
 
 

เอกสารแนบ 3 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 

 

สรุปสาระสาํคัญของใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน)  

 

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 6 (“MINT-W6”) 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ และสามารถ

เปลีย่นมือได้ 

วิธีการจดัสรร  • จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights 

Offering) โดยไมค่ิดมลูคา่ ในอตัราสว่น 20 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ย

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ   

• ในกรณีท่ีคาํนวณแล้วมีเศษของใบสาํคญัแสดงสทิธิตํ่ากวา่ 1 หนว่ยให้ปัด

เศษดงักลา่วทิง้ 

สาํหรับรายละเอียดการใช้สทิธิจองซือ้ และเง่ือนไขท่ีจําเป็นอ่ืน ให้คณะกรรมการ

บริษัท หรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท หรือบคุคลท่ี

คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทมอบหมาย 

เป็นผู้ พิจารณากําหนดตอ่ไป 

จํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีเสนอ

ขาย 

: ไมเ่กิน 230,945,715 หนว่ย  

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : 0 บาท (ศนูย์บาท) 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ   : ไมเ่กิน 2 ปี 4 เดือน 10 วนั  นบัแตว่นัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

จํานวนหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

: ไมเ่กิน 230,945,715 หุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

อตัราการใช้สทิธิ  ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ตอ่หุ้นสามญั 1 หุ้น เว้นแตก่รณีมกีารปรับอตัรา

การใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ราคาการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั : 43 บาทตอ่หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับราคาการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ทัง้นี ้หากมกีารปรับราคาการใช้สทิธิ ราคาการใช้สทิธิจะต้องไมต่ํา่กวา่มลูคา่

หุ้นท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนัน้ 
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วนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ  วนัท่ีจะกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการ

แทนบริษัท หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทํา

การแทนบริษัทมอบหมาย โดยบริษัทคาดวา่จะออกและจดัสรรใบสาํคญั

แสดงสทิธิได้ในเดือนพฤษภาคม 2562 

วนักําหนดการใช้สทิธิ : ทุกวนัท่ี 15 ของเดือนกุมภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน ตลอด

อายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีวนัใช้สิทธิตรงกับวนัหยุดทําการของ

บริษัทให้เลื่อนกําหนดการใช้สิทธิดงักล่าวเป็นวนัทําการถัดไป ทัง้นี ้บริษัท

คาดวา่วนัใช้สทิธิครัง้แรกจะตรงกบัวนัท่ี 15 สงิหาคม 2562  

ทัง้นี ้วนัครบกําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายจะตรงกบัวนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิ

มีอายุครบ 2 ปี 4 เดือน 10 วัน นับแต่วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิและใน

กรณีท่ีวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายตรงกับวนัหยุดทําการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้

สทิธิครัง้สดุท้ายดงักลา่วเป็นวนัทําการถดัไป  

การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีประสงค์จะใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 

จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทระหวา่งเวลา 

9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนัใช้สทิธิในแตล่ะ

ครัง้ ยกเว้นการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายกําหนดให้มรีะยะเวลาการแจ้งความจํานง 

ระหวา่งเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น.ภายในระยะเวลา 15 วนัทําการก่อนวนัใช้

สทิธิครัง้สดุท้าย 

เมื่อผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของ

บริษัท ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W6 แล้วการแจ้งความจํานงในการใช้

สทิธิดงักลา่วไมส่ามารถเพิกถอนได้ 

นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะนําใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีออกและเสนอขายในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียน

เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิดจาก

การใช้สทิธิ        

: บริษัทจะนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิเข้าจด

ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

วตัถปุระสงค์ของการออกใบสาํคญั

แสดงสทิธิและประโยชน์ท่ีบริษัทจะ

ได้รับจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม

ทนุในครัง้นี ้

: เป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งและให้มีความ

ยืดหยุ่นทางการเงินในการดําเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และเพ่ือสํารอง

เงินไว้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท และ/หรือเพ่ือชําระหนี ้เมื่อมีการใช้

สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ (MINT-W6) 
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ประโยชน์ท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับจากการ

เพ่ิมทนุ 

: บริษัทจะมีเงินทนุหมนุเวียนเพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจเพ่ิมขึน้ ทําให้บริษัทมี

ความสามารถในการสร้างรายได้และความสามารถในการทํากําไรเพ่ิมขึน้ 

และผู้ ถือหุ้นของบริษัท จะได้รับผลประโยชน์เก่ียวเน่ืองจากการท่ีบริษัทจะ

สามารถนําเงินทุนท่ีได้รับไปใช้ในโครงการต่างๆ ของบริษัทในอนาคตตาม

ความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรร

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT- W6 ในครัง้นี ้

ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น :  

1. หุ้นสามญัใหม่ท่ีเกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้

เสมือนหุ้นสามญัเดิมท่ีออกและเรียกชําระเตม็มลูคา่ของบริษัททกุประการ โดยสทิธิใด ๆ ท่ีจะได้รับจากการเป็นผู้ ถือหุ้น

สามญัจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิจะเร่ิมตัง้แต่วนัท่ีกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุชําระ

แล้วสาํหรับหุ้นสามญัใหมท่ี่เกิดจากการใช้สทิธิของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

2. ผลกระทบท่ีมีตอ่ผู้ ถือหุ้นเน่ืองจากการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ 

1)  ด้านการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้นและสทิธิออกเสยีง (Shareholding & Control Dilution) 

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

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

         Qw = จํานวนหุ้นสามญัใหมท่ี่เพ่ิมขึน้จากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิทัง้จํานวน ซึง่เทา่กบั

