
 

เอกสารแนบ 4 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 และ 8 

 (F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2562 

ข้าพเจ้า บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2562 เมื่อ

วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 เก่ียวกบัการเพ่ิมทนุและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 

ท่ีประชมุคณะกรรมการได้มีมตอินมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 4,618,914,291 บาท 

เป็น 4,849,860,006 บาท โดยออกหุ้นสามญั จํานวน 230,945,715 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 230,945,715 บาท 

โดยเป็นการเพ่ิมทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 

 

มูลค่าที่ตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ใน หุ้นสามญั 230,945,715 1 230,945,715 

          การใช้เงินทนุ หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

  แบบมอบอํานาจทัว่ไป หุ้นสามญั - - - 

         (General Mandate) หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

   2.1  แบบกาํหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จัดสรรให้แก่ เพ่ือรองรับการแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธิ (MINT-W6) ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของ

บริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3) 

จาํนวนหุ้น 230,945,715 หุ้น 

อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) อตัราการจดัสรร 20 หุ้นสามญัตอ่ 1 ใบสาํคญัแสดงสทิธิ (MINT-W6) 

อตัราการใช้สทิธิ ใบสาํคญัแสดงสทิธิ (MINT-W6) 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น 

ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) ราคาการใช้สทิธิ 43 บาท ตอ่หุ้น 

วัน เวลา จองซือ้ และ

ชาํระเงนิค่าหุ้น 

การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W6 จะเป็นไปตาม

เง่ือนไขในการใช้สทิธิท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสาํคญัแสดง

สทิธิและผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) (MINT-W6) (“ข้อกําหนดสทิธิ MINT-W6”) 

หมายเหตุ หมายเหต ุก 

หมายเหต ุก: ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวนัที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2562 มีมติอนมุตัิให้นําเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 26/2562 ซึง่จะจดัให้มีขึน้ในวนัที่ 22 เมษายน 2562 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการออกใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
(MINT-W6) จํานวนไมเ่กิน 230,945,715 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่
คิดมลูคา่ (ศนูย์บาท) โดยมีอตัราการจดัสรรเทา่กบั 20 หุ้นสามญั ตอ่ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ในการคํานวณสิทธิที่จะได้รับจดัสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายนัน้ หากเกิดเศษจากการคาํนวณตามอตัราการจดัสรร ให้ปัดเศษนัน้ทิง้) และกําหนดให้วนัที ่ 29 
เมษายน 2562 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ (Record Date)  

ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 4 เดือน 10 วนั นบัจากวนัที่ได้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ โดยคาดวา่ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้แรกได้ ในวนัที่ 15 สิงหาคม 2562 
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2.1.1 การดาํเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  

กรณีมีเศษหุ้นท่ีจากการคาํนวณอตัราสว่นการใช้สทิธิตามการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ บริษัท

จะดําเนินการปัดเศษหุ้นนัน้ทิง้ 

   2.2  แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภท

หลักทรัพย์ 

จาํนวนหุ้น ร้อยละต่อ 

ทุนชาํระแล้ว1/ 

หมายเหตุ  

ผู้ ถือหุ้นเดิม หุ้นสามญั -- - -- 

 หุ้นบริุมสิทธิ - - - 

เพ่ือรองรับการแปลงสภาพ/     

ใช้สทิธิของใบแสดงสิทธิในการ     

ซือ้หุ้นเพ่ิมทนุท่ีโอนสทิธิได้     

ประชาชน หุ้นสามญั - - - 

 หุ้นบริุมสิทธิ - - - 

บคุคลในวงจํากดั หุ้นสามญั - - - 

 หุ้นบริุมสิทธิ - - - 

   1/  ร้อยละต่อทนุชําระแล้ว ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพ่ิมทนุแบบ General Mandate  

3. กาํหนดวนัประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 26/2562 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00น. ณ ห้องเจ้าพระยา

บอลรูม โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท โดยกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2562  

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การ

ขออนุญาต (ถ้ามี)         

บริษัทจะต้องดาํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียน แก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิและ

เปลีย่นแปลงทนุชําระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบริษัทจะต้องยื่นคําขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ” ) เพ่ือขออนญุาตให้รับหุ้นสามญัเพ่ิมทนุและใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W6 

เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

 เป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งและให้มคีวามยืดหยุน่ทางการเงินในการ

ดําเนินโครงการตา่ง ๆ ในอนาคต และเพ่ือสาํรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท และ/หรือเพ่ือชําระหนี ้เมื่อมี

การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ (MINT-W6)  

