาชน) 

  KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากัด (มหาชน)     

  I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED     

SUB-BROKER 

236 ธนาคารทิสโก ้จาํกัด (มหาชน) 243 บรษัิทหลกัทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย ์จาํกัด (มหาชน) 

  TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED    TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บรษัิทหลกัทรัพย ์ซิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จาํกัด 245 ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

  CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED   THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จูเลยีส แบร ์จํากัด      

  SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED     

CUSTODIAN       

301 ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)  329 ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน)  

  CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES   TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน)  330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชั่น จาํกัด (เพือ่ตราสารหนี)้ 

  THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.- BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) - ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ 334 บรษัิทหลกัทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย ์จาํกัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้น) 

  BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY   TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น จาํกัด  336 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จาํกัด (มหาชน) 

  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.   KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  337 ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) 

  THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

308 ธนาคารกสกิรไทย จาํกัด (มหาชน)  339 ธนาคารทิสโก ้จาํกัด (มหาชน) (เพือ่รบัฝากทรัพย์สนิ) 

  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกัด (มหาชน) 340 ธนาคารเจพีมอรแ์กน เชส (เพือ่คา้ตราสารหนี)้ 

  STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED   JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 343 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

  INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED   CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจ ีสาขากรุงเทพฯ - เพือ่รบัฝากทรพัยส์ิน  328 ธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากัด (มหาชน) 

  DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES     BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลกูค้า)     

  KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)     
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	1.2.4 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
	(ก) ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป
	สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้น ๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้มีการ...
	(ข) ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทน
	สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่า เป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย...

	1.2.5 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
	นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อเต็ม สัญชาติและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน จะถือว่าข้...
	บริษัทจะสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว และแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับจากวันท...

	1.2.6 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
	แผนกเลขานุการบริษัท

	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
	ทั้งนี้  ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ หรือบริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป และให้ถือว่าผู้ถือ...

	1.2.7 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่บริษัทกำหนด (“แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ”) ได้ที่บริษัท ในระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจำนง...
	ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิออกจากระบบไร้ใบหลักทรัพย์หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด
	(ก)  ในกรณีที่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่โดยใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสํ...
	(ข)  ในกรณีที่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โดยใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิออกจาก...

	1.2.8 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งต้นฉบับเอกสาร (ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิทางไปรษณีย์) ดังต่อไปนี้
	1)  ยื่นแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนาม ให้แก่บริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง
	2) นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่า ผู้ถือนั้นมีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามจำนวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่บริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี)
	3)  ยื่นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละประเภท ดังนี้
	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 โดยแนบหลักฐานการโอนเงินภายในวันใช้สิทธิแต่ละครั้งมากับแบบแสดง...
	ii. ชำระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร โดยลงวันที่จองซื้อและต้องส่งมอบถึงบริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ภายใน 11.00 น. (เวลากรุงเทพฯ) ของวันทำการ 2 วันก่อนวันใช้ส...


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

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

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

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

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


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

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

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

	3.4  เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)
	3.4.1  ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้
	3.4.2  อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

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

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

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


	10 ข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญ
	หุ้นของบริษัทโอนได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต...

	11 ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
	12 การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
	12.1  บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหากมีเหตุการณ์สำคัญที่อาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างเป็นนัยสำคัญ หรือต่อความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ไม...
	12.2  ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือบริษัทเป็นผู้ดำเนินการเรียกประชุม ให้บริษัทจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุมและเรื่องที่จะพิจารณาในที่ปร...
	12.3  ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดทำหนั...
	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนใดที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจาร...
	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
	12.4  ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากสิทธิที่ตนมีในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
	12.5  ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้จัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผ...
	12.6  องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่...
	12.7  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 60 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นการเรียกโดยมติคณะก...
	12.8  มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิขณะนั้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
	12.9  มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม
	12.10  ภายหลังบริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว
	12.11  บริษัทจะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท รายงานประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อ โดยประธานในที่ประชุมให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของก...
	12.12 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้
	12.13  บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
	12.14 บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินับตั้งแต่วันที่ประชุมเพื่อลงมติ และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ...
	12.15  กรณีที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ทันภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการดำเนินการประชุมสิ้นสุดลงและไม่ได้มีการจัดประชุมในครั้งนั้นขึ้น
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