
 

เอกสารแนบ 7 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่7, 9, 10 

(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

เงนิค่าหุ้น 

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 7 

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 

 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง

ซือ้ และชาํระ

เงนิค่าหุ้น 

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

การปรบัราคา

ทัง้นี ้วนักาํหนด

รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ี

มีสทิธิไดร้บัการ

เสนอขายหุน้

สามญัท่ีออก

ใหมใ่นการเสนอ

ขายหุน้ Rights 

Offering  คือ

วนัท่ี 29 

มิถนุายน 2563 

(ตามท่ีมีการแจง้

เปลีย่นแปลงวนั

กาํหนดรายช่ือ

เมื่อวนัท่ี 29 

พฤษภาคม 

2563) 



 

เอกสารแนบ 7 

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 

 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง

ซือ้ และชาํระ

เงนิค่าหุ้น 

หมาย

เหตุ 

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

ใบสาํคญัแสดง

สทิธิ MINT-W7 

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

ทางระบบ

เผยแพร่

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 



 

เอกสารแนบ 7 

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 

 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง

ซือ้ และชาํระ

เงนิค่าหุ้น 

หมาย

เหตุ 

อตัราการใชส้ิทธิ

ตามใบสาํคญั

แสดงสทิธิ 1 

หนว่ยตอ่หุน้

สามญั 1 หุน้ 

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

สามญัของ

บรษัิท ไม

เนอร ์อินเตอร์

เนชั่นแนล 

หุน้สามญัท่ีออกใหมจ่าํนวน

ไมเ่กิน 8,000,000 หุน้ 

- - - โปรดด ู

หมายเหต ุ

ดา้นลา่ง 



 

เอกสารแนบ 7 

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 

 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง

ซือ้ และชาํระ

เงนิค่าหุ้น 

หมาย

เหตุ 

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 

การกาํหนดสิทธิดงักลา่วยงัมีความไมแ่น่นอนและขึน้อยูก่บัการไดร้บัอนมุตัิจากทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

 

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

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
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จองซือ้เกินกวา่สิทธิและชาํระราคาค่าจองซือ้หุน้ครบถว้นแลว้ทกุราย โดยการจดัสรรหุน้ที่เหลือใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้

เดิมของผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นทุกรอบไป (“การเสนอขายหุ้น Rights Offering”) ทัง้นี ้การจดัสรรหุน้ที่มี

การจองซือ้เกินสิทธินัน้ใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ในรอบแรกในจาํนวนมากกว่า

หรอืเทา่กบัจาํนวนหุน้ที่มีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกวา่สิทธิ บรษัิทจะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้

หุน้เกินกวา่สิทธิตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมและไดช้าํระคา่จองซือ้หุน้ครบถว้น ตามจาํนวนที่แสดงความจาํนงจองซือ้

เกินกวา่สิทธิทัง้หมดทกุราย 

2) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ในรอบแรกในจาํนวนนอ้ยกว่า

จาํนวนหุน้ที่มีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกวา่สิทธิ บรษัิทจะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักลา่วตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

ก.) บริษัทจะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักลา่วโดยนาํสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมาคณู

ดว้ยจาํนวนหุน้ที่เหลือ ผลลพัธจ์ากการคาํนวณจะเทา่กบัจาํนวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สิทธิแตล่ะรายมีสิทธิที่

จะไดร้บัจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ อย่างไรก็ตาม จาํนวนหุน้ที่จะไดร้บัการจดัสรร

จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แตล่ะรายไดจ้องซือ้และชาํระราคาคา่จองซือ้ครบถว้นแลว้ 

ข.) ในกรณีที่ยงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ 2)ก.) บรษัิทจะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักลา่วใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้

เกินกวา่สิทธิแตล่ะรายซึง่ยงัไดร้บัการจดัสรรไมค่รบตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สิทธิ โดย

นาํสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สิทธิแตล่ะรายนัน้มาคณูดว้ยจาํนวนหุน้ที่คงเหลอืนัน้ ผลลพัธ์

จากการคาํนวณจะเท่ากับจาํนวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร ในกรณีที่มี

เศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ อยา่งไรก็ตาม จาํนวนหุน้ที่จะไดร้บัการจดัสรรจะตอ้งไมเ่กินจาํนวนหุน้ที่ผู ้

ถือหุน้แตล่ะรายไดจ้องซือ้และชาํระราคาคา่จองซือ้ครบถว้นแลว้ ทัง้นี ้บรษัิทจะจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกิน

กวา่สิทธิตามวิธีการในขอ้นีจ้นกวา่ไมมี่หุน้เหลือจากการจดัสรร 

 

กรณีการจองซือ้หุน้ส่งผลใหผู้จ้องซือ้รายใดถือหุน้ถึงหรือขา้มจุดที่กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งทาํคาํเสนอซือ้หลักทรพัย์

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

ความเหมาะสมเพ่ือความสาํเร็จของการเสนอขายหุน้ Rights Offering โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้การปรบั

ราคาเสนอขายดงักลา่วจะตอ้งไม่เกินกวา่รอ้ยละ 10 ของราคาเสนอขายที่ไดป้ระกาศไว ้

 

ทัง้นี ้ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหมใ่นการเสนอขายหุน้ Rights Offering (Record 

Date) คือวนัที่ 29 มิถนุายน 2563 (ตามที่มีการแจง้เปลี่ยนแปลงวนักาํหนดรายช่ือเม่ือวนัที่ 29 พฤษภาคม 2563) อยา่งไรก็ดี การ

กาํหนดสิทธิและรายละเอียดดงักลา่วยงัมีความไมแ่น่นอนและขึน้อยูก่บัการไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
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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  

เป็นวันที่ 29 มิถุนายน 2563 (ตามที่มีการแจง้เปลี่ยนแปลงวันกาํหนดรายช่ือเม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม 2563) ดังนั้น วันแรกที่

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะประกาศเครือ่งหมาย “XR” คือ วนัที่ 26 มิถนุายน 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)  

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
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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 การจดทะเบียนหุน้สามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ 

และใหมี้อาํนาจดาํเนินการใด ๆ อนัจาํเป็นสาํหรบัการจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหมข่า้งตน้ 

4) การแตง่ตัง้และมอบหมายบคุคลอ่ืนที่มีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการตา่ง ๆ ขา้งตน้ 

2.1.1 การดาํเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  

กรณีมเีศษของหุน้สามญัท่ีออกใหม ่บรษัิทจะดาํเนินการปัดเศษหุน้นัน้ทิง้ 
 

3. กาํหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

บรษัิทกาํหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 27/2563 ในวนัท่ี 19 มิถนุายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งแกรนด ์

ริเวอรไ์ซด ์บอลรูม ชัน้ 10 โรงแรมอวานี พลสั ริเวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ ทัง้นี ้วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้รว่ม

ประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 27/2563 คือ วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 

  4.  การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจากหน่วยงานกาํกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเงือ่นไขการขอ

อนุญาต (ถา้มี)         

บรษัิทตอ้งดาํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียน แกไ้ขเพ่ิมเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิและเปลีย่นแปลงทนุ

ชาํระแลว้ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 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 ้ 

− เงินท่ีไดร้บัจากการเพ่ิมทนุครัง้นีจ้ะช่วยเพ่ิมความแข็งแกรง่ของฐานะทางการเงินของบรษัิทเพ่ือใหม้ั่นใจ

ได้ว่าบริษัทไดป้ฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน รวมถึงยังเป็นการสรา้งความพรอ้มและเพ่ิมความ

แข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท เพ่ือใหบ้ริษัทมีความคล่องตวัทางการเงินในการดาํเนินโครงการใน

อนาคตต่าง ๆ ตลอดจนเป็นเงินทนุสาํรองเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนสาํหรบัใชใ้นโครงการใหม ่และ/

หรอื โครงการในปัจจบุนั และ/หรอื การชาํระหนี ้ 

− อย่างไรก็ดี หากบริษัทไดร้บัเงินจากการเพ่ิมทนุในจาํนวนนอ้ยกว่าท่ีคาดไว ้แผนการใชเ้งินท่ีไดร้บัจาก

