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สบืเน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 บรษัิทขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวทางปฏิบตัิในการประชมุดงันี ้

1. สนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้พิจารณามอบฉนัทะใหก้รรมการแทนการเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง โดยสง่หนงัสือมอบฉนัทะใหแ้ก่

บรษัิทลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุ 

2. บรษัิทจะปฏิบตัิตามคาํแนะนาํของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุและตามประกาศกรุงเทพมหานคร ท่ีเก่ียวกบัการ

ป้องกนัควบคมุโรคโควิด-19 สาํหรบัการจดัประชมุ สมัมนา หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั ซึ่งรวมถึงการตรวจ

คดักรองผูท่ี้มีอาการไขร้ว่มกบัอาการระบบทางเดินหายใจ ซึ่งหากพบผูท่ี้มีความเสีย่ง บริษัทขอความรว่มมือใหท้่านผูถื้อ

หุน้พิจารณามอบฉันทะใหก้รรมการแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษัทจึงแนะนาํใหท้่านสงัเกตความพรอ้มของ

รา่งกายก่อนการเดินทางมารว่มประชมุ 

3. บริษัทจะจัดเตรียมจุดลา้งมือหรือเจลแอลกอฮอล ์และให้คาํแนะนาํแก่ผู้ถือหุ้น ในการลา้งมือด้วยนํา้สบู่หรือเจล

แอลกอฮอลก์่อนและหลงัจากเสรจ็สิน้การประชมุ 

 

หมายเหต:ุ  

1. เปิดรบัลงทะเบียนเวลา 11.00 น.  

2. บรษิัทงดบรกิารของว่าง ชา กาแฟ และ งดรบัประทานอาหารในบรเิวณสถานทีจ่ดัการประชมุ 

3. บริษัทงดแจกของชาํร่วย เพือ่ลดการสมัผสั และปฏิบตัิตามแนวทางของหน่วยงานกาํกบัดูแลที่รณรงค์ใหง้ด/เลิกการแจกของชาํร่วยในวนั

ประชมุผูถ้อืหุน้ 

4. บรษิัทงดแจกรายงานประจาํปี 2563 และหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 ในแบบรูปเล่มในวนัประชมุ เพือ่ลดการสมัผสั

สิ่งของร่วมกบัผูอ้ืน่ และเพือ่ความปลอดภยั สขุอนามยัของผูเ้ขา้ร่วมงานทกุทา่น 

5. เนือ่งจากมกีารจาํกดัทีน่ ัง่ (ประมาณ 150 ทีน่ ัง่) หากทีน่ ัง่เตม็แลว้ ไม่สามารถเขา้พืน้ทีก่ารประชมุไดอ้กี 
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วนัท่ี 22 มีนาคม 2564 
 

เรือ่ง   เชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครัง้ท่ี 28/2564  

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบทา้ยหนงัสอืนดัประชมุ 

1. รายงานประจาํปี 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) (เอกสารประกอบ วาระท่ี 1 และวาระท่ี 2)  

2. แบบลงทะเบียน   

3. ขอ้มลูของบคุคลผูไ้ดร้บัเสนอช่ือเพ่ือเลอืกตัง้เป็นกรรมการ (เอกสารประกอบ วาระท่ี 4) 

4. นิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบ วาระท่ี 4) 

5. คา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 (เอกสารประกอบ วาระท่ี 5) 

6. ประวตัิผูส้อบบญัชี (เอกสารประกอบ วาระท่ี 6) 

7. แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) (เอกสารประกอบ วาระท่ี 9, 10) 

8. รายละเอียดเบือ้งตน้ของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 8 

(MINT-W8) (เอกสารประกอบ วาระท่ี 7, 9, 10) 

9. รายละเอียดเบือ้งตน้ของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 9 

(MINT-W9) (เอกสารประกอบ วาระท่ี 7, 9, 10) 

10. หนงัสอืมอบฉนัทะและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระผูร้บัมอบฉนัทะ 

11. ขอ้บงัคบัของบรษัิทท่ีเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้  

12. คาํชีแ้จง การลงทะเบียน วิธีมอบฉนัทะ การแสดงเอกสารเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ และคาํบอกกลา่วการคุม้ครองขอ้มูลสว่น

บคุคล 

13. การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) สาํหรบัดาวนโ์หลดเอกสารการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครัง้ท่ี 28/2564 และรายงาน

ประจาํปี 2563 

14. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 27/2563  

15. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 

16. มาตรการปอ้งกนัและแนวทางปฏิบตัิสาํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19  

 ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) ("บริษัท") ครัง้ท่ี 1/2564 ไดม้ีมติใหจ้ดั

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครัง้ท่ี 28/2564 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งแกรนด ์ริเวอรไ์ซด ์บอลรูม ชัน้ 10 

โรงแรมอวานี พลสั รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ เพ่ือพิจารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1   พิจารณารับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาํเนินงานของบริษัท

ในรอบปี 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล   รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ใน

รายงานประจาํปีท่ีไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) ตามเอกสารแนบ 1   
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ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานประจําปีดังกล่าวนาํเสนอข้อมูลเก่ียวกับผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2563 และการเปลี่ยนแปลงท่ีสาํคัญในรอบปีบัญชี 2563 ดงันัน้ ท่ีประชุมสมควร

รบัทราบรายงานประจาํปีและรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2563 

การลงมต ิ วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไมต่อ้งมีการลงมติ 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของ

ผู้สอบบัญชี 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  งบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามท่ีปรากฏอยูใ่นสว่น 

“งบการเงิน” ของรายงานประจาํปี ไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ และได้

จดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุตามเอกสารแนบ 1 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่างบการเงินดงักลา่วไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี โดย

ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรบัรอง

ทั่วไป และผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ท่ีประชุมจึงสมควรอนมุตัิงบการเงินดงักลา่วพรอ้มทัง้รบัทราบ

รายงานของผูส้อบบญัชี 

การลงมต ิ  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2563     

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกัด”) และขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 38 กาํหนดใหบ้รษัิทตอ้งจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปีหลงัหกัขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 

10 ของทนุจดทะเบียนของบรษัิท สาํรองดงักลา่วเป็นสาํรองท่ีไมส่ามารถจดัสรรใหแ้กผู่ถื้อหุน้ได ้

