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18 พฤษภาคม 2563 

 

เรือ่ง กาํหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ งดจ่ายเงินปันผล การเพ่ิมทนุ การออกและเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหมใ่หแ้ก่

ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ การออกและเสนอขายหุน้กู ้

และวาระอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

อา้งถึง มติท่ีประชมุคณะกรรมการวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2563 และ 3 เมษายน 2563 

เอกสารแนบ 1. วาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครัง้ท่ี 27/2563 

  2. แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) 

3. รายละเอียดเบือ้งตน้ของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 7 (MINT-W7) 

 

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดจ้ัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี  

18 พฤษภาคม 2563 มีมตท่ีิสาํคญัดงันี ้

1. อนมุตัิใหจ้ดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครัง้ท่ี 27/2563 ในวนัท่ี 19 มิถนุายน 2563 เวลา 13.00 น. โดยมี

วาระการประชมุตามเอกสารแนบ 1 ทัง้นี ้สถานท่ีจดัการประชมุจะแจง้ใหท้ราบตอ่ไป 

2. อนุมตัิกาํหนดใหว้นัท่ี 1 มิถุนายน 2563 เป็นวนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีจะเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครัง้ท่ี 27/2563 

3. อนมุตัิใหน้าํเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกาํไรสทุธิเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายและ

งดการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

- เน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตักิารเพ่ิมทนุจด

ทะเบียน ดงันัน้ บรษัิทจึงตอ้งจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเตมิอีกจาํนวน 103.80 ลา้นบาท ซึง่จะทาํใหเ้งิน

สาํรองตามกฎหมายครบเป็นจาํนวนรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ครบตามจาํนวนท่ีตอ้งสาํรองไวต้ามกฎหมาย

และขอ้บงัคบัของบริษัท ทัง้นี ้ทุนสาํรองตามกฎหมายท่ีจะเพ่ิมขึน้นี ้คาํนวณจากทุนจดทะเบียนท่ีเพ่ิมขึน้เพ่ือ

จดัสรรในการเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ เพ่ือรองรบัการออกใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 7 (MINT-W7) และเพ่ือรองรบัการปรบัอตัราการใชส้ิทธิของใบสาํคญั

แสดงสทิธิ MINT-W6    

- เน่ืองจากความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 19 

(COVID-19) ท่ีประชุมคณะกรรมการจึงมีมติใหง้ดการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 

เพ่ือสาํรองเงินไวใ้นการบรหิารสภาพคลอ่งและเป็นเงินทนุหมนุเวียน 
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4. อนมุตัิใหน้าํเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนบรษัิทจาํนวน 1,037,955,941 

บาท จาก 4,849,860,006 บาท เป็น 5,887,815,947 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวนไมเ่กิน 1,037,955,941 

หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือ (1) เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) (2) รองรบัการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 7 (MINT-

W7) ซึ่งจะออกใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ และ (3) รองรบัการปรบัอตัราการใชส้ิทธิของ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ MINT-W6 ตามข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 6 (MINT-W6)  

ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาดว้ย 2 

5. อนมุตัิใหน้าํเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตักิารแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4 ของบรษัิทเพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 

6. อนุมตัิใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของ

บริษัท ครัง้ท่ี 7 (MINT-W7) จาํนวนไม่เกิน 313,831,156 หน่วย เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่น

การถือหุน้  โดยไม่คิดมลูคา่ (ศนูยบ์าท) โดยมีอตัราการจดัสรรเท่ากบั 17 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

(ในการคาํนวณสิทธิท่ีจะไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิของผูถื้อหุน้แตล่ะรายนัน้ หากเกิดเศษจากการคาํนวณตาม

อตัราการจดัสรร ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้) โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักลา่วมีอายุไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัท่ีไดอ้อกใบสาํคญั

แสดงสทิธิและมีอตัราการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ ท่ีราคาตลาดบวกสว่นเพ่ิมไม่

เกินรอ้ยละ 10 (“ราคาใช้สิทธิ”) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ MINT-W7”) โดยราคาตลาด หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วง

นํา้หนกัของหุน้ของบริษัทยอ้นหลงัในระหว่าง 7 – 15 วนัท่ีมีการซือ้ขายติดต่อกนั ก่อนวนักาํหนดราคาใชส้ิทธิและ

รายละเอียดเก่ียวกบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 ทัง้นี ้ขอ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-

W7 ปรากฏในสิง่ท่ีสง่มาดว้ย 3 

วันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 (Record Date) จะถูกกําหนดใน

ภายหลงั โดยจะประกาศใหท้ราบผา่นทางระบบเผยแพรส่ารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย อยา่งไรก็ดี 

การกาํหนดสทิธิดงักลา่วยงัมีความไมแ่นน่อนและขึน้อยูก่บัการไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ในการนีใ้หค้ณะกรรมการบรษัิท หรอืกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบรษัิท หรอืบคุคลท่ีคณะกรรมการบรษัิทหรอื

กรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผูม้ีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ เก่ียวกับการออกและ

จัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) การกําหนด หรือแก้ไขหลักเกณฑเ์ง่ือนไข 

ขอ้กาํหนดสิทธิ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 โดยรวมถึงการออกและจดัสรร

ใบสาํคญัแสดงสิทธิในคราวเดียวทัง้จาํนวนหรือหลายคราว อตัราการจัดสรร วิธีการชาํระราคา อตัราการใชส้ิทธิ  

ราคาใชส้ิทธิ และการคาํนวณราคาใชส้ิทธิ (รวมถึงสว่นเพ่ิมใด ๆ) การกาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บั

จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 วนัใชส้ิทธิครัง้แรกและวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย และขอ้กาํหนดหรือรายละเอียด

อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง และใหบุ้คคลดงักล่าวมีอาํนาจในการเขา้เจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ดาํเนินการตา่ง ๆ  อนัจาํเป็นเก่ียวเน่ืองกบัการออกและการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 การ

นาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 และหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว
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เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตลอดจนในการดาํเนินการขออนญุาต

ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และแต่งตัง้และมอบหมายบคุคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการ

ดาํเนินการตา่ง ๆ ขา้งตน้ 

7. อนุมัติใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญท่ีออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 

1,037,955,941 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้(รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฎในแบบ

รายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) ในเอกสารแนบ 2) 

ก. จดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 716,124,785 หุน้ เพ่ือเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบริษัท

ตามสดัสว่นการถือหุน้ ในอตัราสว่นหุน้สามญัเดิมไมต่ ํ่ากวา่ 6.45 หุน้ตอ่ 1 หุน้สามญัท่ีออกใหม ่ในกรณีท่ีมีเศษ

ของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ และใหจ้ดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหมท่ี่ไม่ไดร้บัการจองซือ้ในการจดัสรรครัง้แรกท่ี

เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิและชาํระราคาค่าจองซือ้หุน้ครบถว้นแลว้ทกุราย โดยการจดัสรรหุน้ท่ี

เหลือใหเ้ป็นไปตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกวา่สิทธิแตล่ะรายนัน้ทกุรอบไป (“การเสนอ

ขายหุ้น Rights Offering”) ทัง้นี ้การจดัสรรหุน้ท่ีมีการจองซือ้เกินสทิธินัน้ใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1) ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ในรอบแรกใน

จาํนวนมากกว่าหรือเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีมีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุน้ท่ีเหลือ

ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้หุน้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมและไดช้าํระค่าจองซือ้หุน้

ครบถว้นตามจาํนวนท่ีแสดงความจาํนงจองซือ้เกินกวา่สทิธิทัง้หมดทกุราย 

2) ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ในรอบแรกใน

จาํนวนนอ้ยกวา่จาํนวนหุน้ท่ีมีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกวา่สทิธิ บรษัิทจะจดัสรรหุน้ท่ีเหลอืดงักลา่วตาม

ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

ก.) บริษัทจะจดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักลา่วโดยนาํสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซือ้เกินกวา่สิทธิแตล่ะ

รายมาคูณดว้ยจาํนวนหุน้ท่ีเหลือ ผลลพัธ์จากการคาํนวณจะเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีผูท่ี้จองซือ้เกิน

กว่าสิทธิแตล่ะรายมีสทิธิท่ีจะไดร้บัจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ อย่างไร

ก็ตาม จาํนวนหุน้ท่ีจะไดร้บัการจดัสรรจะตอ้งไม่เกินจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายไดจ้องซือ้และ

ชาํระราคาคา่จองซือ้ครบถว้นแลว้ 

ข.)  ในกรณีท่ียงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ 2) ก.) บริษัทจะจดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักล่าว

ใหแ้ก่ผูท่ี้จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายซึง่ยงัไดร้บัการจดัสรรไมค่รบตามสดัสว่นการถือหุน้เดมิของ

ผูท่ี้จองซือ้เกินกว่าสิทธิ โดยนาํสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้มา

คณูดว้ยจาํนวนหุน้ท่ีคงเหลอืนัน้ ผลลพัธจ์ากการคาํนวณจะเทา่กบัจาํนวนหุน้ท่ีผูท่ี้จองซือ้เกินกวา่

สิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดร้บัจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ อย่างไรก็

ตาม จาํนวนหุน้ท่ีจะไดร้บัการจดัสรรจะตอ้งไม่เกินจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายไดจ้องซือ้และ

ชาํระราคาค่าจองซือ้ครบถ้วนแลว้ ทัง้นี ้บริษัทจะจัดสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท่ี้จองซือ้เกินกว่าสิทธิตาม

วิธีการในขอ้นีจ้นกวา่ไมม่ีหุน้เหลอืจากการจดัสรร 
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กรณีการจองซือ้หุน้สง่ผลใหผู้จ้องซือ้รายใดถือหุน้ถึงหรือขา้มจุดท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย์

ทัง้หมดของบรษัิท ผูจ้องซือ้มีหนา้ท่ีตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ราคาเสนอขายของหุน้สามญัท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering (“ราคาเสนอขาย”) ใหค้าํนวณจาก

ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุน้ของบริษัทในช่วงเวลาตัง้แต่ 7 - 15 วนัท่ีมีการซือ้ขายติดต่อกนัก่อนหนา้วนัท่ีมีการ

กาํหนดราคาเสนอขาย (“ราคาตลาด”) หักดว้ยส่วนลดจาํนวนไม่เกินรอ้ยละ 15 ของราคาตลาด โดยบริษัทจะ

ประกาศราคาเสนอขายดงักลา่วก่อนหนา้วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหมใ่น

การเสนอขายหุน้ Rights Offering 

นอกจากนี ้ภายหลงัจากท่ีไดม้ีการประกาศราคาเสนอขาย คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการ

แทนบริษัท หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัทมอบหมาย มีอาํนาจใน

การปรบัเปลีย่น หรอืแกไ้ขราคาเสนอขายท่ีไดป้ระกาศ ไมว่า่โดยการเพ่ิมหรอืลดราคาดงักลา่ว (“การปรับราคาเสนอ

ขาย”) หากพิจารณาแลว้ว่ามีความเหมาะสมเพ่ือความสาํเร็จของการเสนอขายหุน้ Rights Offering โดยพิจารณา

จากสภาวะตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้การปรบัราคาเสนอขายดงักลา่วจะตอ้งไมเ่กินกวา่รอ้ยละ 10 ของราคาเสนอขายท่ี

ไดป้ระกาศไว ้

ทัง้นี ้ใหว้นักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหมใ่นการเสนอขายหุน้ Rights Offering 

(Record Date) คือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2563 อยา่งไรก็ดี การกาํหนดสทิธิและรายละเอียดดงักลา่วยงัมีความไมแ่นน่อน

และขึน้อยูก่บัการไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

อยา่งไรก็ตาม บรษัิทสงวนสทิธิท่ีจะไมเ่สนอขายหรอืจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหมใ่นการเสนอขายหุน้ Rights Offering 

นีใ้หก้บัผูถื้อหุน้รายใด ๆ หากการเสนอขายหรอืการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายนัน้จะทาํใหห้รอือาจทาํใหบ้รษัิทมี

หนา้ท่ีตามกฎหมายตา่งประเทศ 

ข. จดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 313,831,156 หุน้ เพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญั

แสดงสทิธิ MINT-W7 ซึง่จะออกใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้  ทัง้นี ้เป็นไปตามรายละเอียด

ในขอ้ 6  

ค. จัดสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 8,000,000 หุน้ เพ่ือรองรบัการปรบัอตัราการใชส้ิทธิของใบสาํคัญ

แสดงสทิธิ MINT-W6 เน่ืองจากการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหมใ่นการเสนอขายหุน้ Rights Offering ในราคา

ท่ีตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ตามขอ้กาํหนดว่าดว้ยสทิธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ และผู้

ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 6 (MINT-

W6) (“การปรับสิทธิ MINT-W6”) 

ทัง้นี ้เป็นไปตามขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) (MINT-W6) โดยท่ีการปรบัสิทธิ MINT-

W6 คาํนวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกัของหุน้ของบรษัิท 15 วนัท่ีมีการซือ้ขายติดตอ่กนัก่อนวนัแรกท่ีผูซ้ือ้หุน้