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและรักษาสภาพคลอ่งของทนุหมนุเวียนของบริษัท 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 บริษัทจะมีเงินทนุหมนุเวียนเพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจเพ่ิมขึน้ ทําให้บริษัทมีความสามารถในการสร้าง

รายได้และความสามารถในการทํากําไรเพ่ิมขึน้ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เก่ียวเน่ืองจากการท่ีบริษัท
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จะสามารถนําเงินทนุท่ีได้รับไปใช้ในโครงการต่างๆ ของบริษัทในอนาคตตามความเหมาะสม นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีใช้

สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิก็จะมีสิทธิเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นของบริษัท เช่น มีสิทธิได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วม

ประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากศกัยภาพการเติบโตของผล

การดําเนินงานแผนการลงทุน การขยายงาน ข้อกําหนดตามสญัญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง

ความจําเป็นและความเหมาะสมในอนาคต เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อย

ไม่ได้กําหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีแน่นอนในแต่ละปี นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยจึง

พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลกั 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จาํเป็นสาํหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัตกิารเพิ่ม

ทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 บริษัทจะขอให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ พิจารณารับใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W6 และหุ้นสามญัท่ีเกิดจาก

การใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบงัคบัและ

หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การดาํเนินการ      วันที่ดาํเนินการ 

1) วนัประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตัิการเพ่ิมทนุ/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ    26 กมุภาพนัธ์ 2562 

2) แจ้งมติท่ีประชมุคณะกรรมการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์      26 กมุภาพนัธ์ 2562 

3) วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 26/2562 13 มีนาคม 2562 

4) วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 26/2562      22 เมษายน 2562 

5) แจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตอ่ตลาดหลกัทรัพย์      22 เมษายน 2562 

6) วนัจดทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียน ภายใน 14 วนันบั 

และแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทกบักระทรวงพาณิชย์  จากวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

7) วนักําหนดรายช่ือผู้มีสทิธิได้รับใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (MINT-W6) 29 เมษายน 2562 

8) วนัจองซือ้ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (MINT-W6)   จะแจ้งให้ทราบภายหลงั 

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการเพิ่มทุน 

(ก) เหตุผลและความจาํเป็นของการเพิ่มทุน  

บริษัทมีความจําเป็นต้องเพ่ิมทนุเพ่ือนําเงินมาใช้เพ่ือเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง

และให้มีความยืดหยุน่ทางการเงินในการดําเนินโครงการตา่งๆ ในอนาคต และเพ่ือสาํรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทนุ

หมุนเวียนของบริษัท และ/หรือเพ่ือชําระหนี ้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเสนอขายใบสําคญั

แสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) เป็นการให้สทิธิผู้ ถือหุ้นทกุราย

มีสว่นรวมในการจองซือ้หุ้นและมีสทิธิได้รับผลตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทร่วมกนัในอนาคต 

 

 



 

เอกสารแนบ 4 

(ข) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น  

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นวา่มีความเป็นไปได้และจําเป็นในการใช้เงินท่ีได้จากการเพ่ิมทนุเพ่ือ

เตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งและให้มีความยืดหยุน่ทางการเงินในการดําเนินโครงการตา่งๆ 

ในอนาคต และเพ่ือสาํรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทและ/หรือเพ่ือชําระหนี ้

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการชําระหนีข้องบริษัท รวมถึงดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

มีความชดัเจน เน่ืองจากการชําระหนีข้องบริษัท รวมถึงดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องจะช่วยลดภาระหนีส้ินและ

ภาระดอกเบีย้จํานวนมากให้แก่บริษัทและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางโครงสร้างเงินลงทุนของบริษัทให้มีสภาพ

คลอ่งและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึน้  

(ค) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่

จะดาํเนินการ  

การเพ่ิมทนุ และแผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้น มีความสมเหตสุมผล สอดคล้องและเพียงพอ

กบัแผนการใช้เงินของบริษัท 

(ง) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงนิ และผล

การดาํเนินงานของบริษัท อันเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการดาํเนินการตามแผนการใช้เงนิหรือ

โครงการ  

เงินท่ีบริษัทได้รับจากการเพ่ิมทนุ จะช่วยลดภาระทางการเงินและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะ

การเงิน ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจตอ่ไปได้อยา่งยัง่ยืน 

11. คาํรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

 ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ

บริษัทในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทนุ หากการไมป่ฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่วก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้อง

เรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 และหากการไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีนัน้เป็นเหตใุห้กรรมการหรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้น

สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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