การเพ่ิมทนุอาจเปลีย่นแปลงจากท่ีกลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 
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6. ประโยชนท์ี่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 การเพ่ิมทนุครัง้นีจ้ะช่วยเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ทางการเงินและเพ่ิมสภาพคลอ่งเพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจ

ของบรษัิท 

7. ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 การเพ่ิมทนุครัง้นีจ้ะช่วยเสริมสรา้งความแข็งแกรง่ใหแ้กฐ่านะการเงินของบริษัท เพ่ิมเงินทนุหมนุเวียนเพ่ือใช้

ในการประกอบธุรกิจ และทาํใหบ้รษัิทมีความสามารถในการสรา้งรายไดแ้ละความสามารถในการทาํกาํไรเพ่ิมขึน้ และ

ผูถื้อหุน้ของบรษัิทจะไดร้บัประโยชน ์เน่ืองจากบรษัิทจะสามารถนาํเงินท่ีไดร้บัการจากเพ่ิมทนุไปใชล้งทนุในโครงการใน

อนาคตตา่ง ๆ  ของบรษัิทตามความเหมาะสม นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้ท่ีใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-

W7 จะมีสทิธิเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ของบรษัิททัง้หมด เช่น สทิธิในการไดร้บัเงินปันผล สทิธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้

และออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 

 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)] 

โดยท่ี 

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

4,619,004,860 หุน้ 
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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 = [(18.97 x 4,619,004,860)+(14.60 x 716,124,785)] 

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

 = 18.39 บาทตอ่หุน้  

ผลกระทบตอ่ราคาหุน้ = รอ้ยละ 3.09 

ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหมต่ามการเสนอขายหุน้ Rights offering เสรจ็สิน้ 

จะกระทบตอ่ราคาของหุน้สามญัของบรษัิทซึง่จะลดลงท่ีอตัราประมาณรอ้ยละ 3.09 

 

                                                                 
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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(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  ผูถื้อหุน้เดิมบางรายไม่ใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่ตามสดัส่วนการถือหุน้ สาํหรบั

การเสนอขายหุน้ Rights Offering โดยมีผูถื้อหุน้เดิมรายอ่ืนใชส้ทิธิจองซือ้หุน้เกินสทิธิสาํหรบัการเสนอขาย

หุน้ Rights Offering และไมม่ีหุน้ท่ีไมไ่ดร้บัการจองซือ้เหลอื ณ วนัท่ีการเสนอขายหุน้ Rights Offering เสรจ็

สิน้ และผูใ้ชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 ทัง้จาํนวนไมใ่ช่ผูถื้อหุน้เดิม 

 

ผลกระทบตอ่สดัสว่นของผูถื้อหุน้ = 1 – [Qo / Qn] 

โดยท่ี 

Q๐  = จาํนวนหุน้รวมทัง้หมดท่ีผูถื้อหุน้จะไดร้บัในแตล่ะกรณี ซึง่แบง่เป็นกรณีตา่งๆ ดงันี ้
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กรณีท่ี 1  Q๐ = Qa + Qr + Qw 

กรณีท่ี 2  Q๐ = Qa + Qr 

กรณีท่ี 3  Q๐ = Qa 

Qn = จาํนวนหุน้รวมทัง้หมด ซึง่รวมหุน้สามญัท่ีออกใหมจ่ากการเสนอขายหุน้ 

Rights Offering และ หุน้สามญัท่ีออกใหมจ่ากการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 

= Qa + Qr + Qw 

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

Qr = หุน้สามญัท่ีออกใหมท่ี่จะเพ่ิมขึน้เมื่อการเสนอขายหุน้ Rights Offering เสร็จ

สิน้จาํนวน 716,124,785 หุน้ (บนสมมติฐานวา่บริษัทออกหุน้สามญัท่ีออกใหม่

ท่ีจาํนวนสงูสดุ) 

Qw = หุน้สามญัท่ีออกใหมท่ี่จะเพ่ิมขึน้เมื่อมีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิ MINT-W7 จาํนวน 313,831,156 หุน้ (บนสมมติฐานว่าบริษัทออก