 ในปี 2563 บริษัทมีการจดัสรรกาํไรสทุธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายแลว้จาํนวน 588.78 ลา้นบาท ซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ 

10 ของทนุจดทะเบียนในปัจจบุนัและครบตามจาํนวนท่ีตอ้งสาํรองไวต้ามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิทแลว้  

 อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากท่ีประชมุคณะกรรมการมีมติเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจด

ทะเบียนและเพ่ิมทนุจดทะเบียน ดงันัน้จึงเสนอใหจ้ดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเติมจาํนวน 11.01 ลา้นบาท ซึ่งจะทาํให้

ทนุสาํรองตามกฎหมายมีจาํนวนทัง้สิน้เป็น 599.79 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ครบตามจาํนวน

ท่ีตอ้งสาํรองไวต้ามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัท โดยทุนสาํรองตามกฎหมายท่ีจะเพ่ิมขึน้นีค้าํนวณจากการลดทุนจด

ทะเบียนโดยวิธีการตดัหุน้สามญัท่ียงัไมไ่ดน้าํออกจาํหนา่ย และทนุจดทะเบียนท่ีเพ่ิมขึน้ เพ่ือรองรบัการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ครัง้ท่ี 8 และครัง้ท่ี 9 (MINT-W8 และ MINT-W9)  

 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากศกัยภาพการเติบโตของผลการ

ดาํเนินงาน แผนการลงทนุ การขยายงาน ขอ้กาํหนดตามสญัญาเงินกูห้รือหุน้กูข้องบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความจาํเป็น
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และความเหมาะสมในอนาคต เพ่ือสรา้งผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยไม่ไดก้าํหนดอตัราการ

จ่ายเงินปันผลท่ีแนน่อนในแต่ละปี นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทและบรษัิทย่อยจึงพิจารณาจากผลประกอบการของ

บริษัทเป็นหลกั โดยท่ีคณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณากาํหนดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในลกัษณะปีต่อปี ซึ่งไม่สามารถระบุ

เป็นอตัรารอ้ยละขัน้ตํ่าได ้ 

 ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิ ดงันี ้

1. จัดสรรทุนสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเติมจาํนวน 11.01 ลา้นบาท ซึ่งจะทาํใหท้นุสาํรองตามกฎหมายมีจาํนวนทัง้สิน้ 

599.79 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ครบตามจาํนวนท่ีตอ้งสาํรองไวต้ามกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัของบริษัท โดยทุนสาํรองตามกฎหมายท่ีจะเพ่ิมขึน้นีค้าํนวณจากการลดทนุจดทะเบียนโดยวิธีการตดัหุน้

สามญัท่ียงัไมไ่ดน้าํออกจาํหนา่ย และทนุจดทะเบียนท่ีเพ่ิมขึน้ เพ่ือรองรบัการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดง

สทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ครัง้ท่ี 8 และครัง้ท่ี 9 (MINT-W8 และ MINT-W9) 

2. เน่ืองจากความไมแ่นน่อนของสภาพเศรษฐกิจซึง่เป็นผลกระทบจากสถานการณโ์รคโควิด-19 ท่ีประชมุคณะกรรมการ

จึงมีมติใหง้ดการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 เพ่ือสาํรองเงินไวใ้นการบริหารสภาพคลอ่ง

และเป็นเงินทนุหมนุเวียน  

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่  4  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการที่ครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตาม   

วาระในปี 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 14 กาํหนดว่าในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจาก

ตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา (หรืออตัราท่ีใกลเ้คียง) โดยกรรมการท่ีอยูใ่นตาํแหนง่นานท่ีสดุเป็นผูอ้อก ในปีนี ้บริษัทมีกรรมการท่ี

ตอ้งออกจากตาํแหนง่ตามวาระจาํนวน 4 ทา่นคือ 

1)  นายวิลเลยีม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการจดัการ 

2)  นายอานิล ธาดาน่ี กรรมการ / กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหาและ

กาํกบัดแูลกิจการ 

3)  นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮเูบนเน็ท กรรมการอิสระ / กรรมการบรหิารและกาํกบัความเสีย่ง 

4)  นายนิติ โอสถานเุคราะห ์ กรรมการ / กรรมการบรหิารและกาํกบัความเสีย่ง 

นอกจากนี ้ตามมาตรา 86 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกัด และขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 24 กาํหนดว่า หา้มมิให้

กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษัิท หรือเขา้เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่น

สามญั หรือเป็นหุน้สว่นไม่จาํกดัความรบัผิดในหา้งหุน้สว่นจาํกดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบ

กิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทาํเพ่ือประโยชนต์นหรือประโยชนผ์ูอ่ื้น เวน้

แต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามมาตรา 86 แห่ง  

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 24 ว่า ปัจจุบนั นายอานิล ธาดาน่ี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัท 
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Desaru Peace Holdings Club Sdn. ซึ่งเป็นบริษัทท่ีเป็นเจา้ของและประกอบธุรกิจโรงแรมในเมืองเดซารู ประเทศมาเลเซีย 

ทัง้นี ้ธรุกิจดงักลา่วมีสภาพอยา่งเดียวกนัและอาจเป็นการแขง่ขนักบักิจการประเภทโรงแรมของบรษัิท  

บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสม เพ่ือรบัการคดัเลือกเป็นกรรมการ 

รวมทัง้การเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ  สาํหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้

ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายช่ือกรรมการหรอืระเบียบวาระเขา้มายงับรษัิท 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ ไดพิ้จารณา

อย่างรอบคอบและระมดัระวงัถึงความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชนส์งูสดุต่อการดาํเนินงานของบริษัท ตลอดจนไดพิ้จารณา

คณุสมบตัิ ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญของกรรมการท่ีครบกาํหนดตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระแลว้เห็นวา่ กรรมการ

ทัง้ 4 ทา่น ซึง่ไดแ้ก่ 1) นายวิลเลยีม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค 2) นายอานิล ธาดาน่ี 3) นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮเูบนเน็ท และ 4) นายนิติ โอสถา

นุเคราะห ์เป็นผูท่ี้มีความรู ้ความเช่ียวชาญและประสบการณท่ี์จาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้

ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการ 4 ทา่นท่ีตอ้งออกจากตาํแหนง่ตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระ

หนึง่  

นอกจากนี ้คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮเูบนเน็ท ซึง่ไดร้บัการเสนอช่ือใหด้าํรงตาํแหนง่กรรมการ

อิสระ สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จึงเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการอิสระ ตอ่อีกวาระหนึง่ดว้ย 

(รายละเอียดประวตัิบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือแตล่ะท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 3 และนิยามกรรมการอิสระ ปรากฎ

ตามเอกสารแนบ 4) 

รายละเอียดกรรมการและตาํแหนง่ท่ีเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้ใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหนง่อีกวาระหนึง่มีดงัตอ่ไปนี ้

ลาํดับที ่ ชื่อบุคคลที่เสนอใหท้ี่ประชุม

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ตาํแหน่งปัจจุบนั 

1. นายวิลเลยีม เอ็ลลว์ูด๊ ไฮเน็ค ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการจดัการ 

2. นายอานิล ธาดาน่ี กรรมการ / กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน / กรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ 

3. นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮเูบนเน็ท กรรมการอิสระ / กรรมการบรหิารและกาํกบัความเสีย่ง 

4. นายนิต ิโอสถานเุคราะห ์ กรรมการ / กรรมการบรหิารและกาํกบัความเสีย่ง 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิเป็นรายบคุคลดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและ

ออกเสยีงลงคะแนน ตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 13  
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล   คณะกรรมการบริษัทโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดูแลกิจการไดพิ้จารณา

กาํหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยการพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ใน

อตุสาหกรรมเดียวกนั ภาระหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประกอบการของบรษัิท 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการพิจารณาจาก

ความเหมาะสมกบัขอบเขตหนา้ท่ีคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ผลกาํไรสทุธิ และสภาวะเศรษฐกิจใน

ปัจจุบนั คณะกรรมการเห็นสมควรท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 ซึ่งเป็นอตัรา

เดียวกนักบัปี 2563 ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะซึง่มาประชมุ  

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2564 และกาํหนดค่าสอบบัญชี 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล    เพ่ือใหท่ี้ประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินคา่สอบบญัชีของบรษัิทประจาํปี 

2564 ตามมาตรา 120 แหง่ พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 32 (5)  

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณา

แตง่ตัง้ให ้

1) นายไพบลู ตนักลู   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4298 และ/หรอื   

2) นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 3760 และ/หรอื 

3) นางสาวสนิสริ ิทงัสมบตั ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 7352 

จากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยโดยสว่นใหญ่ของ

บริษัทประจาํปี 2564 โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูส้อบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นตอ่งบการเงิน ลงนามในรายงานการสอบ

บญัชี และการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งของบริษัท และบริษัทยอ่ยสาํหรบัปี 2564 ทัง้นี ้สาํหรบับรษัิทยอ่ยท่ีใชผู้ส้อบบญัชีอ่ืนเป็นผูส้อบ

บญัชี คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหบ้ริษัทย่อยดงักล่าวจัดทาํงบการเงินใหท้นัตามระยะเวลาท่ี

กาํหนด ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฏิบตัิงานได ้ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบีเอ

เอส จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอ่ืนของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั แทนได ้(ทัง้นี ้นายไพบลู 

ตนักูล จะเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2564 เป็นปีแรก เน่ืองจากคุณอโนทยั ลีกิจ

วฒันะ ผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทปี 2558-2563 จะเกษียณอายใุนปี 2564) 

พรอ้มกันนี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือกาํหนดค่าตรวจสอบบญัชี รอบปี

บญัชี 2564 สาํหรบับริษัทเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 2,094,400 บาท ซึ่งเท่ากบัค่าสอบบญัชีท่ีจ่ายจริงสาํหรบัปี 2563 และคิดเป็น

จาํนวนเงินท่ีลดลงจากท่ีขออนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ปี 2563 เทา่กบัรอ้ยละ 12 
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หนว่ย: บาท 2562 2563 2564 

คา่สอบบญัชี 2,380,000 2,380,000 

(จา่ยจรงิ 2,094,400 บาท) 

2,094,400 

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีของบรษัิทเป็นผูส้อบบญัชีรายเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของบรษัิทยอ่ยโดยสว่นใหญ่ของบรษัิทสาํหรบัปี 

2563 และเป็นผูท่ี้มีช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์โดยในการพิจารณาแตง่ตัง้ คณะกรรมการไดพิ้จารณาถึงความพรอ้ม ขอบเขตการใหบ้รกิาร  อตัราคา่สอบบญัชี 

ประกอบกบัประสบการณข์องผูส้อบบญัชีและมีความเป็นอิสระ โดยผูส้อบบญัชีไม่ไดเ้ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้าํรง

ตาํแหนง่หนา้ท่ีใดๆ ของบรษัิท รวมทัง้ไมม่ีความสมัพนัธแ์ละไมม่ีสว่นไดเ้สยีกบับรษัิท/บรษัิทยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว นอกจากนี ้กระบวนการสอบบญัชี รวมทัง้ความตอ่เน่ืองในการตรวจสอบและผลการปฏิบตัิงานท่ี

ผ่านมาอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ และในปี 2563 บริษัทไม่ไดจ้่ายค่าตอบแทนอ่ืนใดใหก้บัผูส้อบบญัชีนอกเหนือจากค่าสอบบญัชี 

ประวตัิผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตปรากฏตามเอกสารแนบ 6 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 2 รุ่น คือ MINT-W8 และ 

MINT-W9 จาํนวนไม่เกิน 341,258,022 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ

ถอืหุ้น 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล เพ่ือเป็นการเตรียมความพรอ้มและเสริมสรา้งความแข็งแกรง่และใหม้ีความยืดหยุ่นทางการเงินใน

การดาํเนินโครงการตา่ง ๆ ในอนาคต และเพ่ือสาํรองเงินไวใ้ชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิท และ/หรอืเพ่ือชาํระหนี ้เมื่อมีการใช้

สทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิทตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ บรษัิทจึงเสนอใหม้กีารออกใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท 

2 รุน่ คือ MINT-W8 และ MINT-W9 จาํนวนไม่เกิน 341,258,022 หน่วย เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการ

ถือหุน้ ดงันี ้

• การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ครัง้ท่ี 8  (MINT-W8) จาํนวนไมเ่กิน 179,020,602 หนว่ย 

เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ โดยไม่คิดมลูค่า (ศนูยบ์าท) โดยมีอตัราการจดัสรร

เท่ากบั 29 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ในการคาํนวณสิทธิท่ีจะไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ของผูถื้อหุน้แตล่ะรายนัน้ หากเกิดเศษจากการคาํนวณตามอตัราการจดัสรร ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้) โดยใบสาํคญัแสดง

สิทธิดงักลา่วมีอายไุม่เกิน 2 ปีนบัจากวนัท่ีไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและมีอตัราการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ ท่ีราคา 28 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิตามเง่ือนไขการ

ปรบัสทิธิ ทัง้นี ้ขอ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกบัใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W8 ปรากฏในเอกสารแนบ 8 

• การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 9 (MINT-W9) จาํนวนไม่เกิน 162,237,420 หน่วย 

เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ โดยไม่คิดมลูค่า (ศนูยบ์าท) โดยมีอตัราการจดัสรร

เท่ากบั 32 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ในการคาํนวณสิทธิท่ีจะไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ
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ของผูถื้อหุน้แตล่ะรายนัน้ หากเกิดเศษจากการคาํนวณตามอตัราการจดัสรร ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้) โดยใบสาํคญัแสดง

สิทธิดงักลา่วมีอายไุม่เกิน 3 ปีนบัจากวนัท่ีไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและมีอตัราการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ ท่ีราคา 31 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิตามเง่ือนไขการ

ปรบัสทิธิ ทัง้นี ้ขอ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกบัใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W9 ปรากฏในเอกสารแนบ 9 

บริษัทกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W8 และ MINT-W9 (Record Date) ใน

วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 ทัง้นี ้การกาํหนดสทิธิดงักลา่วยงัมคีวามไมแ่นน่อน ขึน้อยูก่บัการไดร้บัอนมุติจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมสมควรอนมุตัิการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้

สามญัของบรษัิท 2 รุน่ คือ MINT-W8 และ MINT-W9 จาํนวนไมเ่กิน 341,258,022 หนว่ย เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท

ตามสดัสว่นการถือหุน้ ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 8 และเอกสารแนบ 9 

ในการนีใ้หค้ณะกรรมการบรษัิท หรอืกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบรษัิท หรอืบคุคลท่ีคณะกรรมการบรษัิทหรือ

กรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผูม้ีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ เก่ียวกับการออกและจัดสรร

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ MINT-W8 และ MINT-W9 ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) การกําหนด หรือแก้ไขหลักเกณฑ์เง่ือนไข

ขอ้กาํหนดสิทธิ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W8 และ MINT-W9 โดยรวมถึงการออกและ

จดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิในคราวเดยีวทัง้จาํนวนหรอืหลายคราว อตัราการจดัสรร วิธีการชาํระราคา อตัราการใชส้ทิธิ ราคาใช้

สิทธิและการคาํนวณราคาใชส้ิทธิ (รวมถึงสว่นเพ่ิมใด ๆ) การกาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัจดัสรรใบสาํคญั

แสดงสิทธิ MINT-W8 และ MINT-W9 วนัใชส้ิทธิครัง้แรกและวนัใช้สิทธิครัง้สดุทา้ย และขอ้กาํหนดหรือรายละเอียดอ่ืนใดท่ี

เก่ียวขอ้ง และใหบุ้คคลดงักล่าวมีอาํนาจในการเขา้เจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้

ดาํเนินการต่างๆ อันจําเป็นเก่ียวเน่ืองกับการออกและการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ MINT-W8 และ MINT-W9 การนาํ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ MINT-W8 และ MINT-W9 และหุน้สามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ

ดงักลา่ว เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนในการดาํเนินการขออนญุาต

ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และแต่งตัง้และมอบหมายบคุคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการ

ตา่งๆ ขา้งตน้ 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษัทให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล บริษัทไดจ้ดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่เพ่ือเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบริษัทตามสดัส่วน

การถือหุน้ (Rights Offering) และเพ่ือรองรบัการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ครัง้ท่ี 

7 (MINT-W7) ซึง่ออกใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ มีรายละเอียดดงันี ้
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จัดสรรเพื่อ 
จาํนวนหุ้นที่ได้รับการอนุมัติจาก

ที่ประชุมผู้ถอืหุน้ปี 2563 (หุ้น) 

จาํนวนหุ้นที่จัดสรร

จริง (หุน้) 

จาํนวนหุ้นคงเหลือ

หลังการจัดสรร (หุน้) 

Rights Offering 716,124,785 563,293,156 152,831,629 

MINT-W7 313,831,156 235,516,841 78,314,315 

รวม 1,029,955,941 798,809,997 231,145,944 

ดงันัน้ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามความในมาตรา 140 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกดั บริษัทจึงตอ้งลดทนุจดทะเบียนของ

บรษัิท จากจาํนวน 5,887,815,947 บาท เป็นจาํนวน 5,656,670,003 บาท มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยวิธีการตดัหุน้สามญั

ท่ียงัไมไ่ดน้าํออกจาํหนา่ย จาํนวน 231,145,944 หุน้ ตามรายละเอียดดงันี ้

- ตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดน้าํออกจาํหน่ายซึ่งออกไวเ้พ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ 

(Rights Offering) จาํนวน 152,831,629 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

- ตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดน้าํออกจาํหน่ายซึ่งออกไวเ้พ่ือรองรบัการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-

W7 จาํนวน 78,314,315 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

และการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิขอ้ 4 ของบรษัิทใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน ดงันี ้ 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน  5,656,670,003 บาท  (หา้พนัหกรอ้ยหา้สบิหกลา้นหกแสนเจ็ดหมื่นสามบาท) 

แบง่ออกเป็น   5,656,670,003 หุน้  (หา้พนัหกรอ้ยหา้สบิหกลา้นหกแสนเจ็ดหมื่นสามหุน้) 

มลูคา่หุน้ละ           1 บาท  (หนึง่บาท) 

โดยแบง่ออกเป็น 

หุน้สามญั   5,656,670,003 หุน้  (หา้พนัหกรอ้ยหา้สบิหกลา้นหกแสนเจ็ดหมื่นสามหุน้) 

หุน้บรุมิสทิธิ            - หุน้  (- หุน้)” 