สามัญจะไม่ได้รับสิทธิจองซือ้ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศ
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เครือ่งหมาย “XR”) (ไมใ่ชบ้งัคบักบักรณีการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 เน่ืองจากราคาใชส้ทิธิจะเทา่กบั

ราคาตลาดหรอืมีสว่นเพ่ิมจากราคาตลาด) 

บริษัทกาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามัญท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ 

Rights Offering  เป็นวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2563 ดงันัน้ วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะประกาศเครื่องหมาย “XR” 

คือ วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563  

ณ วันท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ราคาตลาดสาํหรบัการคาํนวณการปรบัสิทธิ MINT-W6 ยังมีความไม่

แน่นอน โดยบริษัทไดเ้สนอใหม้ีการจดัสรรหุน้ จาํนวนไมเ่กิน 8,000,000 หุน้ เพ่ือรองรบัการปรบัสทิธิ MINT-W6 

โดยคาํนวณจากสถานการณท่ี์อาจเป็นไปได ้ทัง้นี ้ในกรณีท่ีจาํนวนหุน้ ท่ีเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือ

จดัสรรสาํหรบัการปรบัสิทธิ MINT-W6 ไม่เพียงพอ บริษัทจะเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือใหอ้นมุตัิการเพ่ิมทุน 

และจดัสรรหุน้เพ่ิมเติมเพ่ือคุม้ครองสทิธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W6 

ในการนี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท

หรอืกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบรษัิทมอบหมาย เป็นผูม้ีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรร

หุน้สามญัท่ีออกใหมด่งักลา่ว ซึง่รวมถึง (แตไ่มจ่าํกดัเพียง)  

1. การกาํหนด หรือแกไ้ขเง่ือนไข และรายละเอียดใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้ Rights Offering และการ

จดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรบัการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 และการปรบั

สทิธิ MINT-W6 ซึง่รวมไปถึง (i) จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหมท่ี่จะจดัสรรสาํหรบัแตล่ะสว่น (ii) วนักาํหนดรายช่ือ

ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering (Record Date) 

(iii) การจะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering นีใ้หก้บัผูถื้อหุน้

รายใด หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายนัน้จะทาํใหห้รืออาจทาํใหบ้ริษัทมีหนา้ท่ีตาม

กฎหมายต่างประเทศ (iv) อัตราส่วนการเสนอขายสาํหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering (กล่าวคือ 

อตัราส่วนหุน้สามญัเดิมต่อหุน้สามญัท่ีออกใหม่) ราคาเสนอขายและการคาํนวณราคาเสนอขายสาํหรบัการ

เสนอขายหุน้ Rights Offering (รวมถึงสว่นลดใด ๆ) และการจดัสรรหุน้ท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights 

Offering (v) ระยะเวลาการจองซือ้และการชาํระราคาหุน้ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering และ (vi) เง่ือนไข

และรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการขา้งตน้ 

2. การเขา้เจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ดาํเนินการตา่ง ๆ อนัเก่ียวเน่ือง

กบัการจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหมข่า้งตน้ 

3. การลงนามในคาํขออนญุาตและขอผอ่นผนั รวมถึงคาํขอหลกัฐานใด ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัท่ี

ออกใหมข่า้งตน้ รวมทัง้การจดัเตรยีมการและการยื่นคาํขออนญุาตและขอผอ่นผนั รวมถึงเอกสารและหลกัฐาน 

ต่อหน่วยงานผูม้ีอาํนาจหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การจดทะเบียนหุน้สามัญท่ีออกใหม่เป็นหลกัทรพัยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และใหม้ีอาํนาจดาํเนินการใด ๆ อนัจาํเป็นสาํหรบัการจดัสรรหุน้

สามญัท่ีออกใหมข่า้งตน้ 
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4. การแต่งตัง้และมอบหมายบคุคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการต่าง ๆ 

ขา้งตน้ 

8. อนมุตัิใหน้าํเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 21 และขอ้ 32/1 ดงันี ้

ขอ้ 21  คณะกรรมการของบรษัิทตอ้งประชมุอยา่งนอ้ย 3 เดือนตอ่ครัง้ ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สาํนกังานแหง่

ใหญ่ สาํนกังานสาขาหรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง หรอืจงัหวดัอ่ืนใดในราชอาณาจกัรไทยหรอืท่ีอ่ืนใดตามท่ีประธานกรรมการ

เห็นสมควร อยา่งไรก็ตามหากมิไดก้าํหนดสถานท่ีประชมุไว ้ใหใ้ชส้าํนกังานแหง่ใหญ่เป็นท่ีประชมุ 

การประชุมคณะกรรมการสามารถกระทาํผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ดโ้ดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ขอ้ 32/1 การประชุมผูถื้อหุน้สามารถกระทาํผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ดโ้ดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ

เง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

นอกจากนี ้เพ่ือใหก้ารจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษัทเป็นไปดว้ยความสะดวกเรียบรอ้ย ซึ่งอาจตอ้งมี

การแก้ไขถ้อยคาํ หรือขอ้ความบังคบัในการจดทะเบียน หรือรายงานประชุมผูถื้อหุน้ ตามคาํสั่ง คาํแนะนาํ หรือ

ความเห็นของนายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จึงอนมุตัิ

ให้นําเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเ พ่ือพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 

กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (รวมเรียกว่า “ผู้มีอํานาจ”) และ/หรือ กรรมการผูม้ีอาํนาจลง

นามของบรษัิท และ/หรอื บคุคลท่ีไดร้บัมอบหมายโดยผูม้ีอาํนาจ และ/หรอื กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของบรษัิท ให้

มีอาํนาจในการแกไ้ขถอ้ยคาํหรือความในเอกสาร และ/หรือ คาํขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนการแกไ้ขเพ่ิมเติม

ขอ้บงัคบัของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดท้นัที รวมถึงมีอาํนาจในการมอบอาํนาจช่วงได ้

โดยไมต่อ้งขออนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการหรอืท่ีประชมุผูถื้อหุน้อีก 

9. อนมุตัิใหน้าํเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาการออกและเสนอขายหุน้กู ้โดยมีรายละเอียดเบือ้งตน้ดงันี ้

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือหุ้นกู้ไม่ระบุช่ือผู้ถือ มีหรือไม่มี

หลักประกันมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และหุ้นกู้ดอ้ยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ดอ้ยสิทธิ ขึน้อยู่กับความ

เหมาะสมของสภาวะตลาดหรอืปัจจยัอ่ืน ๆ ในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะครัง้ 

วงเงนิ จาํนวนเงินตน้ของหุน้กู ้(ตามมูลค่าท่ีตราไว)้ ท่ีขออนุมัติในครัง้นี ้ไม่เกิน 25,000 ลา้นบาท (หรือ

จาํนวนเทียบเท่าในสกลุเงินอ่ืน) โดยวงเงินในครัง้นีเ้ป็นสว่นท่ีเพ่ิมเติมจากวงเงินท่ีไดร้บัอนมุตัิโดยท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทในครัง้ก่อนๆ จาํนวน 95,000 ลา้นบาท (หรือจาํนวนเทียบเท่าในสกลุเงิน

อ่ืน) และเมื่อคาํนวณรวมกบัหุน้กูข้องบริษัท (ตามมลูคา่ท่ีตราไว)้ ท่ียงัไมไ่ดไ้ถ่ถอนทัง้หมด ณ ขณะ

ใดขณะหนึ่งตอ้งมีจาํนวนรวมกนัไม่เกิน 120,000 ลา้นบาท (หรือจาํนวนเทียบเทา่ในสกุลเงินอ่ืน) 

ทัง้นี ้วงเงินของหุน้กูท่ี้ไถ่ถอนแลว้ และ/หรอืท่ีบรษัิทไดท้าํการซือ้คืน และ/หรอืชาํระคืนแลว้ จะนาํมา

นับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ท่ีบริษัทสามารถทาํการออกและเสนอขายได้อีก (Revolving Principal 

Basis) 
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ในกรณีการออกหุน้กูเ้พ่ือการ Refinancing หุน้กู้เดิม (การออกหุน้กู้ใหม่เพ่ือนาํเงินท่ีไดจ้ากการ

เสนอขายหุน้กูไ้ปชาํระ และ/หรือ ทดแทนหุน้กูเ้ดิม) มลูค่าเงินตน้ของหุน้กูเ้ดิมซึ่งจะถกูไถ่ถอนในวนั

เดียวกันกับวนัท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้หม่เพ่ือการ Refinancing หุน้กูเ้ดิมนัน้จะไม่นบัเป็นส่วน

หนึ่งของมูลค่ารวมของเงินตน้ของหุ้นกู้ท่ียังมิไดไ้ถ่ถอนในการคาํนวณวงเงินของหุ้นกู้ท่ีบริษัท

สามารถทาํการออกและเสนอขายได ้ 

สกุลเงนิ เสนอขายในสกลุบาท และ/หรอื สกลุเงินอ่ืน   

อัตราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะครัง้ 

อายุหุ้นกู้ เวน้แต่กรณีการออกหุน้กูป้ระเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทแลว้ (Perpetual Debentures) หุน้กูท่ี้ออก

โดยบริษัทจะตอ้งมีอายุไม่เกิน 20 ปี นับจากวันออกหุน้กู้ท่ีเก่ียวขอ้ง สาํหรบักรณีการออกหุน้กู้

ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท การกาํหนดอาย ุและ วนัครบกาํหนดไถ่ถอนของหุน้กูจ้ะตอ้งเป็นไป

ตามกฎท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และ/หรือ สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือ หน่วยงานราชการอ่ืนใดท่ี

เก่ียวขอ้ง 

การไถถ่อนก่อน

กาํหนด 

 

บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูก้่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้อาจมี

หรือไม่มีสิทธิเรียกรอ้งให้บริษัททาํการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกาํหนดไถ่ถอน ทั้งนี  ้ขึน้อยู่กับ

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของหุน้กูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

การเสนอขาย บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุน้กูใ้นครัง้เดียวเต็มจาํนวนวงเงิน หรือเป็นคราว ๆ โดยทาํการ

เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดย

เฉพาะเจาะจง และ/หรอื ผูล้งทนุรายใหญ่ และ/หรอื ผูล้งทนุสถาบนั และ/หรอื บคุคลและผูล้งทนุใด 

ๆ ภายใตก้ฎท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และ/หรือ สาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ 

หนว่ยงาน ราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กู ้

ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการอนุมตัิใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร (รวมเรียกว่า “ผู้มีอาํนาจ”) และ/หรือ กรรมการผูม้ี

อาํนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายโดยผูม้ีอาํนาจ และ/หรือ กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของ

บริษัท ใหม้ีอาํนาจในการกาํหนดขอ้กาํหนดและเง่ือนไข รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ อนัจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออก

และเสนอขายหุน้กู ้เช่น การกาํหนดช่ือเฉพาะของหุน้กู ้จาํนวนหนว่ยหุน้กูท่ี้ออกและเสนอขายในแต่ละครัง้ ประเภท หุน้กู้

หลกัประกนั (ถา้มี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายหุุน้กู ้วนัครบกาํหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูก้่อนวนัครบกาํหนด

ไถ่ถอนหุน้กู ้อตัราดอกเบีย้ วิธีการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้ และการ

ดาํเนินการขึน้ทะเบียนหุน้กู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย หรือตลาดรองอ่ืน และการแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ผูจ้ดัการการจดัจาํหนา่ยหุน้กู ้สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ิน ท่ีปรกึษากฎหมาย นายทะเบียน

หุน้กูต้วัแทนชาํระเงิน ผูแ้ทน ผูถื้อหุน้กูห้รอืท่ีปรกึษาอ่ืน หรอืบคุคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้และการ

เขา้ทาํ ตกลง แกไ้ข รบัรอง และลงนามในเอกสารและสญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กูแ้ละการติดตอ่ใหข้อ้มลู เปิดเผย ลง
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นาม รบัรอง ตกลง และดาํเนินการยื่น ขอ้มลู แบบคาํขอ หรอืเอกสารใด ๆ ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต.  สมาคมตลาดตราสารหนี ้

ไทย ธนาคารแหง่ประเทศไทย หรอืหนว่ยงานอ่ืนใด และบคุคลใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้อีกทัง้ใหม้ีอาํนาจในการดาํเนินการ

อ่ืนใดตามท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กูร้วมถึงการแตง่ตัง้บคุคลใด ๆ เป็นผูร้บัมอบอาํนาจ ผูแ้ทน 

หรอืตวัแทนของตนเพ่ือกระทาํการตา่ง ๆ ขา้งตน้ 

นอกจากนี ้สบืเน่ืองจากสถานการณโ์รคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19) ท่ีประชมุคณะกรรมการมีมติอนมุตัิ

การมอบหมายอาํนาจใหก้รรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือ กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของ

บรษัิท และ/หรอื บคุคลท่ีไดร้บัมอบหมายโดยกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และ/หรอื กรรมการผูม้ีอาํนาจลง

นามของบรษัิท มีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรยีกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ซึง่รวมถงึการ

ออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 การกําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานท่ี และ

รายละเอียดอ่ืน ๆ  รวมถึงเปลี่ยนวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2563 ตามท่ีเห็นวา่จาํเป็น หรอืสมควร 