หุน้สามญัท่ีออกใหมท่ี่จาํนวนสงูสดุ) 

 

  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  = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักของหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 7 วันทาํการ

ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 

(ระหว่างวันท่ี 22 เมษายน 2563 ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 คิดเป็นราคา

เทา่กบั 18.97 บาทตอ่หุน้) 
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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 3

4 (ตัว เลขดังกล่าวใช้เ ป็นตัวอย่างการคํานวณเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาเทา่นัน้) 

Pw  = สมมติฐานราคาใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 ท่ี

ราคาเท่ากับ 19.00 บาท 4

5 (ตัวเลขดังกล่าวใชเ้ป็นตวัอย่างการคาํนวณเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาเทา่นัน้) 

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

Qr = หุน้สามญัท่ีออกใหมท่ี่จะเพ่ิมขึน้เมื่อการเสนอขายหุน้ Rights Offering เสรจ็

สิน้ จาํนวน 716,124,785 หุน้ (บนสมมติฐานวา่บรษัิทออกหุน้สามญัท่ีออกใหม่

ท่ีจาํนวนสงูสดุ) 

Qw = หุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีจะเพ่ิมขึน้เมื่อมีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิ MINT-W7 จาํนวน 313,831,156 หุน้ (บนสมมติฐานว่าบริษัทออก

หุน้สามญัท่ีออกใหมท่ี่จาํนวนสงูสดุ) 

Pn  = [(18.97 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 

                                                                 
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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(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 

 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมตอินุมัติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น

สามัญที่ออกใหม่ 

 
การดาํเนินการ วันที่ดาํเนินการ 

1. ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทอนมุตัิใหน้าํเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้

เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุและจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม ่

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 
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การดาํเนินการ วันที่ดาํเนินการ 

6. วนัท่ีจดทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียนและแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของ

บรษัิทกบักระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัจากวนั

ประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อ

หุน้ ครัง้ท่ี 27/2563 

7. วนัท่ีประกาศราคาเสนอขายของหุน้สามญัท่ีออกใหมส่าํหรบัการเสนอขายหุน้ 

Rights Offering  

บรษัิทจะประกาศราคาเสนอ

ขายดงักลา่วก่อนวนักาํหนด

รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บั

การเสนอขายหุน้สามญัท่ีออก

ใหมใ่นการเสนอขายหุน้ 

Rights Offering 

8. วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหมใ่น

การเสนอขายหุน้ Rights Offering (Record Date)  

29 มิถนุายน 2563 

9. ระยะเวลาการจองซือ้และชาํระเงินคา่หุน้สามญัท่ีออกใหม ่สาํหรบัการเสนอ

ขายหุน้ Rights Offering 

บรษัิทจะกาํหนดและประกาศ

ใหท้ราบผา่นทางระบบ

เผยแพรส่ารสนเทศของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ภายในวนัท่ี 14 

สงิหาคม 2563  
10. วนักาํหนดรายช่ือผูม้ีสทิธิไดร้บัใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 บรษัิทจะกาํหนดและประกาศ

ใหท้ราบผา่นทางระบบ

เผยแพรส่ารสนเทศของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ในภายหลงั 

11. วนักาํหนดราคาใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7  บรษัิทจะกาํหนดและประกาศ

ใหท้ราบผา่นทางระบบ

เผยแพรส่ารสนเทศของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ในภายหลงั 

12. วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 บรษัิทจะกาํหนดและประกาศ

ใหท้ราบผา่นทางระบบ

เผยแพรส่ารสนเทศของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ในภายหลงั 

 
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

10.1 เหตผุลและความจาํเป็นของการเพ่ิมทนุ 

บริษัทมีความจาํเป็นตอ้งนาํเงินท่ีไดร้บัจากการเพ่ิมทุนมาใชเ้พ่ือเสริมสรา้งความแข็งแกร่งของโครงสรา้ง

เงินทนุของบริษัท และเพ่ือชาํระหนีท่ี้มีอยู่ในปัจจุบนัของบริษัท ซึ่งรวมถึงดอกเบีย้และค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทัง้เพ่ือ