ในการนี ้ใหค้ณะกรรมการบรษัิท หรอืกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบรษัิท หรอืบคุคลท่ีคณะกรรมการบรษัิทหรอื

กรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบรษัิทมอบหมาย มีอาํนาจดาํเนินการใด ๆ ตามท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการแกไ้ขเพ่ิมเตมิ

หนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบรษัิท 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ การลดทนุจดทะเบียนดงักลา่ว มีความเหมาะสมและ

ไมม่ีผลกระทบตอ่บรษัิทและสทิธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ ท่ีประชมุสมควรพิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทจากจาํนวน 

จากจาํนวน 5,887,815,947 บาท เป็นจาํนวน 5,656,670,003 บาท มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยวิธีการตดัหุน้สามญัท่ียงั

ไม่ไดน้าํออกจาํหน่าย จาํนวน 231,145,944 หุน้ และพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. เรื่องทนุจด

ทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนขา้งตน้ รวมทัง้การมอบอาํนาจตามท่ีเสนอ 
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การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้

สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล บริษัทเสนอใหม้กีารเพ่ิมทนุจดทะเบียนบริษัทจาํนวน 341,258,022 บาท จาก 5,656,670,003 บาท 

เป็น 5,997,928,025 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 341,258,022 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรบัการใช้

สิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 8 และครัง้ท่ี 9 (MINT-W8 และ MINT-W9) ซึ่งจะ

ออกใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัทเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ

เพ่ิมทนุจดทะเบียน ดงันี ้(รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏในแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) ในเอกสารแนบ 7)   

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน  5,997,928,025 บาท  (หา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิเจ็ดลา้นเกา้แสนสองหมืน่แปดพนัยี่สบิหา้บาท) 

แบง่ออกเป็น  5,997,928,025 หุน้  (หา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิเจ็ดลา้นเกา้แสนสองหมื่นแปดพนัยี่สบิหา้หุน้) 

มลูคา่หุน้ละ                                       1 บาท  (หนึง่บาท) 

โดยแบง่ออกเป็น 

หุน้สามญั  5,997,928,025 หุน้  (หา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิเจ็ดลา้นเกา้แสนสองหมื่นแปดพนัยี่สบิหา้หุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ                                       - หุน้  (- หุน้)” 

ในการนี ้ใหค้ณะกรรมการบรษัิท หรอืกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบรษัิท หรอืบคุคลท่ีคณะกรรมการบรษัิทหรอื

กรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบรษัิทมอบหมาย มีอาํนาจดาํเนินการใด ๆ ตามท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการแกไ้ขเพ่ิมเตมิ

หนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบรษัิท 

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการเพ่ิมทนุจดทะเบียนบริษัทโดยการออกหุน้สามญัใหม่เพ่ือ

รองรบัการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 8 และครัง้ท่ี 9 (MINT-W8 และ 

MINT-W9) ซึง่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ เป็นการใหส้ทิธิผูถื้อหุน้ทกุรายมีสว่นรว่มในการจอง

ซือ้หุน้และมีสทิธิไดร้บัผลตอบแทนจากผลประกอบการของบรษัิทรว่มกนัในอนาคต โดยการเพ่ิมทนุในครัง้นี ้และแผนการใชเ้งิน

ท่ีไดจ้ากการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิทตามใบสาํคญัแสดงสทิธิมีความสมเหตสุมผล  สอดคลอ้งและเพียงพอกบัแผนการใช้

เงินของบริษัท และจะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิท (รายละเอียดความเห็นคณะกรรมการปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย 7 

แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี)้ ในการนี ้ท่ีประชมุสมควรอนมุตัิ

การเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทจาํนวน 341,258,022 บาท จากเดิม 5,656,670,003 บาท เป็น 5,997,928,025 บาท โดยการ

ออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวน 341,258,022 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรบัการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 8 และครัง้ท่ี 9 (MINT-W8 และ MINT-W9) ซึ่งจะออกใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตาม

สดัส่วนการถือหุน้ และพิจารณาอนุมตัิแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัทเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ตามท่ีเสนอ  
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การลงมติ  วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 341,258,022 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 

บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ MINT-W8 และ MINT-W9 ซึ่งจะออก

ให้กับผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถอืหุ้น 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล บรษัิทเสนอใหม้ีการจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหมจ่าํนวนไมเ่กิน 341,258,022 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 

1 บาท ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้(รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏในแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) ในเอกสารแนบ 7) 

• จดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหมจ่าํนวน 179,020,602 หุน้ เพ่ือรองรบัการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะ

ซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ครัง้ท่ี 8 (MINT-W8) ซึง่จะออกใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้  

• จดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหมจ่าํนวน 162,237,420 หุน้ เพ่ือรองรบัการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะ

ซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ครัง้ท่ี 9 (MINT-W9) ซึง่จะออกใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชมุสมควรอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหมต่ามท่ีเสนอ 

ในการนีใ้หค้ณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือ

กรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบรษัิทมอบหมาย มีอาํนาจในการพิจารณาและกาํหนดรายละเอียดอ่ืนใด อนัจาํเป็นท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม ่ซึง่รวมไปถึงแตไ่มจ่าํกดัเพียงแต ่(1) เขา้เจรจา ทาํความตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญา

ท่ีเก่ียวขอ้ง และดาํเนินการใดๆ เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม ่(2) ลงนามในแบบคาํขออนญุาต คาํขอผ่อนผนั เอกสาร

และหลกัฐานท่ีจาํเป็น และเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม ่รวมถึงการติดตอ่และยื่นแบบคาํขออนญุาต คาํขอผ่อนผนั 

เอกสารและหลกัฐานท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งตอ่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) และการนาํหุน้สามญัท่ีออกใหม่

เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีจาํเป็นเพ่ือการจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม ่รวมถึง

การแตง่ตัง้และมอบหมายบคุคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการตา่งๆ ขา้งตน้ 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้ ับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

บริษัทไดก้าํหนดใหว้นัท่ี 12 มีนาคม 2564 เป็นวนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีจะเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการ

ประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบรษัิท ครัง้ท่ี 28/2564 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบกาํหนดการดงักล่าว และขอเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ี