 

จึงเรยีนมาเพ่ือทราบ  

ขอแสดงความนบัถือ  

 

 

__________________________  

       

     (นายไบรอนั เจมส ์เดลาน่ี) 

                 ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน
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วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี ครัง้ที่ 27/2563 

วาระที ่1  พิจารณารับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ  รายงานประจาํปีดงักล่าวนาํเสนอขอ้มลูเก่ียวกับผลการดาํเนินงานของบริษัทที่เกิดขึน้ในรอบปี 2562 และ

การเปลี่ยนแปลงที่สาํคญัในรอบปีบญัชี 2562 ดงันัน้ ที่ประชมุผูถื้อหุน้สมควรรบัทราบรายงานประจาํปีและรายงานคณะกรรมการเก่ียวกับผล

การดาํเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2562  

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิสาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 พร้อมทัง้รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

ความเห็นคณะกรรมการ  งบการเงินดงักลา่วไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นตอ่งบการเงินของ

บริษัทว่ามีความถกูตอ้งตามที่ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ที่

ประชมุผูถื้อหุน้จงึสมควรอนมุตัิงบการเงินดงักลา่วพรอ้มทัง้รบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชี 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ  ที่ประชมุผูถื้อหุน้สมควรพิจารณาและอนมุตัิจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีกจาํนวน 103.80 ลา้น

บาท ซึ่งจะทาํใหเ้งินสาํรองตามกฎหมายครบเป็นจาํนวนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามจาํนวนที่ตอ้งสาํรองไวต้ามกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัของบรษัิท และงดจา่ยเงินปันผลประจาํปี 2562 

วาระที ่ 4   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระในปี 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ ไดพิ้จารณาอย่าง

รอบคอบถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยขนส์ูงสดุต่อการดาํเนินงานของบริษัท ตลอดจนไดพิ้จารณาคณุสมบตัิ ประสบการณ ์และความ

เช่ียวชาญของกรรมการที่ครบกาํหนดตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ จึงมีมติอนุมัติใหน้าํเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือเลือกตัง้กรรมการ

บริษัทที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ ซึ่งไดแ้ก่ 1) นายจรมัพร โชติกเสถียร  2) นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรีย และ 

3) นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค ใหก้ลับเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และใหน้ายจรมัพร โชติกเสถียร กลับเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็น

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตอ่ไปอีกวาระหนึ่งดว้ย 

อนมุตัิใหน้าํเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพ่ือเลือกตัง้นางสาวคามิลล ์มา ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบแทน

คณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม ซึ่งครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ เน่ืองจากแนวทางกาํกับดแูลกิจการที่ดีของบริษัทระบุวา่ บริษัทจะไม่

แต่งตัง้บุคคลใด ๆ เป็นกรรมการอิสระ หรือต่อวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระที่มีอายคุรบ 75 ปี ณ วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ และในปี 2563 

คณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม มีอายคุรบ 75 ปี ดงันัน้ บรษัิทจงึไมส่ามารถตอ่วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการของคณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม ได ้

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ ซึ่งพิจารณาจากความ

เหมาะสมกบัขอบเขตหนา้ที่คณะกรรมการ ผลประกอบการของบรษัิท ขนาดธุรกิจ ผลกาํไรสทุธิ และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั เห็นสมควรที่

จะเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563  ซึง่เป็นอตัราเดียวกนักบัปี 2562 

วาระที ่6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดค่าสอบบัญชี 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สมควร

อนมุตัิแตง่ตัง้ให ้

1) นางอโนทยั ลีกิจวฒันะ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3442 และ/หรอื

2) นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4298 และ/หรอื

3) นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3760
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จากบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยประจาํปี 2563 โดยใหมี้ผลยอ้นหลงัตัง้แตต่น้

ปี 2563 และกาํหนดคา่ตรวจสอบบญัชีรอบปีบญัชี 2563 สาํหรบับรษัิท เป็นจาํนวนเงินไมเ่กิน 2,380,000 บาท ซึง่เทา่กบัคา่สอบบญัชีสาํหรบั

ปี 2562 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 4,849,860,006 บาท เป็น 5,887,815,947 บาท โดยการ

ออกหุน้สามัญทีอ่อกใหม่จาํนวนไม่เกิน 1,037,955,941 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 4,849,860,006 บาท เป็น 

5,887,815,947 บาท โดยการออกหุน้สามญัที่ออกใหมจ่าํนวนไมเ่กิน 1,037,955,941 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือ (1) เสนอขายใหแ้ก ่

ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) (2) รองรบัการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั

ของบรษัิท ครัง้ที่ 7 (MINT-W7) ซึง่จะเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ และ (3) รองรบัการปรบัสิทธิ MINT-W6 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4. ของบริษัทใหส้อดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ   ที่ประชมุผูถื้อหุน้สมควรอนมุตัิการแกไ้ขหนังสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4. ของบรษัิทใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจด

ทะเบียนของบรษัิท 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (MINT-W7) จํานวนไม่เกิน 

313,831,156 หน่วย เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้

ความเห็นคณะกรรมการ   ที่ประชมุผูถื้อหุน้สมควรอนมุตัิการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ครัง้ที่ 7 (MINT-W7) 

จาํนวนไมเ่กิน 313,831,156 หน่วย เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ โดยไมค่ิดมลูคา่ (ศนูยบ์าท) และมีอตัราการ

จดัสรรเทา่กบั 17 หุน้สามญั ตอ่ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 1,037,955,941 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตาม

รายละเอียดดังนี ้

ก. จดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหมจ่าํนวนไมเ่กิน 716,124,785 หุน้ เพ่ือการเสนอขายหุน้ Rights Offering 

ข. จดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 313,831,156 หุน้ เพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้

สามญัของบรษัิท ครัง้ที่ 7 (MINT-W7) ซึง่จะออกใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้

ค. จดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหมจ่าํนวนไมเ่กิน 8,000,000 หุน้ เพ่ือรองรบัการปรบัสิทธิ MINT-W6 

ความเห็นคณะกรรมการ   ที่ประชมุผูถื้อหุน้สมควรอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหมต่ามที่เสนอ 

วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 และข้อ 32/1 

ความเห็นคณะกรรมการ   ที่ประชมุผูถื้อหุน้สมควรอนุมตัิการแกไ้ขขอ้บังคบัของบรษัิท ขอ้ 21 และขอ้ 32/1 ที่เก่ียวกับการจดัประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์หรอื e-meeting และการมอบอาํนาจที่เก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิท 

วาระที ่12 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กู้ 

ความเห็นคณะกรรมการ   ที่ประชุมผูถื้อหุน้สมควรพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กู ้(ตามมลูค่าที่ตราไว)้ ไม่เกิน 25,000 

ลา้นบาท (หรอืจาํนวนเทียบเทา่ในสกลุเงินอ่ืน) โดยวงเงินในครัง้นีเ้ป็นสว่นที่เพ่ิมเติมจากวงเงินที่ไดร้บัอนมุตัิโดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทใน

ครัง้ก่อนๆ จาํนวน 95,000 ลา้นบาท (หรือจาํนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) และเม่ือคาํนวณรวมกับหุน้กูข้องบรษัิท (ตามมลูค่าที่ตราไว)้ ที่ยงั

ไมไ่ดไ้ถ่ถอนทัง้หมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งตอ้งมีจาํนวนรวมกันไม่เกิน 120,000 ลา้นบาท (หรอืจาํนวนเทียบเทา่ในสกลุเงินอ่ืน) ทัง้นี ้วงเงินของ

หุน้กูท้ี่ไถ่ถอนแลว้ และ/หรอืที่บริษัทไดท้าํการซือ้คืน และ/หรือชาํระคืนแลว้ จะนาํมาเป็นวงเงินของหุน้กูท้ี่บริษัทสามารถทาํการออกและเสนอ

ขายไดอี้ก (Revolving Principal Basis) และการมอบอาํนาจที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้



(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

วันที่  18 พฤษภาคม 2563 

ขา้พเจา้ บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ท่ี 

5/2563 เมื่อวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 เก่ียวกบัการเพ่ิมทนุและจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทุน

ท่ีประชมุคณะกรรมการไดม้ีมตอินมุตัิใหน้าํเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิม

ทนุจดทะเบียนบริษัทจากเดิม 4,849,860,006 บาท เป็น 5,887,815,947 บาท โดยการออกหุน้สามญั

ใหม่จาํนวนไมเ่กิน 1,037,955,941 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 1,037,955,941 บาท โดยเป็น

การเพ่ิมทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิม่ทุน ประเภทหุน้ จาํนวนหุน้ มูลค่าที่ตราไว ้

(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกาํหนดวตัถปุระสงคใ์น

การใชเ้งินทนุ 

หุน้สามญั 

หุน้บรุมิสทิธิ 

1,037,955,941 

- 

1 

- 

1,037,955,941 

- 

  แบบมอบอาํนาจทั่วไป หุน้สามญั - - - 

         (General Mandate) หุน้บรุมิสทิธิ - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1  แบบกาํหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน

จัดสรรให้แก่ 
จาํนวนหุ้น อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง

ซือ้ และชาํระ

เงนิ 

ค่าหุ้น 

หมาย

เหตุ 

1. เพ่ือจดัสรร

สาํหรบัการ

เสนอขาย

ใหแ้กผู่ถื้อหุน้

เดิมของ

บรษัิทตาม

สดัสว่นการ

ถือหุน้

(Rights

Offering)

หุน้สามญัท่ีออกใหมจ่าํนวน 

ไมเ่กิน 716,124,785 หุน้ 

(คิดเป็น 

รอ้ยละ 13.4 ของทนุจด

ทะเบียนชาํระแลว้ของบรษัิท 

ภายหลงัการเสนอขายหุน้ 

Rights Offering แลว้เสรจ็)0

1

ไมต่ ํ่ากวา่ 6.45 

หุน้สามญัเดิม

ตอ่ 1 หุน้

สามญัท่ีออก

ใหม ่

(ในการคาํนวณ

สทิธิท่ีจะไดร้บั

จดัสรรหุน้

สามญัท่ีออก

ใหมข่องผูถื้อ

ราคาเสนอขาย

ของ 

หุน้สามญัท่ีออก

ใหมใ่นการเสนอ

ขายหุน้ Rights 

Offering ให้

คาํนวณจาก

ราคา 

ถวัเฉลีย่ถ่วง

นํา้หนกัของหุน้

ของบรษัิทใน

บรษัิทจะกาํหนด

และประกาศให้

ทราบผา่นทาง

ระบบเผยแพร่

สารสนเทศของ

ตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย

ตอ่ไป ทัง้นี ้

ภายในวนัท่ี 14 

สงิหาคม 2563 

โปรดดู

หมายเหตุ

ดา้นลา่ง  

1 ภายใตส้มมติฐานวา่ บรษัิทออกและเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering จาํนวน 716,124,785 หุน้ และ

ผูถื้อหุน้ของบรษัิทมีการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหมด่งักลา่วทัง้จาํนวน 

เอกสารแนบ 2



2 

จัดสรรให้แก่ 
จาํนวนหุ้น อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง

ซือ้ และชาํระ

เงนิ 

ค่าหุ้น 

หมาย

เหตุ 

หุน้แตล่ะราย

นัน้ หากเกิด

เศษจากการ

คาํนวณตาม

อตัราการ

จดัสรร ใหปั้ด

เศษนัน้ทิง้) 

ช่วงเวลาตัง้แต ่7 

– 15 วนัท่ีมีการ

ซือ้ขายติดตอ่กนั

ก่อนหนา้วนัท่ีมี

การกาํหนด

ราคาเสนอขาย 

(“ราคาตลาด”) 

หกัดว้ยสว่นลด

จาํนวนไมเ่กิน

รอ้ยละ 15 ของ

ราคาตลาด 

โดยบรษัิทจะ

ประกาศราคา

เสนอขายก่อน

หนา้วนักาํหนด

รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ี

มีสทิธิไดร้บัการ

เสนอขายหุน้

สามญัท่ีออก

ใหมใ่นการเสนอ

ขายหุน้ Rights 

Offering 

อยา่งไรก็ดี 

ภายหลงัจากท่ี

ไดม้ีการประกาศ

ราคาเสนอขาย 

บรษัิทอาจ

ปรบัเปลีย่น หรือ

แกไ้ขราคาเสนอ

ขายท่ีได้

ประกาศ ไมว่า่

โดยการเพ่ิมหรอื

ลดราคา โดย

ทัง้นี ้วนักาํหนด

รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ี

มีสทิธิไดร้บัการ

เสนอขายหุน้

สามญัท่ีออก

ใหมใ่นการเสนอ

ขายหุน้ Rights 

Offering  คือ

วนัท่ี 9 

กรกฎาคม 2563 
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จัดสรรให้แก่ 
จาํนวนหุ้น อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง

ซือ้ และชาํระ

เงนิ 

ค่าหุ้น 

หมาย

เหตุ 

การปรบัราคา

เสนอขาย

ดงักลา่วจะไม่

เกินกวา่รอ้ยละ 

10 ของราคา

เสนอขายท่ีได้

ประกาศไว ้

โปรดดหูมาย

เหต ุ(2) 