ประมาณ 230,945,715 หุ้น 

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

                           ~ 4.76% 

ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีการใช้สิทธิทัง้

จํานวน ผู้ ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสดัส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง เน่ืองจากเป็นการ

ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิโดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จํานวน จะมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 

4.76 

2)  ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 

 หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทตามใบสําคญัแสดงสิทธิ MINT-W6 ครบทัง้จํานวน ราคา

หุ้นของบริษัทจะยงัคงไมไ่ด้รับผลกระทบใดๆ เน่ืองจากราคาการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี 43 บาทตอ่หุ้น 

สงูกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาดเท่ากบั 37.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญั

ของบริษัทท่ีทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลงั 7 วนัทําการติดต่อกันก่อนวนัประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 (ระหวา่งวนัท่ี 14-25 กมุภาพนัธ์ 2562) 



 
 

เอกสารแนบ 3 

3 )  ด้านการลดลงของสว่นแบง่กําไร (EPS Dilution) 

สตูรการคาํนวณการลดลงของสว่นแบง่กําไร  = (EPSo - EPSn)/EPSo 

โดยท่ี   EPSo       = กําไรสทุธิ / Qo 

           EPSn        = กําไรสทุธิ / (Qo + Qw) 

  กําไรสทุธิ    = 5,445 ล้านบาท (กําไร ปี 2561) 

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

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

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

ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีการใช้สทิธิทัง้

จํานวน ผู้ ถือหุ้นจะไมไ่ด้รับผลกระทบด้านการลดลงของสว่นแบง่กําไร (Earning Dilution) เน่ืองจากเป็นการออกและ

เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น อยา่งไรก็ตาม หากมกีารใช้สทิธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบสาํคญัแสดง

สทิธิโดยบคุคลอ่ืนท่ีไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จํานวน จะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 4.76 

เงื่อนไขการปรับสิทธิ :  

ราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใด

เหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ ทัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิไม่ให้

ด้อยไปกวา่เดิม 

1. เมื่อบริษัทเปลีย่นแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบง่แยกหุ้นท่ีได้ออกแล้ว

ของบริษัท 

2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามญั (Common Stock) ท่ีออกใหมใ่ห้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/

หรือ บคุคลในวงจํากดั ในราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัท่ีคํานวณได้ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้น

สามญัของบริษัท” 

3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ 

บคุคลในวงจํากดั โดยท่ีหลกัทรัพย์นัน้มีสทิธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สทิธิในการจองซือ้

หุ้นสามญั (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั) โดยท่ีราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้น

สามญัท่ีจะออกใหม ่เพ่ือรองรับสทิธิดงักลา่ว ตํา่กวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 

4. เมื่อบริษัท จา่ยเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

5. เมื่อมกีารจา่ยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัท สาํหรับการ

ดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ  

6. เมื่อมกีรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดยีวกบั ข้อ 1 ถึง 5 ท่ีทําให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะ

ได้รับเมื่อมีการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิด้อยไปกวา่เดมิ 



 
 

เอกสารแนบ 3 

 ทัง้นี ้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท หรือบคุคลท่ี

คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ พิจารณากําหนดเง่ือนไข และ

รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปรับหรือการเปลีย่นแปลงอตัราการใช้สทิธิ และราคาใช้สทิธิ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทหรือบคุคลท่ี

คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มี

อํานาจในการกําหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ รายละเอียดอ่ืนๆ ของใบสาํคญัแสดง

สทิธิ โดยรวมถึงการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิในคราวเดยีวทัง้จํานวนหรือหลายคราว 

อตัราสว่นการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชําระราคา และราคาใช้สทิธิซือ้หุ้น

สามญั การกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ การเข้า

เจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ ดําเนินการตา่งๆ 

อนัจําเป็น และสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัใบสาํคญัแสดงสทิธิและการออกและเสนอขาย

ใบสาํคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้ ซึง่รวมถึงการนําใบสาํคญัแสดงสทิธิและหุ้นสามญัท่ีเกิด

จากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนญุาตตอ่

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการแตง่ตัง้และมอบหมายบคุคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมให้

เป็นผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดาํเนินการตา่งๆ ข้างต้น 
 

รายละเอียดการคาํนวณจาํนวนหุ้นรองรับ 

วิธีการคํานวณสดัสว่นจํานวนหุ้นรองรับ = (จํานวนหุ้นรองรับ warrant ท่ีเสนอขายในครัง้นี+้จํานวน

หุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ warrant ท่ีเสนอขายใน

ครัง้อ่ืน ซึง่ไมร่วมหุ้นท่ีจดัไว้รองรับ ESOP-warrant) / 

(จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท+หุ้นอ่ืน

นอกจากหุ้นรองรับท่ีบริษัทเสนอขายควบคูก่บัใบสาํคญั

แสดงสทิธิในครัง้นี ้(ถ้าม)ี)  

โดยท่ี 

จํานวนหุ้นรองรับ warrant ท่ีเสนอขายในครัง้นี ้

 

= 

 

230,945,715 หุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

จํานวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ warrant 

ท่ีเสนอขายในครัง้อ่ืน ซึง่ไมร่วมหุ้นท่ีจดัไว้รองรับ 

ESOP-warrant 

= 0 

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท = 4,618,914,291 หุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

หุ้นอ่ืนนอกจากหุ้นรองรับท่ีบริษัทเสนอขาย

ควบคูก่บัใบสาํคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้(ถ้าม)ี 

= 0 

ดงันัน้  สดัสว่นจํานวนหุ้นรองรับ = 

~ 

(230,945,715 + 0) / 4,618,914,291 

5.0%  
 