ดงักลา่วขา้งตน้ ผูถื้อหุน้ทา่นใดประสงคจ์ะแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้กรุณายื่น

หนงัสือมอบฉันทะต่อประธานท่ีประชุม และ/หรือบุคคลท่ีประธานในท่ีประชุมมอบหมายก่อนผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชุม  

ในกรณีมอบฉนัทะกรุณาส่งหนงัสอืมอบฉันทะพรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ใหแ้ก่ประธานกรรมการและ/หรือผูท่ี้ประธาน

กรรมการกาํหนด ณ สถานท่ีประชมุกอ่น โดยกรรมการอิสระท่ีไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ไดแ้ก่  คณุสวุภา เจรญิยิ่ง 

และคณุจรมัพร โชติกเสถียร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 10 
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ในการนี ้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะของผู้ถือหุน้จะตอ้งนาํหลักฐานตามรายละเอียดท่ีระบุในเอกสารแนบ 12 

มาแสดงเพ่ือสทิธิในการเขา้รว่มประชมุ 

ทัง้นี ้เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการประชมุ รวมทัง้เป็นการรกัษาสทิธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ หากผูถื้อหุน้

มีคาํถามท่ีตอ้งการใหบ้รษัิทชีแ้จงในประเดน็ของระเบียบวาระท่ีนาํเสนอครัง้นี ้หรอืขอ้มลูอ่ืน ๆ ของบรษัิท สามารถจดัสง่คาํถาม

ลว่งหนา้ไดท่ี้ corp_secretary@minor.com บริษัทงดจดัของวา่งไวร้บัรองผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้รว่มประชมุ และงด

การแจกของท่ีระลกึ  

นอกจากนี ้สบืเน่ืองจากสถานการณโ์รคโควิด-19 บรษัิทขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวทางปฏิบตัิในการประชมุดงันี ้

1. สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้พิจารณามอบฉันทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยส่งหนงัสือมอบ

ฉนัทะใหแ้กบ่รษัิทลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุ 

2. บริษัทจะปฏิบตัิตามคาํแนะนาํของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัควบคมุโรคโควิด-19 

สาํหรบัการจดัประชมุ สมัมนา หรอืกิจกรรมอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั และประกาศกรุงเทพมหานครเก่ียวกบัมาตรการปอ้งกนั

โรคตามท่ีราชการกาํหนดเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงการตรวจคดักรองผูท่ี้มีอาการไขร้่วมกบัอาการ

ระบบทางเดินหายใจ ซึ่งหากพบผูท่ี้มีความเสี่ยง บริษัทขอความรว่มมือใหท้่านผูถื้อหุน้พิจารณามอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ

แทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง บรษัิทจึงแนะนาํใหท้า่นสงัเกตความพรอ้มของรา่งกายก่อนการเดินทางมารว่มประชมุ 

ท่ีประชมุคณะกรรมการมีมติอนมุตักิารมอบหมายอาํนาจใหก้รรมการบรหิาร และ/หรอื ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และ/

หรือ กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บคุคลท่ีไดร้บัมอบหมายโดยกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

และ/หรือ กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของบริษัท มีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการประชุมสามัญผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2564 ซึง่รวมถึงการเปลีย่นรูปแบบการประชมุเป็นการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-meeting) การออกหนงัสอืเชิญ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 รวมถึงการออกหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส ์

สาํหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-meeting) การกําหนดข้อปฏิบัติสาํหรบัการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์การมอบฉันทะ และแบบฟอรม์การลงทะเบียนสาํหรบัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-meeting) การ

กาํหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงวนั เวลา สถานท่ี และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นวา่จาํเป็น หรอืสมควร 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

  

 นายวิลเลีย่ม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค 

     ประธานกรรมการ 



เอกสารแนบ 3 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4 

ประวัติกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

1. นายวิลเลียม เอ็ลลวู์๊ด ไฮเน็ค

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

ตาํแหน่งปัจจบุนั ประธานกรรมการ (แต่งตัง้เม่ือวนัที่ 1 กนัยายน 2521) 
ประธานคณะกรรมการจดัการ  

อาย ุ 71 ปี (เกิดปี 2492) 

คณุวฒุิการศึกษา/ประวติัการอบรม ปรญิญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการจดัการ วิทยาลยัโยนก 
จงัหวดัลาํปาง 
โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 64/2548 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

การดาํรงตาํแหน่งอื่นๆ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและ 
กาํกบัดแูลกิจการ บรษัิท อินโดรามา เวนเจอรส์ จาํกดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการและกรรมการ บรษัิทในเครอื บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั่นแนล 
จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการ บรษัิท แปซิฟิกครอส อินเตอรเ์นชั่นแนล  

จาํนวนบรษัิทที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บรษัิทจดทะเบียน     3  บรษัิท (เป็นบรษัิทจดทะเบียนในประเทศสเปน 1 บรษัิท) 
บรษัิททั่วไป            41  บรษัิท     

ประสบการณ์ทํางาน กรรมการ บรษัิท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการ บรษัิท ซาทชิ แอนด ์ซาทชิ จาํกดั  
กรรมการ บรษัิท เสรมิสขุ จาํกดั 
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท โอกิลวี แอนด ์เมเธอร ์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

สดัสว่นการถือหุน้ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

MINT: 170,327,319 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 3.29 ของทนุที่ออกและเรยีกชาํระแลว้ 
MINT-W6: 7,473,895 หน่วย 
MINT-W7: 7,737,276 หน่วย 
MINT: 5,834 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชาํระแลว้ (คู่สมรส) 
MINT-W6: 260 หน่วย (คู่สมรส) 
MINT-W7: 265 หน่วย (คู่สมรส) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ            
ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
หรอืมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับรษัิท 

-ไม่มี- 

ระยะเวลาที่ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ 
จนถงึการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ปี 2564 

42 ปี 7 เดือน 

จาํนวนครัง้ที่ประชมุคณะกรรมการในปี 2563 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทจาํนวน 9/9 ครัง้ 

หลกัเกณฑ/์วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ ระมัดระวงั โดยคณะกรรมการสรร
หาและกาํกบัดแูลกิจการและคณะกรรมการบรษัิท (รายละเอียดในหนงัสอื
เชิญประชุมวาระที่ 4) 