2. เพ่ือรองรบั

การใชส้ทิธิ

ตาม

ใบสาํคญั

แสดงสทิธิ

MINT-W7 ซึง่

จะออกใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้เดิม

ของบรษัิท

ตามสดัสว่น

การถือหุน้

หุน้สามญัท่ีออกใหมจ่าํนวน

ไมเ่กิน 313,831,156 หุน้ 

(คิดเป็นรอ้ยละ 5.6 ของหุน้ท่ี

ออกและชาํระแลว้ของ 

บรษัิท ภายหลงัการเสนอ

ขายหุน้ Rights Offering 

แลว้เสรจ็ (รวมถงึหุน้ท่ี

ออกมาเพ่ือรองรบัการใช้

สทิธิตามใบสาํคญัแสดง

สทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของ

บรษัิท ครัง้ท่ี 7 (MINT-

W7))1

2

อตัราการ

จดัสรร:  

17 หุน้สามญั

ตอ่ 1 ใบสาํคญั

แสดงสทิธิ 

(ในการคาํนวณ

สทิธิท่ีจะไดร้บั

จดัสรร

ใบสาํคญัแสดง

สทิธิของผูถื้อ

หุน้แตล่ะราย

นัน้ หากเกิด

เศษจากการ

คาํนวณตาม

อตัราการ

จดัสรร ใหปั้ด

เศษนัน้ทิง้) 

ใบสาํคญัแสดง

สทิธิ MINT-W7 

ไมค่ิดมลูคา่ 

(ศนูยบ์าท) โดย

มีราคาใชส้ทิธิ 

เทา่กบัราคา

ตลาดบวกสว่น

เพ่ิมไมเ่กินรอ้ย

ละ 10 โดยราคา

ตลาด หมายถึง

ราคาถวัเฉลี่ย

ถ่วงนํา้หนกัของ

หุน้ของบรษัิท

ยอ้นหลงัใน

ระหวา่ง 7 – 15 

วนัท่ีมีการซือ้

ขายติดตอ่กนั 

ก่อนวนักาํหนด

ราคาใชส้ทิธิและ

รายละเอียด

เก่ียวกบัการออก

การจดัสรรและ

ออกใบสาํคญั

แสดงสทิธิ 

MINT-W7 จะ

แลว้เสรจ็ภายใน 

1 ปีนบัแตว่นัท่ี 

ท่ีประชมุผูถื้อหุน้

ของบรษัิทมีมติ

อนมุตัิการออก

ใบสาํคญัแสดง

สทิธิ MINT-W7 

บรษัิทจะกาํหนด

และประกาศวนั

กาํหนดรายช่ือผู้

ถือหุน้ท่ีมีสทิธิ

ไดร้บัจดัสรร

ใบสาํคญัแสดง

สทิธิ MINT-W7 

(Record Date) 

ในภายหลงั ผา่น

โปรดดู

หมายเหตุ

ดา้นลา่ง 

2 ภายใตส้มมติฐานวา่ บรษัิทออกและเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) 

จาํนวน 716,124,785 หุน้ และออกและจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหม่เพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้

สามญัของบริษัท ครัง้ที่ 7 (MINT-W7) จาํนวน 313,831,156 หุน้ และผูถื้อหุน้ของบริษัทมีการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ และมีการใช้

สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 ดงักลา่วทัง้จาํนวน 
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จัดสรรให้แก่ 
จาํนวนหุ้น อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง

ซือ้ และชาํระ

เงนิ 

ค่าหุ้น 

หมาย

เหตุ 

ใบสาํคญัแสดง

สทิธิ MINT-W7 

อตัราการใชส้ิทธิ

ตามใบสาํคญั

แสดงสทิธิ 1 

หนว่ยตอ่หุน้

สามญั 1 หุน้ 

ทางระบบ

เผยแพร่

สารสนเทศของ

ตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย 

3. เพ่ือรองรบั

การปรบัอตัรา

การใชส้ทิธิ

ของใบสาํคญั

แสดงสทิธิ

MINT-W6

เน่ืองจากการ

เสนอขายหุน้

สามญัท่ีออก

ใหมใ่นการ

เสนอขายหุน้ 

Rights

Offering อาจ

มีราคาท่ีตํ่า

กวา่รอ้ยละ 

90 ของราคา

ตลาด ตาม

ขอ้กาํหนดวา่

ดว้ยสทิธิและ

หนา้ท่ีของผู้

ออก

ใบสาํคญั

แสดงสทิธิ

และผูถื้อ

ใบสาํคญั

แสดงสทิธิท่ี

จะซือ้หุน้

หุน้สามญัท่ีออกใหมจ่าํนวน

ไมเ่กิน 8,000,000 หุน้ 

- - - โปรดด ู

หมายเหต ุ

ดา้นลา่ง 
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จัดสรรให้แก่ 
จาํนวนหุ้น อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง

ซือ้ และชาํระ

เงนิ 

ค่าหุ้น 

หมาย

เหตุ 

สามญัของ

บรษัิท ไม

เนอร ์อินเตอร์

เนชั่นแนล 

จาํกดั 

(มหาชน) 

(MINT-W6) 

รวม หุ้นสามัญที่ออกใหม่

จาํนวนไม่เกิน 

1,037,955,941 หุ้น 

หมายเหตุ:  

(1) ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2563 เม่ือวนัที่ 18 พฤษภาคม 2563 มีมติอนมุตัิใหน้าํเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้

เพ่ือพิจารณาอนุมัติการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่  7 (MINT-W7) เป็นจาํนวนไม่เกิน 

313,831,156 หน่วย เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ตามสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้  โดยไม่คิดมลูค่า (ศนูยบ์าท) 

โดยมีอตัราการจดัสรรเท่ากับ 17 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วยใบสาํคัญแสดงสิทธิ (ในการคาํนวณสิทธิที่จะไดร้บัจัดสรรใบสาํคัญ

แสดงสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคาํนวณตามอัตราการจัดสรร ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้) โดยใบสาํคัญแสดง

สิทธิดงักลา่วมีอายไุม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัที่ไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ และมีอตัราการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย

ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ โดยมีราคาใชส้ิทธิเท่ากับราคาตลาดบวกส่วนเพ่ิมไม่เกินรอ้ยละ 10 (“ราคาใช้สิทธิ”) (“ใบสําคัญแสดง

สิทธิ MINT-W7”) โดยราคาตลาด หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุน้ของบรษัิทยอ้นหลงัในระหวา่ง 7 – 15 วนัที่มีการซือ้

ขายติดตอ่กนั ก่อนวนักาํหนดราคาใชส้ิทธิและรายละเอียดเก่ียวกบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 ทัง้นี ้ขอ้มลูเบือ้งตน้

เก่ียวกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 ปรากฏในสิ่งที่สง่มาดว้ย 3 

วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 (Record Date) จะถกูกาํหนดในภายหลงั โดยจะ

ประกาศใหท้ราบผ่านทางระบบเผยแพรส่ารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) อย่างไรก็ดี 

การกาํหนดสิทธิดงักลา่วยงัมีความไมแ่น่นอนและขึน้อยูก่บัการไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูมี้อาํนาจ

กระทาํการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ เก่ียวกับการออกและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ  

MINT-W7 ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จาํกัดเพียง) การกาํหนด หรือแกไ้ขหลักเกณฑเ์ง่ือนไข ขอ้กาํหนดสิทธิ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่

เก่ียวขอ้งกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 โดยรวมถงึการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิในคราวเดียวทัง้จาํนวนหรือหลาย

คราว อตัราการจดัสรร วิธีการชาํระราคา อตัราการใชส้ิทธิ  ราคาใชส้ิทธิ และการคาํนวณราคาใชส้ิทธิ (รวมถึงส่วนเพ่ิมใด ๆ) วนั

กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 วนัใชส้ิทธิครัง้แรกและวนัใชส้ิทธิครัง้สุดทา้ย และ

ขอ้กาํหนดหรือรายละเอียดอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้ง และใหบุ้คคลดงักล่าวมีอาํนาจในการเขา้เจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและ
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สญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ดาํเนินการต่าง ๆ อนัจาํเป็นเก่ียวเน่ืองกับการออกและการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-

W7 การนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 และหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 

ดงักล่าวเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนการดาํเนินการขออนญุาตจากหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้ง และแตง่ตัง้และมอบหมายบคุคลอ่ืนที่มีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอาํนาจชว่งในการดาํเนินการตา่ง ๆ ขา้งตน้ 

(2) ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2563 เม่ือวนัที่ 18 พฤษภาคม 2563 มีมติอนมุตัิใหน้าํเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้

เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหมจ่าํนวนไม่เกิน 716,124,785 หุน้ เพ่ือเสนอขายใหก้ับผูถื้อหุน้สามญัเดิมของ

บริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วนหุน้สามญัเดิมไม่ต ํ่ากว่า 6.45 หุน้ต่อ 1 หุน้สามญัที่ออกใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุน้

ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ และใหจ้ดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหมแ่ละไม่ไดร้บัการจองซือ้ในการจดัสรรครัง้แรกที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่

จองซือ้เกินกวา่สิทธิและชาํระราคาค่าจองซือ้หุน้ครบถว้นแลว้ทกุราย โดยการจดัสรรหุน้ที่เหลือใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้

เดิมของผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นทุกรอบไป (“การเสนอขายหุ้น Rights Offering”) ทัง้นี ้การจดัสรรหุน้ที่มี

การจองซือ้เกินสิทธินัน้ใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ในรอบแรกในจาํนวนมากกว่า

หรอืเทา่กบัจาํนวนหุน้ที่มีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกวา่สิทธิ บรษัิทจะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้

หุน้เกินกวา่สิทธิตามสดัสว่นการถือหุน้เดมิและไดช้าํระคา่จองซือ้หุน้ครบถว้น ตามจาํนวนที่แสดงความจาํนงจองซือ้

เกินกวา่สิทธิทัง้หมดทกุราย

2) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ในรอบแรกในจาํนวนนอ้ยกว่า

จาํนวนหุน้ที่มีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกวา่สิทธิ บรษัิทจะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักลา่วตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

ก.) บริษัทจะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักลา่วโดยนาํสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมาคณู

ดว้ยจาํนวนหุน้ที่เหลือ ผลลพัธจ์ากการคาํนวณจะเทา่กบัจาํนวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สิทธิแตล่ะรายมีสิทธิที่

จะไดร้บัจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ อย่างไรก็ตาม จาํนวนหุน้ที่จะไดร้บัการจดัสรร

จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แตล่ะรายไดจ้องซือ้และชาํระราคาคา่จองซือ้ครบถว้นแลว้ 

ข.)  ในกรณีที่ยงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ 2)ก.) บริษัทจะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักลา่วใหแ้ก่ผูท้ี่จอง

ซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึง่ยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สิทธิ 

โดยนาํสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นมาคูณดว้ยจาํนวนหุน้ที่คงเหลือนั้น 

ผลลัพธ์จากการคาํนวณจะเท่ากับจาํนวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บัจัดสรร ใน

กรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นั้นทิง้ อย่างไรก็ตาม จาํนวนหุน้ที่จะไดร้บัการจัดสรรจะตอ้งไม่เกิน

จาํนวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แตล่ะรายไดจ้องซือ้และชาํระราคาคา่จองซือ้ครบถว้นแลว้ ทัง้นี ้บรษัิทจะจดัสรรหุน้ใหแ้ก่

ผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สิทธิตามวิธีการในขอ้นีจ้นกวา่ไมมี่หุน้เหลือจากการจดัสรร 

กรณีการจองซือ้หุน้ส่งผลใหผู้จ้องซือ้รายใดถือหุน้ถึงหรือขา้มจุดที่กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งทาํคาํเสนอซือ้หลักทรัพย์

ทัง้หมดของบรษัิท ผูจ้องซือ้มีหนา้ที่ตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

ราคาเสนอขายของหุน้สามญัที่ออกใหมใ่นการเสนอขายหุน้ Rights Offering (“ราคาเสนอขาย”) ใหค้าํนวณจากราคาถัวเฉลี่ย

ถ่วงนํา้หนักของหุน้ของบริษัทในช่วงเวลาตัง้แต่ 7 – 15 วนัที่มีการซือ้ขายติดต่อกันก่อนหนา้วนัที่มีการกาํหนดราคาเสนอขาย 

(“ราคาตลาด”) หกัดว้ยสว่นลดจาํนวนไม่เกินรอ้ยละ 15 ของราคาตลาด โดยบรษัิทจะประกาศราคาเสนอขายดงักลา่วก่อนหนา้

วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering 

นอกจากนี ้ภายหลงัจากที่ไดมี้การประกาศราคาเสนอขาย คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษัท 

หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษัทมอบหมาย มีอาํนาจในการปรบัเปลี่ยน หรือ

แกไ้ขราคาเสนอขายที่ไดป้ระกาศ ไม่ว่าโดยการเพ่ิมหรือลดราคาดงักล่าว (“การปรับราคาเสนอขาย”) หากพิจารณาแลว้ว่ามี
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ความเหมาะสมเพ่ือความสาํเร็จของการเสนอขายหุน้ Rights Offering โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้การปรบั