ใชส้าํหรบัเป็นค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานทั่วไป ซึ่งรวมถึงเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิทและนโครงการลงทนุท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยเงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทุนจะเสริมสรา้งความแข็งแกร่งแก่โครงสรา้งทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพ่ิม



 

เอกสารแนบ 7 

ความสามารถในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ลดภาระดอกเบีย้ และช่วยปรบัโครงสรา้งเงินทนุและโครงสรา้งหนีข้อง

บรษัิทใหเ้หมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าการเสนอขายหุน้ Rights Offering เป็นการใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้

เดิมในการมีสว่นรว่มในการจองซือ้หุน้และมีสทิธิไดร้บัผลตอบแทนและผลประโยชนจ์ากการประกอบธุรกิจของบรษัิท

ในอนาคต ทัง้นี ้เน่ืองจากความผนัผวนของราคาหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาเห็นสมควรใน

การกาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering ในภายหลงั ซึ่งเป็นวนัท่ีใกล้

ช่วงเวลาจองซือ้ ตามเง่ือนไขท่ีกลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 

10.2 ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้ 

คณะกรรมการบรษัิทไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่การจ่ายชาํระหนีท่ี้มีอยูใ่นปัจจบุนัของบรษัิท ซึง่รวมถึงดอกเบีย้

และคา่ใชจ้า่ยท่ีเก่ียวขอ้งมีความเหมาะสม เน่ืองจากการจ่ายชาํระหนีข้องบรษัิทจะชว่ยลดภาระทางการเงินและ

ดอกเบีย้ในระยะยาวใหแ้ก่บรษัิท และเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ทางโครงสรา้งทางการเงินของบรษัิทใหม้ีสภาพคลอ่ง

และมีเสถียรภาพมากยิง่ขึน้ 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบรษัิทไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่มีความเป็นไปไดแ้ละจาํเป็นในการใชเ้งินท่ีไดร้บัจาก

การเพ่ิมทนุเพ่ือการปรบัโครงสรา้งเงินทนุของบรษัิท และเป็นคา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงานทั่วไป รวมถงึเป็นเงินทนุ

หมนุเวยีนของบรษัิท  

10.3 ความสมเหตสุมผลของการเพ่ิมทนุ และแผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทนุ 

การเพ่ิมทนุ และแผนการใชเ้งินท่ีไดร้บัจากการเพ่ิมทนุมีความสมเหตสุมผล สอดคลอ้งและเพียงพอตอ่

โครงการลงทนุของบรษัิท 

10.4 ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของบรษัิท อนัเน่ืองจากการเพ่ิมทนุและการดาํเนินการตามแผนการใชเ้งินหรอืโครงการ 

เงินท่ีไดร้บัจากการเพ่ิมทนุ จะถกูนาํไปใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษัท ลดภาระทางการเงิน และเสริมสรา้ง

ความแข็งแกรง่ของฐานะการเงิน ซึง่จะช่วยใหบ้รษัิทสามารถดาํเนินธุรกิจตอ่ไปไดอ้ยา่งยั่งยืน 

บรษัิทคาดวา่การเพ่ิมทนุในครัง้นี ้จะแลว้เสรจ็ภายในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2563 และจะลดอตัราสว่นหนีส้ินต่อ

ทนุ และจะช่วยลดภาระดอกเบีย้ของบรษัิทไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั  

 

11. คาํรับรองของคณะกรรมการ 

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์อง

บรษัิทในเรือ่งท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทนุ หากการไมป่ฏิบตัิหนา้ท่ีดงักลา่วก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่บรษัิท ผูถื้อหุน้สามารถ

เรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการท่ีถูกสงสยัดังกล่าวแทนบริษัทไดต้ามมาตรา 85 และมาตราท่ีเก่ียวขอ้งภายใต้

พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีนัน้ เป็นเหตุใหก้รรมการหรือบุคคลท่ีมี

ความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ทิธิฟ้องเรยีกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบริษัทได้

ตามมาตรา 89/18 แหง่ พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
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