เอกสารแนบ 3 

2. นายอานิล ธาดาน่ี 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ตาํแหน่งปัจจบุนั กรรมการ (แต่งตัง้เม่ือวนัที่ 26 มิถนุายน 2541) 
กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ 

อาย ุ 74 ปี (เกิดปี 2489) 

คณุวฒุิการศึกษา/ประวติัการอบรม ปรญิญาโท สาขาบรหิาร University of California, Berkeley สหรฐัอเมรกิา 
ปรญิญาโท สาขาวิทยาศาสตร ์University of Wisconsin, Madison
สหรฐัอเมรกิา 

การดาํรงตาํแหน่งอื่นๆ กรรมการ บรษัิท โรงแรมราชดาํร ิจาํกดั (มหาชน) 
ผูก่้อต้งัและประธานกรรมการ บรษัิท ซิมโฟนี เอเชีย โฮลดิง้ จาํกดั และ 
กรรมการบรษัิทในเครอื 
ผูก่้อต้งัและกรรมการ บรษัิท ซิมโฟนี อินเตอรเ์นชั่นแนล โฮลดิง้ส ์จาํกดั 
(บริษัทจดทะเบียนในสหราชอาณาจักร) และกรรมการบริษัทในเครือ 
กรรมการ บริษัท Desaru Peace Holdings Club Sdn.* 
ที่ปรกึษา SMU Committee for Institutional Advancement, Singapore 
Management University 
สมาชิก International Institute for Strategic Studies 

จาํนวนบรษัิทที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บรษัิทจดทะเบียน   2  บรษัิท (เป็นบรษิัทจดทะเบียนในสหราชอาณาจักร 1 บรษิัท) 
บรษัิททั่วไป          50  บรษัิท     

สดัสว่นการถือหุน้ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

MINT: 48,273,823 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.93 ของทนุที่ออกและเรยีกชาํระแลว้
MINT-W6: 5,470,584 หน่วย 
MINT-W7: 2,468,887 หน่วย 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ           
ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
หรอืมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับรษัิท 

กรรมการของบรษัิท Desaru Peace Holdings Club Sdn. ซึ่งเป็นบรษัิทที่
เป็นเจา้ของและประกอบธุรกิจโรงแรมในเมืองเดซารู ประเทศมาเลเซีย ทัง้นี ้
ธุรกิจดังกลา่วมีสภาพอย่างเดียวกนัและอาจเป็นการแข่งขนักบักิจการ
ประเภทโรงแรมของบรษัิท 

ระยะเวลาที่ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ 
จนถงึการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ปี 2564 

22 ปี 9 เดือน 

จาํนวนครัง้ที่ประชมุคณะกรรมการในปี 2563 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทจาํนวน 8/9 ครัง้ 
เขา้ประชมุคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 2/3 ครัง้ 
เขา้ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการจาํนวน 1/2 ครัง้ 

หลกัเกณฑ/์วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ ระมัดระวงั โดยคณะกรรมการสรร
หาและกาํกบัดแูลกิจการและคณะกรรมการบรษัิท (รายละเอียดในหนงัสอื
เชิญประชุมวาระที่ 4) 

หมายเหต:ุ *ปัจจบุนั นายอานลิ ธาดานี� ดาํรงตาํแหนง่กรรมการของบรษิัท Desaru Peace Holdings Club Sdn. ซึ�งเป็นบรษิัทที�เป็นเจา้ของและประกอบธรุกจิ

โรงแรมในเมอืงเดซารู ประเทศมาเลเซีย ทั�งนี � ธรุกจิดงักลา่วมสีภาพอยา่งเดยีวกนั และอาจเป็นการแข่งขนักบักจิการประเภทโรงแรมของบรษิัท ซึ�ง 

จะแจง้ใหท้ี�ประชมุผูถ้อืหุน้ทราบก่อนที�จะมมีตแิตง่ตั�งตอ่ไป
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3.  นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท  

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอสิระ 

ตาํแหน่งปัจจบุนั กรรมการอิสระ (แต่งตัง้เม่ือวนัที่ 3 เมษายน 2561) 
กรรมการบรหิารและกาํกบัความเสี่ยง 

อาย ุ 69 ปี (เกิดปี 2494) 

คณุวฒุิการศึกษา/ประวติัการอบรม Certificate, Executive Coaching, Cambridge University สหราชอาณาจกัร 
Diploma, Executive Coaching, Berkeley School for Executive Coaching 
Haas School of Business University of California สหรฐัอเมรกิา 
Intensive Program in Hotel Management with Specific Focus on 
Marketing and Branding, Cornell University, New York สหรฐัอเมรกิา 
Diploma, International Finance, Thunder School of Global 
Management, Phoenix สหรฐัอเมรกิา  
Intensive Program in International Finance, Wharton School Executive 
Development, Philadelphia สหรฐัอเมรกิา 

การดาํรงตาํแหน่งอื่นๆ Managing Director of OPA Associates 
Trustee of Waterkeeper Alliance 
Chapter Member of the Board of American Red Cross, San Francisco 
สหรฐัอเมรกิา 

จาํนวนบรษัิทที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บรษัิทจดทะเบียน       1  บรษัิท  
บรษัิททั่วไป                1  บรษัิท     

ประสบการณท์าํงาน Vice President แมรอิอท โฮเทลส ์อินเตอรเ์นชั่นแนล – สหราชอาณาจกัรและ
ไอรแ์ลนด ์
Vice President แมรอิอท โฮเทลส ์อินเตอรเ์นชั่นแนล – ฮาวายและแปซิฟิกใต ้
โฮโนลลู ูฮาวาย 
Vice President แมรอิอท โฮเทลส ์อินเตอรเ์นชั่นแนล – เอเชียและแปซิฟิกใต ้
ฮ่องกง 

สดัสว่นการถือหุน้  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

MINT: -ไม่มี- 
MINT-W6: -ไม่มี- 
MINT-W7: -ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ               
ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
หรอืมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับรษัิท 

-ไม่มี- 

ระยะเวลาที่ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ 
จนถงึการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ปี 2564 

3 ปี   

จาํนวนครัง้ที่ประชมุคณะกรรมการในปี 2563 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทจาํนวน 9/9 ครัง้ 
เขา้ประชมุคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสี่ยงจาํนวน 4/4 ครัง้ 