ราคาเสนอขายดงักลา่วจะตอ้งไม่เกินกวา่รอ้ยละ 10 ของราคาเสนอขายที่ไดป้ระกาศไว ้

ทัง้นี ้ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหมใ่นการเสนอขายหุน้ Rights Offering (Record 

Date) คือวนัที่ 9 กรกฎาคม 2563 อย่างไรก็ดี การกาํหนดสิทธิและรายละเอียดดงักลา่วยงัมีความไมแ่น่นอนและขึน้อยู่กบัการ

ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering นีใ้หก้ับผู้

ถือหุน้รายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุน้ใหแ้ก่ผู้ถือหุน้รายนั้นจะทาํใหห้รืออาจทาํใหบ้ริษัทมีหน้าที่ตาม

กฎหมายตา่งประเทศ 

(3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  5/2563 เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติให้นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุน้ เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญที่ออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 313,831,156  หุน้ เพ่ือรองรับการใชส้ิทธิของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7  ทัง้นี ้รายละเอียดการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 เป็นไปตามรายละเอียดในหมายเหตุ 

(1) ขา้งตน้  

(4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  5/2563 เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติให้นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญ 

ผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 8,000,000 หุน้ เพ่ือรองรบัการปรบัอตัราการใชส้ิทธิ

ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W6 เน่ืองจากการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering ในราคาที่

ต ํ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ตามขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ และผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) (MINT-W6) (“การปรับสิทธิ MINT-W6”) 

ทัง้นี ้เป็นไปตามขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั

ของบรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) (MINT-W6) โดยที่การปรบัสิทธิ MINT-W6 คาํนวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วง

นํา้หนกัของหุน้ของบรษัิท 15 วนัที่มีการซือ้ขายติดต่อกันก่อนวนัแรกที่ผูซื้อ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิจองซือ้ในการเสนอขายหุน้ 

Rights Offering (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยฯ์ ประกาศเครื่องหมาย “XR”) (ไม่ใชบ้ังคับกับกรณีการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

MINT-W7 เน่ืองจากราคาใชส้ิทธิจะเทา่กบัราคาตลาดหรือมีสว่นเพ่ิมจากราคาตลาด) 

บริษัทกาํหนดวันกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering 

เป็นวนัที่ 9 กรกฎาคม 2563 ดงันัน้ วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะประกาศเครือ่งหมาย “XR” คือ วนัที่ 8 กรกฎาคม 2563  

ณ วนัที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ราคาตลาดสาํหรบัการคาํนวณการปรบัสทิธิ MINT-W6 ยงัมีความไม่แน่นอน โดยบริษัทได้

เสนอใหมี้การจัดสรรหุน้ จาํนวนไม่เกิน 8,000,000 หุน้ เพ่ือรองรบัการปรบัสิทธิ MINT-W6 โดยคาํนวณจากสถานการณท์ี่อาจ

เป็นไปได ้ทัง้นี ้ในกรณีที่จาํนวนหุน้ ที่เสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือจดัสรรสาํหรบัการปรบัสิทธิ MINT-W6 ไม่เพียงพอ 

บริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือใหอ้นุมตัิการเพ่ิมทุน และจดัสรรหุน้เพ่ิมเติมเพ่ือคุม้ครองสิทธิของผูถื้อใบสาํคัญแสดง

สิทธิ MINT-W6  

(5) คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูมี้อาํนาจ

กระทาํการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ที่เก่ียวกับการจดัสรรหุน้สามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว ซึ่ง

รวมถึง (แตไ่มจ่าํกดัเพียง)  
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1) การกาํหนด หรือแกไ้ขเง่ือนไข และรายละเอียดใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการเสนอขายหุน้ Rights Offering และการจดัสรรหุน้

สามญัที่ออกใหม่เพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 และการปรบัสิทธิ MINT-W6 ซึ่ง

รวมไปถึง (i) จาํนวนหุน้สามัญที่ออกใหม่ที่จะจดัสรรสาํหรบัแต่ละส่วน (ii) วันกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการ

เสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering (Record Date) (iii) การจะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุน้

สามญัที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering นีใ้หก้บัผูถื้อหุน้รายใด หากการเสนอขายหรือการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผู้

ถือหุน้รายนัน้จะทาํใหห้รืออาจทาํใหบ้รษัิทมีหนา้ที่ตามกฎหมายตา่งประเทศ (iv) อตัราสว่นการเสนอขายสาํหรบัการเสนอ

ขายหุน้ Rights Offering (กลา่วคือ อตัราสว่นหุน้สามญัเดิมต่อหุน้สามญัที่ออกใหม)่ ราคาเสนอขายและการคาํนวณราคา

เสนอขายสาํหรบัการเสนอขายหุน้ Rights Offering (รวมถึงสว่นลดใด ๆ) และการจดัสรรหุน้ที่ออกใหมใ่นการเสนอขายหุน้

Rights Offering (v) ระยะเวลาการจองซือ้และการชาํระราคาหุน้ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering และ (vi) เง่ือนไขและ

รายละเอียดอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการขา้งตน้

2) การเขา้เจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ดาํเนินการต่าง ๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการ

จดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหมข่า้งตน้ 

3) การลงนามในคาํขออนญุาตและขอผ่อนผัน รวมถึงคาํขอหลกัฐานใด ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกับการจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหม่

ขา้งตน้ รวมทัง้การจดัเตรียมการและการยื่นคาํขออนญุาตและขอผ่อนผัน รวมถึงเอกสารและหลกัฐาน ต่อหน่วยงานผูมี้

อาํนาจหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง การจดทะเบียนหุน้สามัญที่ออกใหม่เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ 

และใหมี้อาํนาจดาํเนินการใด ๆ อนัจาํเป็นสาํหรบัการจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหมข่า้งตน้ 

4) การแตง่ตัง้และมอบหมายบคุคลอ่ืนที่มีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการตา่ง ๆ ขา้งตน้ 

2.1.1 การดาํเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  

กรณีมเีศษของหุน้สามญัท่ีออกใหม ่บรษัิทจะดาํเนินการปัดเศษหุน้นัน้ทิง้

3. กาํหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บรษัิทกาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 27/2563 ในวนัท่ี 19 มิถนุายน 2563 เวลา 13.00 น. โดยสถานท่ีจัด

ประชุมจะประกาศใหท้ราบในภายหลงั ทัง้นี ้วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้

ครัง้ท่ี 27/2563 คือ วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจากหน่วยงานกาํกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขอ

อนุญาต (ถา้มี) 

 บรษัิทตอ้งดาํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียน แกไ้ขเพ่ิมเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิและเปลีย่นแปลง

ทนุชาํระแลว้ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และยื่นคาํขอตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์  เพ่ือขออนญุาตใหร้บัหุน้

สามญัท่ีออกใหมแ่ละใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามขอ้บงัคบั

และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม

− บริษัทวางแผนในการเพ่ิมทุนประมาณ 10,000 ลา้นบาท จากการเสนอขายหุน้ Rights Offering และ

ประมาณ 5,000 ลา้นบาท จากการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 ในกรณีท่ีมีการจองซือ้หุน้สามญั

ท่ีออกใหม่จากการเสนอขายหุน้ Rights Offering ทัง้หมด และมีการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

MINT-W7 ทัง้หมด บรษัิทจะสามารถเพ่ิมทนุไดป้ระมาณ 15,000 ลา้นบาท จากการเพ่ิมทนุครัง้นี ้ 
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− เงินท่ีไดร้บัจากการเพ่ิมทนุครัง้นีจ้ะช่วยเพ่ิมความแข็งแกรง่ของฐานะทางการเงินของบรษัิทเพ่ือใหม้ั่นใจ

ได้ว่าบริษัทไดป้ฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน รวมถึงยังเป็นการสรา้งความพรอ้มและเพ่ิมความ

แข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท เพ่ือใหบ้ริษัทมีความคล่องตวัทางการเงินในการดาํเนินโครงการใน

อนาคตต่าง ๆ ตลอดจนเป็นเงินทนุสาํรองเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนสาํหรบัใชใ้นโครงการใหม ่และ/

หรอื โครงการในปัจจบุนั และ/หรอื การชาํระหนี ้ 

− อย่างไรก็ดี หากบริษัทไดร้บัเงินจากการเพ่ิมทนุในจาํนวนนอ้ยกว่าท่ีคาดไว ้แผนการใชเ้งินท่ีไดร้บัจาก

การเพ่ิมทนุอาจเปลีย่นแปลงจากท่ีกลา่วมาแลว้ขา้งตน้

6. ประโยชนท์ี่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพ่ิมทนุครัง้นีจ้ะช่วยเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ทางการเงินและเพ่ิมสภาพคลอ่งเพ่ือใชใ้นการประกอบ

ธุรกิจของบรษัิท 

7. ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพ่ิมทนุครัง้นีจ้ะช่วยเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ใหแ้ก่ฐานะการเงินของบรษัิท เพ่ิมเงินทนุหมนุเวียนเพ่ือ

ใชใ้นการประกอบธุรกิจ และทาํใหบ้ริษัทมีความสามารถในการสรา้งรายไดแ้ละความสามารถในการทาํกาํไรเพ่ิมขึน้ 

และผูถื้อหุน้ของบริษัทจะไดร้บัประโยชน ์เน่ืองจากบริษัทจะสามารถนาํเงินท่ีไดร้บัการจากเพ่ิมทุนไปใชล้งทุนใน

โครงการในอนาคตตา่ง ๆ ของบรษัิทตามความเหมาะสม นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้ท่ีใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิ MINT-W7 จะมีสิทธิเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ของบริษัททัง้หมด เช่น สิทธิในการไดร้บัเงินปันผล สิทธิในการเขา้รว่ม

ประชมุผูถื้อหุน้และออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของ 

ผลการดาํเนินงานของบรษัิท แผนการลงทนุ การขยายธุรกิจ และขอ้กาํหนดและเง่ือนไขตามสญัญาเงินกูแ้ละหุน้กูข้อง

บริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนความจาํเป็นและความเหมาะสมต่อการสรา้งมูลค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว ทัง้นี ้

บริษัทและบริษัทย่อยไม่ไดก้าํหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีแน่นอน การจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยจึง

พิจารณาจากผลประกอบการของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยในแตล่ะปี 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จาํเป็นสาํหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (กรณีการเสนอขายหุน้ Rights Offering) 

(1) ผลกระทบตอ่สดัสว่นของผูถื้อหุน้ (Control dilution) 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เดิมทุกรายจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่ตามสิทธิทัง้จาํนวน ผูถื้อหุน้เดิมจะไม่ไดร้ับ

ผลกระทบตอ่สทิธิการออกเสยีงของผูถื้อหุน้ของบรษัิท  

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เดิมไม่ใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่ สาํหรบัการเสนอขายหุน้ Rights Offering 

ทัง้หมดตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม แต่มีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่เกินสิทธิ สาํหรบัการ

เสนอขายหุน้ Rights Offering และไม่มีหุน้ท่ีไม่ไดร้บัการจองซือ้เหลือ ณ วนัท่ีการเสนอขายหุน้ Rights 

Offering เสร็จสิน้ ผูถื้อหุน้เดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้ของบริษัทลดลงประมาณ รอ้ยละ 

13.42 ทัง้นี ้ตามวิธีการคาํนวณตอ่ไปนี ้

ผลกระทบตอ่สดัสว่นของผูถื้อหุน้ = 1 – [Qa/ (Qa + Qr)] 
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โดยท่ี 

Qa = จํา น ว น หุ้น สามัญ เดิม ท่ีชํา ระ มูลค่า แล้วทั้ งห มด  จํา นวน 

4,619,004,860 หุน้ 

Qr = หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ ณ วันท่ีการเสนอขายหุ้น Rights Offering 

เสร็จสิน้ จาํนวน 716,124,785 หุน้ (บนสมมติฐานว่าบริษัทออกหุน้

สามญัท่ีออกใหมท่ี่จาํนวนสงูสดุ) 

ผลกระทบตอ่สดัสว่นของผูถื้อหุน้ = 1 – [4,619,004,860 / (4,619,004,860 + 716,124,785)] 

= ประมาณรอ้ยละ 13.42 

(2) ผลกระทบตอ่ราคาหุน้ (Price dilution) 

ผลกระทบตอ่ราคาหุน้  = (Pa - Pn) 

   Pa 

โดยท่ี  

Pa = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักของหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 7 วันทาํการ

ติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 

(ระหวา่งวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 คิดเป็นราคา

เทา่กบั 18.97 บาทตอ่หุน้) 

Pn = [(Pa X Qa) + (Pr X Qr)] 

           (Qa + Qr) 

Pr = สมมติฐานราคาเสนอขายสาํหรบัการเสนอขายหุน้ Rights Offering ท่ีราคา

เท่ากับ 14.60 บาท 2

3 (ตัวเลขดังกล่าวใช้เป็นตัวอย่างการคํานวณเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาเทา่นัน้) 

Qa = จาํนวนหุน้สามญัเดิมท่ีชาํระมลูคา่แลว้ทัง้หมด จาํนวน 4,619,004,860 หุน้ 

Qr = จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหมท่ี่จะเพ่ิมขึน้ จากการเสนอขายหุน้ Rights 

