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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่9, 10 
 

(F 53-4)      แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 

วันที่ 25 กุมภาพันธ ์2564 

ขา้พเจ้า บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 
1/2564 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 เก่ียวกบัการลดทนุ การเพิ่มทนุและการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. การลดทุน / เพิ่มทุน ที่ประชมุคณะกรรมการไดม้ีมติ ดงันี ้
1) อนมุตัิใหน้  าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก

เดิม  5,887,815,947 บาท เ ป็นจ านวน 5,656,670,003 บาท โดยแบ่ง เ ป็นหุ้นสามัญจ านวน 
5,656,670,003 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 
231,145,944 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และ 

2) อนมุตัิใหน้  าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทจาก 
5,656,670,003 บาท เป็น 5,997,928,025 บาท โดยแบ่งเป็นหุน้สามัญจ านวน 5,997,928,025 หุน้ 
มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยออกหุน้สามญั จ านวน 341,258,022 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
รวม 341,258,022 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิม่ทุน ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ 

 
มูลค่าที่ตราไว ้

(บาทต่อหุน้) 
รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์น หุน้สามญั 341,258,022 1 341,258,022 
          การใชเ้งินทนุ หุน้บรุมิสทิธิ - - - 
  แบบมอบอ านาจทั่วไป หุน้สามญั - - - 

         (General Mandate) หุน้บรุมิสทิธิ - - - 

 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
   2.1  แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน  

จัดสรรให ้ - เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญั ครัง้ที่ 8 (MINT-W8) 
ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) (รายละเอยีด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 8) 

- เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญั ครัง้ที่ 9 (MINT-W9) 
ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) (รายละเอยีด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 9) 

จ านวนหุ้น MINT-W8 จ านวนไมเ่กิน 179,020,602 หุน้ 
MINT-W9 จ านวนไมเ่กิน 162,237,420 หุน้ 
รวมทัง้สิน้ 341,258,022 หุน้ 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

MINT-W8 อตัราการจดัสรร 29 หุน้สามญัตอ่ 1 ใบส าคญัแสดงสทิธิ MINT-W8 
                อตัราการใชส้ทิธิ ใบส าคญัแสดงสทิธิ MINT-W8 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ 
MINT-W9 อตัราการจดัสรร 32 หุน้สามญัตอ่ 1 ใบส าคญัแสดงสทิธิ MINT-W9 
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                 อตัราการใชส้ทิธิ ใบส าคญัแสดงสทิธิ MINT-W9 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุน้) 

MINT-W8: ไมม่มีลูคา่ (ศนูยบ์าท) ราคาใชส้ทิธิเทา่กบั 28 บาทตอ่หุน้ เวน้แตก่รณีมีการปรบัราคา
การใชส้ทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ  
MINT-W9: ไมม่มีลูคา่ (ศนูยบ์าท) ราคาใชส้ทิธิเทา่กบั 31 บาทตอ่หุน้ เวน้แตก่รณีมีการปรบัราคา
การใชส้ทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ  

วัน เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุน้ 

การใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทตามใบส าคญัแสดงสทิธิ MINT-W8 และ MINT-W9 จะเป็น 
ไปตามเง่ือนไขในการใชส้ทิธิทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสทิธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดง
สทิธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ บรษัิท ไมเนอร ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ที่ 8 (MINT-W8) และขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสทิธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิ
และผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัที่ของบรษัิท ไมเนอร ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ที่ 9 ( MINT-W9) 

2.1.1 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  

กรณีมีเศษหุน้ท่ีไดจ้ากการค านวณอตัราสว่นการใชส้ทิธิตามการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ บรษัิทจะ
ด าเนินการปัดเศษหุน้นัน้ทิง้ 

  2.2  แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

   ไมม่ี 

    3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 ก าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 28/2564 ในวนัที ่22 เมษายน 2564 เวลา เวลา 13.00 น. ณ หอ้งแกรนด ์
ริเวอรไ์ซด ์บอลรูม ชัน้ 10 โรงแรมอวานี พลสั ริเวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ ในวนัที ่12 มีนาคม 2564 

4. การขออนุญาตลดทุน/เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขอ
อนุญาต (ถา้มี)         

 บริษัทจะตอ้งด าเนินการจดทะเบียนลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิและ
เปลี่ยนแปลงทนุช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และบริษัทจะตอ้งยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) เพื่อขออนญุาตใหร้บัหุน้สามญัเพิ่มทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิ MINT-W8 และ 
MINT-W9 เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามขอ้บงัคบัและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

5.  วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

 เป็นการเตรียมความพรอ้มและเสริมสรา้งความแข็งแกร่งและใหม้ีความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนิน
โครงการตา่ง ๆ ในอนาคต และเพื่อส ารองเงินไวใ้ชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิท และ/หรอืเพื่อช าระหนี ้เมื่อมีการใชส้ทิธิ
ซือ้หุน้สามญัของบรษัิทตามใบส าคญัแสดงสทิธิ MINT-W8 และ MINT-W9 

6. ประโยชนท์ี่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

  เพื่อเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ทางการเงินและรกัษาสภาพคลอ่งของทนุหมนุเวียนของบรษัิท 
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7. ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 บริษัทจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจเพิ่มขึน้  ท าใหบ้ริษัทมีความสามารถในการสรา้ง
รายไดแ้ละความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึน้ และผูถื้อหุน้ของบริษัทจะไดร้บัผลประโยชนเ์ก่ียวเนื่องจากการที่บรษัิทจะ
สามารถน าเงินทุนที่ไดร้บัไปใชใ้นโครงการต่าง  ๆ  ของบริษัทในอนาคตตามความเหมาะสม นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้ที่ใชส้ิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิก็จะมีสิทธิเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ของบริษัท  เช่น มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล สิทธิในการเขา้รว่มประชมุผู้
ถือหุน้และออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 

 ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากศกัยภาพการเติบโตของผลการ
ด าเนินงานแผนการลงทุน การขยายงาน ขอ้ก าหนดตามสญัญาเงินกูห้รือหุน้กูข้องบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความ
จ าเป็นและความเหมาะสมในอนาคต เพื่อสรา้งผลตอบแทนตอ่ผูถื้อหุน้ในอนาคต ทัง้นี ้บรษัิทและบรษัิทยอ่ยไม่ไดก้ าหนด
อัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอนในแต่ละปี นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยจึงพิจารณาจาก  

ผลประกอบการของบรษัิทเป็นหลกั 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการลดทุน/ 
เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 บริษัทจะขอใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ พิจารณารบัใบส าคญัแสดงสิทธิ MINT-W8 และ MINT-W9 และหุน้สามญัที่
เกิดจากการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จดัสรรใหผู้ถื้อหุน้เดิมของบรษัิทเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนตามขอ้บงัคบัและ
หลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งตอ่ไป 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ลดทุน/เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การด าเนินการ      วันที่ด าเนินการ 

1) วนัประชมุคณะกรรมการบรษัิทเพื่ออนมุตัิการลดทนุ/เพิ่มทนุ/จดัสรรหุน้เพิ่มทนุ   25 กมุภาพนัธ ์2564 
2) แจง้มติที่ประชมุคณะกรรมการตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์      25 กมุภาพนัธ ์2564 
3) วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 28/2564 12 มีนาคม 2564 
4) วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 28/2564      22 เมษายน 2564 
5) แจง้มติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 28/2564 ตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์    22 เมษายน 2564 
6) วนัจดทะเบียนลดทนุ/เพิม่ทนุจดทะเบียน ภายใน 14 วนันบั 

และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิทกบักระทรวงพาณิชย ์ จากวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
7) วนัก าหนดรายช่ือผูม้ีสทิธิไดร้บัใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท  7 พฤษภาคม 2564 

MINT-W8 และ MINT-W9 

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการเพิ่มทุน 

(ก) เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน  

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า บริษัทมีความจ าเป็นตอ้งเพิ่มทุนเพื่อน าเงินมาใชเ้พื่อเตรียมความ
พรอ้มและเสริมสรา้งความแข็งแกรง่และใหม้ีความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินโครงการต่าง  ๆ ในอนาคต 
และเพื่อส ารองเงินไวใ้ชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท และ/หรือเพื่อช าระหนี ้คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแล้ว
เห็นว่าการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้  (Rights Offering) 
เป็นการใหส้ิทธิผูถื้อหุน้ทกุรายมีสว่นร่วมในการจองซือ้หุน้และมีสิทธิไดร้บัผลตอบแทนจากผลประกอบการของ
บรษัิทรว่มกนัในอนาคต 
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(ข) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท (MINT-W8 และ MINT-W9) 

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า มีความเป็นไปไดแ้ละจ าเป็นในการใชเ้งินที่ไดจ้ากการเพิ่มทุนเพื่อ
เตรยีมความพรอ้มและเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่และใหม้ีความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินโครงการตา่ง ๆ 
ในอนาคต และเพื่อส ารองเงินไวใ้ชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิทและ/หรอืเพื่อช าระหนี ้

นอกจากนี ้การช าระหนีข้องบริษัท รวมถึงดอกเบีย้และค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง มีความชดัเจน เนื่องจากการ
ช าระหนีข้องบริษัท รวมถึงดอกเบีย้และค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งจะช่วยลดภาระหนีส้ินและภาระดอกเบีย้จ านวนมาก
ใหแ้ก่บริษัทและเสริมสรา้งความแข็งแกรง่ทางโครงสรา้งเงินลงทุนของบริษัทใหม้ีสภาพคล่องและมีเสถียรภาพมาก
ยิ่งขึน้  

(ค) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (MINT-W8 และ MINT-W9) และโครงการที่จะด าเนินการ  

คณะกรรมการไดพ้ิจารณา และมีความเห็นว่า การเพิ่มทนุในครัง้นี ้ และแผนการใชเ้งินที่ไดจ้ากการใชส้ทิธิ
ซือ้หุน้สามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิมีความสมเหตสุมผล  สอดคลอ้งและเพียงพอกบัแผนการใชเ้งินของ
บรษัิท และจะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิท 

(ง) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงนิ และผลการ
ด าเนินงานของบริษัท อันเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงนิหรือ
โครงการ  

คณะกรรมการไดพ้ิจารณา และมีความเห็นวา่ การเพิ่มทนุในครัง้นีเ้ป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท 
โดยจะเป็นการเสริมสรา้งความแข็งแกรง่และความมั่นคงใหแ้ก่ฐานะทางการเงินของบริษัท ช่วยลดภาระทางการเงิน
และเสรมิสภาพคลอ่งทางการเงินใหแ้ก่บรษัิท ซึง่จะสง่ผลใหก้ารด าเนินงานของบรษัิทเติบโตและสามารถด าเนินธุรกิจ
ตอ่ไปไดอ้ยา่งยั่งยืน 

11. ค ารับรองของคณะกรรมการ 

  ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์อง
บริษัทในเรื่องที่เก่ียวกบัการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ดงักลา่วก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัท ผูถื้อหุน้สามารถ
เรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการที่ถูกสงสัยดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 และมาตราที่เก่ียวข้องภายใต้
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่นัน้ เป็นเหตใุหก้รรมการหรือบคุคลท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนั้นแทนบริษัทไดต้าม
มาตรา 89/18 แหง่ พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

 


