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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่7, 9, 10  

 

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
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หุน้สามัญท่ีออกใหม่ และมีการใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 

ดงักลา่วทัง้จาํนวน) 

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 
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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 
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2. ผลกระทบท่ีมีตอ่ผูถื้อหุน้เน่ืองจากการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดมิ 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 ทัง้จาํนวนไมใ่ช่ผูถื้อหุน้เดมิ 

ผลกระทบตอ่สดัสว่นของผูถื้อหุน้ = 1 – [Qo / Qn] 

โดยท่ี 

Q๐  = จาํนวนหุน้รวมทัง้หมดท่ีผูถื้อหุน้จะไดร้บัในแตล่ะกรณี ซึง่แบง่เป็นกรณีตา่งๆ 

ดงันี ้

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) 
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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  = 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 
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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 = หุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีจะเพ่ิมขึน้เมื่อมีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญั

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

สามญัท่ีออกใหมท่ี่จาํนวนสงูสดุ) 

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 

 

(3) ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กาํไรตอ่หุน้ (Earnings per share dilution) 

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กาํไรตอ่หุน้ = EPSa – EPSr 

              EPSa 

โดยท่ี 

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

 

 

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

ส่วนลดรอ้ยละ 15 โดยราคาเสนอขายสุดทา้ยสาํหรบัการเสนอขาย Rights Offering จะกาํหนดอีกครัง้ตามรายละเอียดที่ระบุในแบบ

รายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) 

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) 
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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 

 

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 
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 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 
 

 