Offering เป็นจาํนวน 716,124,785 หุน้ (บนสมมติฐานวา่บรษัิทออกหุน้

สามญัท่ีออกใหมท่ี่จาํนวนสงูสดุ) 

Pn = [(20.08 x 4,619,004,860)+(14.60 x 716,124,785)] 

           (4,619,004,860 + 716,124,785) 

= 18.39 บาทตอ่หุน้  

3 สมมติฐานของราคาเสนอขายสาํหรบัการเสนอขาย Rights Offering ที่ราคาเท่ากับ 14.60 บาท คาํนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั

ของหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 7 วนัทาํการติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบรษัิท ในวนัที่ 18 พฤษภาคม 2563 (ระหวา่งวนัที่ 

7 พฤษภาคม 2563  ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563) หักส่วนลดรอ้ยละ 15 และหักดว้ยส่วนลดเพ่ิมเติมอีกรอ้ยละ 10 ของราคาหลงัหัก

ส่วนลดรอ้ยละ 15 โดยราคาเสนอขายสุดทา้ยสาํหรบัการเสนอขาย Rights Offering จะกาํหนดอีกครัง้ตามรายละเอียดที่ระบุในแบบ

รายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4)  
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ผลกระทบตอ่ราคาหุน้ = รอ้ยละ 3.09 

ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหมต่ามการเสนอขายหุน้ Rights offering เสรจ็สิน้

จะกระทบตอ่ราคาของหุน้สามญัของบรษัิทซึง่จะลดลงท่ีอตัราประมาณรอ้ยละ 3.09 

(3) ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กาํไรตอ่หุน้ (Earnings per share dilution) 

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กาํไรตอ่หุน้ = (EPSa – EPSr) 

 EPSa 

โดยท่ี 

กาํไรสทุธิ = 8,341.27 ลา้นบาท (ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 มนีาคม 2563) 

EPSa = กาํไรสทุธิ 

      Qa 

= 8,341.27 ลา้นบาท 

      4,619,004,860 

= 1.81 บาทตอ่หุน้ 

EPSr = กาํไรสทุธิ 

    Qa + Qr 

=       8,341.27 ลา้นบาท         . 

   (4,619,004,860 + 716,124,785) 

= 1.56 บาทตอ่หุน้ 

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กาํไรตอ่หุน้ = รอ้ยละ 13.42 

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามัญท่ีออกใหม่ตามการเสนอขายหุน้ Rights offering Rights 

Offering เสรจ็สิน้ สว่นแบง่กาํไรตอ่หุน้ของบรษัิทจะลดลงคิดเป็นรอ้ยละ  13.42 

การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 

(1) ผลกระทบตอ่สดัสว่นของผูถื้อหุน้ (Control dilution) 

กรณีที่ 1  ผูถื้อหุน้เดิมใชส้ทิธิจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหมต่ามสดัสว่นการถือหุน้ทัง้จาํนวน สาํหรบั

การเสนอขายหุน้ Rights Offering และผูใ้ชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 ทัง้

จาํนวนเป็นผูถื้อหุน้เดิม 

กรณีที่ 2  ผูถื้อหุน้เดิมใชส้ทิธิจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหมต่ามสดัสว่นการถือหุน้ทัง้จาํนวน สาํหรบั

การเสนอขายหุน้ Rights Offering แตผู่ใ้ชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 ทัง้

จาํนวนไมใ่ช่ผูถื้อหุน้เดมิ 

กรณีที่ 3  ผูถื้อหุน้เดิมบางรายไม่ใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหมต่ามสดัสว่นการถือหุน้ สาํหรบั

การเสนอขายหุน้ Rights Offering โดยมีผูถื้อหุน้เดิมรายอ่ืนใชส้ทิธิจองซือ้หุน้เกินสิทธิสาํหรบัการเสนอ

ขายหุ้น Rights Offering และไม่มีหุ้นท่ีไม่ได้รับการจองซือ้เหลือ ณ วันท่ีการเสนอขายหุ้น Rights 
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Offering เสรจ็สิน้ และผูใ้ชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 ทัง้จาํนวนไมใ่ช่ผูถื้อหุน้

เดิม 

ผลกระทบตอ่สดัสว่นของผูถื้อหุน้ = 1 – [Qo / Qn] 

โดยท่ี 

Q๐ = จาํนวนหุน้รวมทัง้หมดท่ีผูถื้อหุน้จะไดร้บัในแตล่ะกรณี ซึง่แบง่เป็น

กรณีตา่งๆ ดงันี ้

กรณีท่ี 1  Q๐ = Qa + Qr + Qw 

กรณีท่ี 2  Q๐ = Qa + Qr 

กรณีท่ี 3  Q๐ = Qa 

Qn = จาํนวนหุน้รวมทัง้หมด ซึง่รวมหุน้สามญัท่ีออกใหมจ่ากการเสนอ

ขายหุน้ Rights Offering และ หุน้สามญัท่ีออกใหมจ่ากการใชส้ทิธิซือ้

หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 

= Qa + Qr + Qw 

Qa = จาํนวนหุน้สามญัเดิมท่ีชาํระมลูคา่แลว้ทัง้หมด จาํนวน 

4,619,004,860 หุน้ 

Qr = หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ท่ีจะเพ่ิมขึน้เมื่อการเสนอขายหุ้น Rights 

Offering เสร็จสิน้จาํนวน 716,124,785 หุน้ (บนสมมติฐานวา่บริษัท

ออกหุน้สามญัท่ีออกใหมท่ี่จาํนวนสงูสดุ) 

Qw = หุน้สามญัท่ีออกใหมท่ี่จะเพ่ิมขึน้เมื่อมีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตาม

ใบสําคัญแสดงสิท ธิ  MINT-W7 จํานวน  313,831,156 หุ้น  (บน

สมมติฐานวา่บรษัิทออกหุน้สามญัท่ีออกใหมท่ี่จาํนวนสงูสดุ) 

Qo = จาํนวนหุน้รวมท่ีผูถื้อหุน้จะไดร้บัในแตล่ะกรณี ซึง่แบง่เป็นกรณีตา่ง ๆ ดงันี ้

กรณีท่ี 1 Qo = Qa+Qr+Qw 5,648,960,801 

กรณีท่ี 2 Qo = Qa+Qr 5,335,129,645 

กรณีท่ี 3 Qo = Qa 4,619,004,860 

Qn = Qa+Qr+Qw 5,648,960,801 

กรณีท่ี 1 ผลกระทบของสดัสว่นการถือหุน้ = ไมม่ี 

กรณีท่ี 2 ผลกระทบของสดัสว่นการถือหุน้ = รอ้ยละ 5.56 

กรณีท่ี 3 ผลกระทบของสดัสว่นการถือหุน้ = รอ้ยละ 18.23 
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(2) ผลกระทบตอ่ราคาหุน้ (Price dilution) 

ผลกระทบตอ่ราคาหุน้ = (Pa –Pn) 

   Pa 

โดยท่ี 

Pa = ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 7 วนั

ทําการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันท่ี 7

พฤษภาคม  2563 (ระหว่างวันท่ี  22 เมษายน  2563 ถึงวัน ท่ี  15 

พฤษภาคม 2563 คิดเป็นราคาเทา่กบั 18.97 บาทตอ่หุน้) 

Pn = ราคาหุน้เฉลีย่ของหุน้ทัง้หมด ซึง่รวมหุน้สามญัท่ีออกใหมจ่ากการ

เสนอขายหุน้ Rights Offering และหุน้สามญัท่ีออกใหมจ่ากการใช้

สทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 

= [(Pa x Qa) + (Pr x Qr) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qr + Qw)] 

Pr = สมมติฐานราคาเสนอขายสาํหรบัการเสนอขายหุน้ Rights Offering 

ท่ีราคาเท่ากับ 14.60 บาท 3

4 (ตัวเลขดังกล่าวใช้เป็นตัวอย่างการ

คาํนวณเพ่ือประกอบการพิจารณาเทา่นัน้) 

Pw = สมมติฐานราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

MINT-W7 ท่ีราคาเทา่กบั 19.00 บาท4

5 (ตวัเลขดงักลา่วใชเ้ป็นตวัอยา่ง

การคาํนวณเพ่ือประกอบการพิจารณาเทา่นัน้) 

Qa = จํา น ว น หุ้น สามัญ เดิม ท่ีชํา ระ มูลค่า แล้วทั้งห มด  จํา นวน 

4,619,004,860 หุน้ 

Qr = หุน้สามญัท่ีออกใหมท่ี่จะเพ่ิมขึน้เมื่อการเสนอขายหุน้ Rights 

Offering เสรจ็สิน้ จาํนวน 716,124,785 หุน้ (บนสมมติฐานวา่บรษัิท

ออกหุน้สามญัท่ีออกใหมท่ี่จาํนวนสงูสดุ) 

4 สมมติฐานของราคาเสนอขายสาํหรบัการเสนอขาย Rights Offering ที่ราคาเท่ากับ 14.60 บาท คาํนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก

ของหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 7 วนัทาํการติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบรษัิท ในวนัที่ 18 พฤษภาคม 2563 (ระหวา่งวนัที่ 

7 พฤษภาคม 2563  ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563) หักส่วนลดรอ้ยละ 15 และหักดว้ยส่วนลดเพ่ิมเติมอีกรอ้ยละ 10 ของราคาหลงัหัก

ส่วนลดรอ้ยละ 15 โดยราคาเสนอขายสุดทา้ยสาํหรบัการเสนอขาย Rights Offering จะกาํหนดอีกครัง้ตามรายละเอียดที่ระบุในแบบ

รายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) 

5  สมมติฐานของราคาใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 ที่ราคาเท่ากับ 19.00 บาท คาํนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วง

นํา้หนักของหุน้สามัญในตลาดหลักทรัพยฯ์ 7 วันทาํการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 

(ระหวา่งวนัที่ 7 พฤษภาคม 2563  ถึงวนัที่ 15 พฤษภาคม 2563) โดยราคาใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 สดุทา้ย

จะกาํหนดอีกครัง้ตามรายละเอียดที่ระบใุนแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) 
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Qw = หุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีจะเพ่ิมขึน้เมื่อมีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตาม

ใบสําคัญแสดงสิท ธิ  MINT-W7 จํานวน 313,831,156 หุ้น  (บน

สมมติฐานวา่บรษัิทออกหุน้สามญัท่ีออกใหมท่ี่จาํนวนสงูสดุ) 

Pn = [(20.08 x 4,619,004,860) + (14.60 x 716,124,785) + (19.00 x 313,831,156)] 

   (4,619,004,860 + 716,124,785  + 313,831,156) 

= 18.42 บาทตอ่หุน้

ผลกระทบตอ่ราคาหุน้ = รอ้ยละ 2.91 

ภายหลงัการออกและการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหมต่ามการเสนอขายหุน้ Rights offering และการ

ใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 แลว้เสรจ็ ราคาของหุน้สามญัของบรษัิทจะลดลงท่ีอตัรา

ประมาณรอ้ยละ 2.91 

(3) ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กาํไรตอ่หุน้ (Earnings per share dilution) 

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กาํไรตอ่หุน้ = EPSa – EPSr 

 EPSa 

โดยท่ี 

กาํไรสทุธิ = 8,341.27 ลา้นบาท (ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 

มีนาคม 2563) 

EPSa = กาํไรสทุธิ 

         Qa 

= 8,341.27 ลา้นบาท 

     4,619,004,860 

= 1.81 บาทตอ่หุน้ 

EPSr =       กาํไรสทุธิ   . 

   Qa + Qr + Qw 

=     8,341.27 ลา้นบาท        . 

(4,619,004,860 + 716,124,785 + 313,831,156) 

= 1.48 บาทตอ่หุน้ 

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กาํไรตอ่หุน้ = รอ้ยละ 18.23 

ภายหลงัการออกและการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหมต่ามการเสนอขายหุน้ Rights offering และการ

ใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 แลว้เสรจ็ สว่นแบง่กาํไรตอ่หุน้ของบรษัิทจะลดลงคิดเป็น

ประมาณรอ้ยละ 18.23 
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9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมตอินุมัติให้เพิ่มทุน/จัดสรร

หุ้นสามัญที่ออกใหม่ 

การดาํเนินการ วันที่ดาํเนินการ 

1. ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทอนมุตัิใหน้าํเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้

เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุและจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่

18 พฤษภาคม 2563 

2. แจง้มติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 18 พฤษภาคม 2563 

3. วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อ

หุน้ ครัง้ท่ี 27/2563 (Record Date)

1 มิถนุายน 2563 

4. วนัประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 27/2563 19 มิถนุายน 2563 

5. แจง้มติท่ีประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 27/2563 ตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 19 มิถนุายน 2563

6. วนัท่ีจดทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียนและแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของ

บรษัิทกบักระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วนันบัจากวนั

ประชมุสามญัประจาํปีผู้

ถือหุน้ ครัง้ท่ี 27/2563 

7. วนัท่ีประกาศราคาเสนอขายของหุน้สามญัท่ีออกใหมส่าํหรบัการเสนอขายหุน้ 

Rights Offering

บรษัิทจะประกาศราคา

เสนอขายดงักลา่วก่อนวนั

กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมี

สทิธิไดร้บัการเสนอขาย

หุน้สามญัท่ีออกใหมใ่น

การเสนอขายหุน้ Rights 

Offering 

8. วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหมใ่น

การเสนอขายหุน้ Rights Offering (Record Date)

9 กรกฎาคม 2563 

9. ระยะเวลาการจองซือ้และชาํระเงินคา่หุน้สามญัท่ีออกใหม ่สาํหรบัการเสนอ

ขายหุน้ Rights Offering

บรษัิทจะกาํหนดและ

ประกาศใหท้ราบผา่นทาง

ระบบเผยแพรส่ารสนเทศ

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ภายในวนัท่ี 14 สงิหาคม 

2563  
10. วนักาํหนดรายช่ือผูม้ีสทิธิไดร้บัใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 บรษัิทจะกาํหนดและ

ประกาศใหท้ราบผา่นทาง

ระบบเผยแพรส่ารสนเทศ

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใน

ภายหลงั 

11. วนักาํหนดราคาใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 บรษัิทจะกาํหนดและ

ประกาศใหท้ราบผา่นทาง
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การดาํเนินการ วันที่ดาํเนินการ 

ระบบเผยแพรส่ารสนเทศ

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใน

ภายหลงั 

12. วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 บรษัิทจะกาํหนดและ

ประกาศใหท้ราบผา่นทาง

ระบบเผยแพรส่ารสนเทศ

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใน

ภายหลงั 

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

10.1 เหตผุลและความจาํเป็นของการเพ่ิมทนุ 

บริษัทมีความจาํเป็นตอ้งนาํเงินท่ีไดร้บัจากการเพ่ิมทุนมาใชเ้พ่ือเสริมสรา้งความแข็งแกร่งของโครงสรา้งเงินทุน

ของบริษัท และเพ่ือชาํระหนีท่ี้มีอยู่ในปัจจุบนัของบริษัท ซึ่งรวมถึงดอกเบีย้และค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทัง้เพ่ือใชส้าํหรบั

เป็นค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานทั่วไป ซึ่งรวมถึงเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทและนโครงการลงทนุท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเงินท่ีไดร้บั

จากการเพ่ิมทนุจะเสริมสรา้งความแข็งแกรง่แก่โครงสรา้งทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความสามารถในการดาํเนิน

ธุรกิจของบรษัิท ลดภาระดอกเบีย้ และช่วยปรบัโครงสรา้งเงินทนุและโครงสรา้งหนีข้องบรษัิทใหเ้หมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าการเสนอขายหุน้ Rights Offering เป็นการใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้เดิมใน

การมีสว่นรว่มในการจองซือ้หุน้และมีสิทธิไดร้บัผลตอบแทนและผลประโยชนจ์ากการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต 

ทัง้นี ้เน่ืองจากความผนัผวนของราคาหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาเห็นสมควรในการกาํหนดราคา

เสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม ่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering ในภายหลงั ซึง่เป็นวนัท่ีใกลช้่วงเวลาจองซือ้ ตามเง่ือนไข

ท่ีกลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 

10.2 ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้ 

คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าการจ่ายชาํระหนีท่ี้มีอยูใ่นปัจจุบนัของบริษัท ซึ่งรวมถึงดอกเบีย้และ

คา่ใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีความเหมาะสม เน่ืองจากการจ่ายชาํระหนีข้องบรษัิทจะช่วยลดภาระทางการเงินและดอกเบีย้ในระยะ

ยาวใหแ้ก่บริษัท และเสริมสรา้งความแข็งแกรง่ทางโครงสรา้งทางการเงินของบริษัทใหม้ีสภาพคลอ่งและมีเสถียรภาพมาก

ยิ่งขึน้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่ามีความเป็นไปไดแ้ละจาํเป็นในการใชเ้งินท่ีไดร้บัจากการ

เพ่ิมทนุเพ่ือการปรบัโครงสรา้งเงินทนุของบริษัท และเป็นค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานทั่วไป รวมถึงเป็นเงินทนุหมนุเวียนของ

บรษัิท  

  10.3 ความสมเหตสุมผลของการเพ่ิมทนุ และแผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทนุ 

การเพ่ิมทนุ และแผนการใชเ้งินท่ีไดร้บัจากการเพ่ิมทุนมีความสมเหตุสมผล สอดคลอ้งและเพียงพอต่อโครงการ

ลงทนุของบรษัิท 

10.4 ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน

ของบรษัิท อนัเน่ืองจากการเพ่ิมทนุและการดาํเนินการตามแผนการใชเ้งินหรือโครงการ 
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เงินท่ีไดร้บัจากการเพ่ิมทนุ จะถกูนาํไปใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษัท ลดภาระทางการเงิน และเสริมสรา้งความ

แข็งแกรง่ของฐานะการเงิน ซึง่จะช่วยใหบ้รษัิทสามารถดาํเนินธุรกิจตอ่ไปไดอ้ยา่งยั่งยืน 

บริษัทคาดว่าการเพ่ิมทนุในครัง้นี ้จะแลว้เสร็จภายในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2563 และจะลดอตัราสว่นหนีส้ินต่อทุน 

และจะช่วยลดภาระดอกเบีย้ของบรษัิทไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั  

11. คาํรับรองของคณะกรรมการ

ในกรณีท่ีกรรมการของบรษัิทไมป่ฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท

ในเรื่องท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทนุ หากการไม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีดงักลา่วก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัท ผูถื้อหุน้สามารถเรียกรอ้ง

ค่าเสียหายจากกรรมการท่ีถูกสงสยัดงักล่าวแทนบริษัทไดต้ามมาตรา 85 และมาตราท่ีเก่ียวขอ้งภายใตพ้ระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหนา้ท่ีนัน้ เป็นเหตุใหก้รรมการหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งได้

ประโยชนไ์ปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบรษัิทไดต้ามมาตรา 89/18 แห่ง 

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

บรษัิทขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 ลายมือช่ือ 

(นายพอล ชาลีส ์เคนน่ี)            (นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรยี) 

             บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน)   



สรุปสาระสาํคัญของใบสาํคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญของ 

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) คร้ังที่ 7 (MINT-W7) 

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 7 (“ใบสาํคัญแสดงสทิธิ MINT-W7”) 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทชนิดระบช่ืุอผูถื้อ และสามารถ

เปลีย่นมือได ้

วิธีการจดัสรร • จัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด

(มหาชน)  (“บริษัท”)  ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ใน

อตัราสว่น 17 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ

• ในการคาํนวณสิทธิท่ีจะไดร้บัจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิของผูถื้อหุน้แต่

ละรายนัน้ หากเกิดเศษจากการคาํนวณตามอตัราการจดัสรร ใหปั้ดเศษ

นัน้ทิง้

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัท

หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทน

บริษัทมอบหมาย เป็นผูพิ้จารณากาํหนดรายละเอียดการใชส้ิทธิจองซือ้

และขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีจาํเป็นอ่ืนตอ่ไป

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ท่ีเสนอขาย 

: ไมเ่กิน 313,831,156 หนว่ย 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : 0 บาท (ศนูยบ์าท) 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ  : ไมเ่กิน 3  ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

จาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรบั

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

: ไม่เกิน 313,831,156 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) คิดเป็นรอ้ยละ 5.6 

ของทนุชาํระแลว้ของบริษัท ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหมใ่หแ้ก่

ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน (“การเสนอขายหุ้น Rights Offering”) เสร็จสิน้ 

(ภายใตส้มมติฐานวา่ บรษัิทออกและเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อ

หุ้น เดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Rights Offering) จํานวน 

716,124,785 หุน้ และออกและจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรบัการใช้

สิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 

7 (MINT-W7) จาํนวน 313,831,156 หุน้ และผูถื้อหุน้ของบริษัทมีการจองซือ้

หุน้สามัญท่ีออกใหม่ และมีการใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 

ดงักลา่วทัง้จาํนวน) 

เอกสารแนบ 3



 
 

อตัราการใชส้ทิธิ  ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ตอ่หุน้สามญั 1 หุน้ เวน้แตก่รณีมกีารปรบัอตัรา

การใชส้ทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ 

ราคาการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั : ราคาตลาดบวกสว่นเพ่ิมไมเ่กินรอ้ยละ 10 (“ราคาใช้สิทธิ”)  

ราคาตลาด หมายถึงราคาถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุน้ของบริษัทยอ้นหลงัใน

ระหว่าง 7 – 15 วนัท่ีมีการซือ้ขายติดต่อกัน ก่อนวนักาํหนดราคาใชส้ิทธิและ

รายละเอียดเก่ียวกบัการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 

คณะกรรมการ หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ ํานาจกระทําการแทนบริษัท

มอบหมาย เป็นผูก้าํหนดราคาใชส้ทิธิและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง  

ทัง้นี ้หากมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิ ราคาการใชส้ิทธิจะตอ้งไม่ตํ่ากวา่มลูคา่

หุน้ท่ีตราไวข้องหุน้ของบรษัิท ณ ขณะนัน้ 

วนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ  คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรือ

บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัท

มอบหมาย จะพิจารณากาํหนด โดยบริษัทคาดวา่จะออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ไดภ้ายในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2563 

วนักาํหนดการใชส้ทิธิ : ทกุวนัท่ี 15 ของเดือนกมุภาพนัธ ์พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน ของทกุปี

ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีวนัใชส้ิทธิตรงกบัวนัหยดุทาํการ

ของบริษัท ให้เลื่อนกําหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทาํการถัดไป ทั้งนี ้

บรษัิทคาดวา่วนัใชส้ทิธิครัง้แรกจะตรงกบัวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2563  

ทัง้นี ้วนัครบกาํหนดการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ยจะตรงกบัวนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

MINT-W7 มีอายคุรบ 3  ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ และในกรณีท่ี

วนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยตรงกบัวนัหยดุทาํการของบริษัทใหเ้ลื่อนวนัใชส้ิทธิครัง้

สดุทา้ยดงักลา่วเป็นวนัทาํการถดัไป  

คณะกรรมการ หรือหรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรือบคุคล

ท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ ํานาจกระทําการแทนบริษัท

มอบหมาย จะเป็นผู้กําหนดวันครบกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและ

รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง 

การแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญัของบริษัท 

จะตอ้งแจ้งความจาํนงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญของบริษัทระหว่างเวลา 

9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการก่อนวนัใชส้ิทธิในแต่ละ

ครัง้ ยกเวน้การใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย โดยกาํหนดใหม้ีระยะเวลาการแจง้ความ



 
 

จาํนง ระหวา่งเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น.ภายในระยะเวลา 15 วนัทาํการก่อน

วนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย 

เมื่อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิไดแ้จง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของ

บรษัิท ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 แลว้การแจง้ความจาํนงในการใช้

สทิธิดงักลา่วไมส่ามารถเพิกถอนได ้

นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิ : บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : บรษัิทจะนาํใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย ์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามญัท่ีเกิดจาก

การใชส้ทิธิ        

: บริษัทจะนาํหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ท่ีเกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

วตัถปุระสงคข์องการออกใบสาํคญั

แสดงสทิธิและประโยชนท่ี์บรษัิทจะ

ไดร้บัจากการจดัสรรหุน้สามญัท่ี

ออกใหมใ่นครัง้นี ้

: เป็นการเตรียมความพรอ้มและเสริมสรา้งความแข็งแกร่งใหบ้ริษัทมีความ

ยืดหยุ่นทางการเงินในการดาํเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และเพ่ือสาํรอง

เงินไวใ้ชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิท และ/หรอื เพ่ือชาํระหนีส้นิทางการเงิน

และหนีอ่ื้น ๆ เมื่อมีการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิทตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

MINT-W7 

ประโยชนท่ี์ผูถื้อหุน้จะไดร้บัจากการ

เพ่ิมทนุ 

: บริษัทจะมีฐานะการเงินท่ีแข็งแกร่งมากขึน้ มีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือใชใ้นการ

ประกอบธุรกิจเพ่ิมขึน้ ทาํใหบ้ริษัทมีความสามารถในการสรา้งรายไดแ้ละ

ความสามารถในการทํากําไรเพ่ิมขึน้ และผู้ถือหุ้นของบริษัท จะได้รับ

ผลประโยชนจ์ากการท่ีบริษัทจะสามารถนาํเงินท่ีไดร้บัไปใชใ้นโครงการตา่ง ๆ 

ของบริษัทในอนาคตตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์อง

การออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT- W7 ในครัง้นี ้

ผลกระทบตอ่ผู้ถอืหุน้ :  

1. หุน้สามญัท่ีออกใหมท่ี่เกิดจากการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 ในครัง้นี ้จะมีสทิธิและ

ไดร้บัผลประโยชนอ์นัพึงไดเ้สมือนหุน้สามญัเดิมท่ีออกและเรียกชาํระเต็มมลูคา่ของบริษัททกุประการ โดยสิทธิใด ๆ  ท่ี

จะไดร้บัจากการเป็นผูถื้อหุน้สามญัจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 จะเริ่มตัง้แต่วนัท่ี

กระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุชาํระแลว้สาํหรบัหุน้สามญัใหมท่ี่เกิดจากการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 และนายทะเบียนของบริษัทไดล้งทะเบียนหุน้ท่ีออกเน่ืองจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั

ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 นัน้แลว้ 

2. ผลกระทบท่ีมีตอ่ผูถื้อหุน้เน่ืองจากการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิ มรีายละเอียดดงันี ้

(1) ผลกระทบตอ่สดัสว่นของผูถื้อหุน้ (Control dilution) 



 
 

กรณีที่ 1  ผูถื้อหุน้เดิมใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่ตามสดัสว่นการถือหุน้ทัง้จาํนวน สาํหรบั

การเสนอขายหุน้ Rights Offering และผูใ้ช้สิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

MINT-W7 ทัง้จาํนวนเป็นผูถื้อหุน้เดิม 

กรณีที่ 2  ผูถื้อหุน้เดิมใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่ตามสดัสว่นการถือหุน้ทัง้จาํนวน สาํหรบั

การเสนอขายหุ้น Rights Offering แต่ผู้ใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

MINT-W7 ทัง้จาํนวนไมใ่ช่ผูถื้อหุน้เดมิ 

กรณีที่ 3  ผูถื้อหุน้เดิมบางรายไม่ใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่ตามสดัสว่นการถือหุน้ สาํหรบั

การเสนอขายหุน้ Rights Offering โดยมีผูถื้อหุน้เดิมรายอ่ืนใชส้ิทธิจองซือ้หุน้เกินสิทธิ

สาํหรบัการเสนอขายหุน้ Rights Offering และไมม่ีหุน้ท่ีไมไ่ดร้บัการจองซือ้เหลอื ณ วนัท่ี

การเสนอขายหุ้น Rights Offering เสร็จสิน้ และผู้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบสาํคัญ

แสดงสทิธิ MINT-W7 ทัง้จาํนวนไมใ่ช่ผูถื้อหุน้เดิม 

ผลกระทบตอ่สดัสว่นของผูถื้อหุน้ = 1 – [Qo / Qn] 

โดยท่ี 

Q๐  = จาํนวนหุน้รวมทัง้หมดท่ีผูถื้อหุน้จะไดร้บัในแตล่ะกรณี ซึง่แบง่เป็น

กรณีตา่งๆ ดงันี ้

กรณีท่ี 1  Q๐ = Qa + Qr + Qw 

กรณีท่ี 2  Q๐ = Qa + Qr 

กรณีท่ี 3  Q๐ = Qa 

Qn = จาํนวนหุน้รวมทัง้หมด ซึง่รวมหุน้สามญัท่ีออกใหมจ่ากการเสนอ

ขายหุน้ Rights Offering และ หุน้สามญัท่ีออกใหมจ่ากการใชส้ทิธิซือ้

หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 

= Qa + Qr + Qw 

Qa = จาํนวนหุน้สามญัเดิมท่ีชาํระมลูคา่แลว้ทัง้หมด จาํนวน 

4,619,004,860 หุน้ 

Qr = หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ท่ีจะเพ่ิมขึน้เมื่อการเสนอขายหุ้น Rights 

Offering เสร็จสิน้จาํนวน 716,124,785 หุน้ (บนสมมติฐานวา่บริษัท

ออกหุน้สามญัท่ีออกใหมท่ี่จาํนวนสงูสดุ) 

Qw = หุน้สามญัท่ีออกใหมท่ี่จะเพ่ิมขึน้เมื่อมีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตาม

ใบสําคัญแสดงสิท ธิ  MINT-W7 จํานวน 313,831,156 หุ้น  (บน

สมมติฐานวา่บรษัิทออกหุน้สามญัท่ีออกใหมท่ี่จาํนวนสงูสดุ) 

 



 
 

  Qo = จาํนวนหุน้รวมท่ีผูถื้อหุน้จะไดร้บัในแตล่ะกรณี ซึง่แบง่เป็นกรณีตา่ง ๆ ดงันี ้

กรณีท่ี 1 Qo = Qa+Qr+Qw 5,648,960,801 

กรณีท่ี 2 Qo = Qa+Qr 5,335,129,645 

กรณีท่ี 3 Qo = Qa 4,619,004,860 

  Qn = Qa+Qr+Qw 5,648,960,801 

 

กรณีท่ี 1 ผลกระทบของสดัสว่นการถือหุน้ = ไมม่ี 

กรณีท่ี 2 ผลกระทบของสดัสว่นการถือหุน้ = รอ้ยละ 5.56 

กรณีท่ี 3 ผลกระทบของสดัสว่นการถือหุน้ = รอ้ยละ 18.23 

 

(2) ผลกระทบตอ่ราคาหุน้ (Price dilution) 

ผลกระทบตอ่ราคาหุน้   = (Pa –Pn) 

                    Pa 

โดยท่ี 

Pa  = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุน้สามัญในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 7 วันทาํการ

ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 

(ระหว่างวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 คิดเป็นราคา

เทา่กบั 18.97 บาทตอ่หุน้) 

Pn = ราคาหุน้เฉลีย่ของหุน้ทัง้หมด ซึง่รวมหุน้สามญัท่ีออกใหมจ่ากการเสนอขาย

หุน้ Rights Offering และหุน้สามญัท่ีออกใหมจ่ากการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 

 = [(Pa x Qa) + (Pr x Qr) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qr + Qw)] 

Pr  = สมมติฐานราคาเสนอขายสาํหรบัการเสนอขายหุน้ Rights Offering ท่ีราคา

เท่ากับ  14.60 บาท 0

1 (ตัว เลขดังกล่าวใช้เ ป็นตัวอย่างการคํานวณเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาเทา่นัน้) 

                                                 
1 สมมติฐานของราคาเสนอขายสาํหรบัการเสนอขาย Rights Offering ที่ราคาเท่ากับ 14.60 บาท คาํนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก

ของหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 7 วนัทาํการติดต่อกันก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบรษัิท ในวนัที่ 18 พฤษภาคม 2563 (ระหวา่งวนัที่ 

7 พฤษภาคม 2563  ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563) หักส่วนลดรอ้ยละ 15 และหักดว้ยส่วนลดเพ่ิมเติมอีกรอ้ยละ 10 ของราคาหลงัหัก

ส่วนลดรอ้ยละ 15 โดยราคาเสนอขายสุดทา้ยสาํหรบัการเสนอขาย Rights Offering จะกาํหนดอีกครัง้ตามรายละเอียดที่ระบุในแบบ

รายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) 

 



 
 

Pw  = สมมติฐานราคาใช้สิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 ท่ี

ราคาเท่ากับ 19.00 บาท 1

2 (ตัวเลขดังกล่าวใช้เป็นตัวอย่างการคาํนวณเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาเทา่นัน้) 

Qa = จาํนวนหุน้สามญัเดิมท่ีชาํระมลูคา่แลว้ทัง้หมด จาํนวน 4,619,004,860 หุน้ 

Qr = หุน้สามญัท่ีออกใหมท่ี่จะเพ่ิมขึน้เมื่อการเสนอขายหุน้ Rights Offering เสรจ็

สิน้ จาํนวน 716,124,785 หุน้ (บนสมมติฐานวา่บรษัิทออกหุน้สามญัท่ีออกใหม่

ท่ีจาํนวนสงูสดุ) 

Qw = หุน้สามญัท่ีออกใหมท่ี่จะเพ่ิมขึน้เมื่อมีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญั

แสดงสทิธิ MINT-W7 จาํนวน 313,831,156 หุน้ (บนสมมติฐานวา่บรษัิทออกหุน้

สามญัท่ีออกใหมท่ี่จาํนวนสงูสดุ) 

Pn  = [(20.08 x 4,619,004,860) + (14.60 x 716,124,785) + (19.00 x 313,831,156)] 

                   (4,619,004,860 + 716,124,785 + 313,831,156) 

 = 18.42 บาทตอ่หุน้ 

ผลกระทบตอ่ราคาหุน้ = รอ้ยละ 2.91 

ภายหลงัการออกและการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหมต่ามการเสนอขายหุน้ Rights offering และการ

ใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 แลว้เสรจ็ ราคาของหุน้สามญัของบรษัิทจะลดลงท่ีอตัรา

ประมาณรอ้ยละ 2.91 

 

(3) ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กาํไรตอ่หุน้ (Earnings per share dilution) 

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กาํไรตอ่หุน้ = EPSa – EPSr 

              EPSa 

โดยท่ี 

กาํไรสทุธิ = 8,341.27 ลา้นบาท (ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 

มีนาคม 2563) 

EPSa   = กาํไรสทุธิ 

             Qa 

                                                 
2  สมมติฐานของราคาใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 ที่ราคาเท่ากับ 19.00 บาท คาํนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วง

นํา้หนักของหุน้สามัญในตลาดหลักทรัพยฯ์ 7 วันทาํการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 

(ระหวา่งวนัที่ 7 พฤษภาคม 2563  ถึงวนัที่ 15 พฤษภาคม 2563) โดยราคาใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 สดุทา้ย

จะกาํหนดอีกครัง้ตามรายละเอียดที่ระบใุนแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) 



 
 

    = 8,341.27 ลา้นบาท 

         4,619,004,860 

    = 1.81 บาทตอ่หุน้ 

EPSr =       กาํไรสทุธิ   . 

   Qa + Qr + Qw 

 =                 8,341.27 ลา้นบาท                    . 

(4,619,004,860 + 716,124,785 + 313,831,156) 

     = 1.48 บาทตอ่หุน้ 

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กาํไรตอ่หุน้ = รอ้ยละ 18.23 

ภายหลงัการออกและการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหมต่ามการเสนอขายหุน้ Rights offering และการ

ใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 แลว้เสรจ็ สว่นแบง่กาํไรตอ่หุน้ของบรษัิทจะลดลงคิดเป็น

ประมาณรอ้ยละ 18.23 

 

เงือ่นไขการปรับสิทธิ :  

ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ลอดอายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 ในกรณีท่ีมี

เหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึ่งดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ทัง้นี ้มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสทิธิ MINT-W7 ไมใ่หด้อ้ยไปกวา่เดิม 

1. เมื่อบรษัิทเปลีย่นแปลงมลูคา่ท่ีตราไวข้องหุน้บรษัิท อนัเป็นผลมาจากการรวมหรอืการแบง่แยกหุน้ท่ีไดอ้อกแลว้

ของบรษัิท 

2. เมื่อบรษัิทเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหมใ่หก้บัผูถื้อหุน้เดิม และ/หรอื ประชาชนทั่วไป และ/หรอื บคุคลในวงจาํกดั 

ในราคาสทุธิตอ่หุน้ของหุน้สามญัท่ีคาํนวณไดต้ํ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิท” 

3. เมื่อบรษัิทเสนอขายหลกัทรพัยท่ี์ออกใหมใ่ด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรอืเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรอื 

บคุคลในวงจาํกดั โดยท่ีหลกัทรพัยน์ัน้มีสทิธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุน้สามญัไดห้รอืใหส้ทิธิในการจองซือ้

หุน้สามญัของบรษัิท (เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอืใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั) โดยท่ีราคาสทุธิตอ่หุน้

ของหุน้สามญัท่ีจะออกใหม ่เพ่ือรองรบัสทิธิดงักลา่ว ตํ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิท 

4. เมื่อบรษัิท จา่ยเงินปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

5. เมื่อมกีารจา่ยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัรารอ้ยละ 90 ของกาํไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบรษัิท สาํหรบัการ

ดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ  

6. เมื่อมกีรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดยีวกบั ขอ้ 1 ถึง 5 ท่ีทาํใหผ้ลประโยชนต์อบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิจะ

ไดร้บัเมื่อมีการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 ดอ้ยไปกวา่เดมิ 

 ทั้งนี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผูพิ้จารณากาํหนดเง่ือนไข และ



 
 
รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรบัหรือการเปลี่ยนแปลงอตัราการใชส้ิทธิ และราคาใชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดง

สทิธิ MINT-W7 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ : คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการบรษัิทหรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบรษัิทมอบหมาย เป็นผูม้ี

อาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ  เก่ียวกบัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-

W7 ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จาํกดัเพียง) การกาํหนด หรือแกไ้ขหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข ขอ้กาํหนด

สิทธิ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 โดยรวมถึง

การออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิในคราวเดียวทัง้จาํนวนหรือหลายคราว อตัรา

การจดัสรร วิธีการชาํระราคา อตัราการใชส้ิทธิ ราคาใชส้ิทธิ และการคาํนวณราคาใช้

สิทธิ (รวมถึงสว่นเพ่ิมใด ๆ ) การกาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัจดัสรร

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 วันใช้สิทธิครัง้แรกและวนัใช้สิทธิครัง้สุดทา้ย และ

ขอ้กาํหนดหรือรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง และใหบ้คุคลดงักลา่วมีอาํนาจในการเขา้

เจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ดาํเนินการ 

ต่าง ๆ อนัจาํเป็นเก่ียวเน่ืองกับใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 และการออกและการ

จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 การนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 และหุน้

สามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเขา้จด

ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนใน

การดาํเนินการขออนญุาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และแต่งตัง้และมอบหมายบุคคล

อ่ืนท่ีมีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการตา่ง ๆ ขา้งตน้ 
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