หลกัเกณฑ/์วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ ระมัดระวงั โดยคณะกรรมการสรรหา
และกาํกบัดแูลกิจการและคณะกรรมการบรษัิท (รายละเอียดในหนงัสอืเชิญ
ประชมุวาระที่ 4) 
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4.  นายนิติ โอสถานุเคราะห ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

ตาํแหน่งปัจจบุนั กรรมการ (แต่งตัง้เม่ือวนัที่ 23 พฤษภาคม 2561) 
กรรมการบรหิารและกาํกบัความเสี่ยง 

อาย ุ 47 ปี (เกิดปี 2516)  

คณุวฒุิการศึกษา/ประวติัการอบรม ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการเมือง Amherst College 
สหรฐัอเมรกิา 
มธัยมตอนปลาย Deerfield Academy สหรฐัอเมรกิา 
หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที่ 20  
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
Global Business Leader รุน่ที่ 1 (GBL 1), Lead Business Institute 
หลกัสตูรพฒันาความสมัพนัธร์ะดบัผูบ้รหิาร รุน่ที่ 9 (พสบ.บก.ทท.) 
กองบญัชาการกองทพัไทย 
หลกัสตูร Top Executive Program for Creative and Amazing Thai 
Services (TopCATS) รุน่ที่ 1/2562 สถาบนัวิทยาการการคา้ 
หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT)  
รุน่ที่ 11/2561 สถาบนัวิทยาการการคา้ 
หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน รุน่ที่ 15/2563  
สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.)   
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 253/2561  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ที่ 42/2556  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Role of Compensation Committee (RCC) รุน่ที่ 13/2554  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 27/2547  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

การดาํรงตาํแหน่งอื่นๆ กรรมการ และกรรมการสรรหากาํหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บรษัิท 
โอสถสภา จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท บางกอกรนิเวสท ์จาํกดั 
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท พิชยัสวัสด์ิ จาํกดั 
กรรมการ บรษัิท คุม้ภัยโตเกียวมารนี ประกนัภัย  (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการ บรษัิท โอสถานเุคราะหโ์ฮลดิง้ จาํกดั 
กรรมการ คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง คณะกรรมการกลุม่การคา้ภายใน 
และคณะกรรมการกฎหมาย ภาษี และกฎระเบียบ หอการคา้ไทย 
กรรมการ มลูนิธิโอสถานเุคราะห ์

จาํนวนบรษัิทที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บรษัิทจดทะเบียน        2  บรษัิท  
บรษัิททั่วไป                 4  บรษัิท  
                                  2  องคก์ร 
 
 



 

 

เอกสารแนบ 3 

ประสบการณท์าํงาน กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โอสถสภา 
จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บรหิารความเสี่ยงบรษัิท ชาญอิสระ ดิเวลลอ๊ปเมนท ์จาํกัด (มหาชน) 

สดัสว่นการถือหุน้  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

MINT: 495,800,851 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 9.57 ของทนุที่ออกและเรยีกชาํระแลว้ 
MINT-W6: 4,411,942 หน่วย 
MINT-W7: 22,393,220 หน่วย 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ               
ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
หรอืมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับรษัิท 

-ไม่มี- 

ระยะเวลาที่ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ 
จนถงึการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ปี 2564 

2 ปี 10 เดือน  

จาํนวนครัง้ที่ประชมุคณะกรรมการในปี 2563 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทจาํนวน 9/9 ครัง้ 
เขา้ประชมุคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสี่ยงจาํนวน 4/4 ครัง้ 

หลกัเกณฑ/์วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ ระมัดระวงั โดยคณะกรรมการสรรหา
และกาํกบัดแูลกิจการและคณะกรรมการบรษัิท (รายละเอียดในหนงัสอืเชิญ
ประชมุวาระที่ 4) 

 



 

  เอกสารแนบ 4 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4 
 

นิยามกรรมการอิสระ  

 

คณะกรรมการบริษัทกาํหนดใหน้ิยามกรรมการอิสระเข้มกว่าขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของสาํนักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงัต่อไปนี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี ้ใหน้ับรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระราย

นัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจาํ หรอืผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดับเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็น

กรรมการอิสระ 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพันธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา 

คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 

หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทย่อย 

4. ไม่มีหรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบรษัิท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย

เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย หรอืผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบรษัิท บรษัิทใหญ่บรษัิทย่อย บรษัิท

รว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคุมของบรษัิท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย

กว่าสองปีก่อนวนัที่แต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

 ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการทาํรายการทางการคา้ที่กระทาํเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ

เช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์ รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รอืบริการ หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลือทางการเงิน 

ดว้ยการรบัหรือใหกู้ยื้ม คํา้ประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถงึพฤติการณอ์ื่นทาํนองเดียวกนั ซึ่ง

เป็นผลใหบ้รษัิทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตัวตนสทุธิ

ของบริษัทหรือตั้งแต่ย่ีสิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี ้การคาํนวณภาระหนีด้ังกล่าวใหเ้ป็นไป

ตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุ ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์

ในการทาํรายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ใหน้ับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ใน

ระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบรษัิท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบ

บญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู่ เวน้

แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่แต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมาย หรอืที่ปรกึษาทางการ

เงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทาง



 

  เอกสารแนบ 4 

วิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ

อสิระ 

7.   ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตั้งขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท  

8.   ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกบักิจการของบรษัิทหรือบริษัทย่อย หรอืไม่เป็น

หุน้ส่วนที่มีนัยในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือน

ประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจาํนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่ มี

สภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย 

9.   ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษัิท 

ทัง้นี ้กรรมการที่เสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ คือ นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮเูบนเน็ท ซึ่งมีคณุสมบติัเป็นไปตามนิยาม

กรรมการอิสระที่กาํหนด   
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 

- ค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 (อตัราเดียวกนักบัปีก่อน) 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 2562 2563 2564 

คณะกรรมการ    

กรรมการบริหาร (ต่อท่านต่อปี)  200,000 200,000  200,000  

กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร     

ประจาํไตรมาส (ต่อทา่นต่อไตรมาส)  300,000 300,000  300,000  

การประชุมครัง้อ่ืนๆ (ต่อทา่นต่อครัง้) 25,000 25,000  25,000  

คณะกรรมการตรวจสอบ     

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     

ค่าตอบแทนรายปี  250,000 250,000  250,000  

ค่าเบีย้ประชุม (ต่อครัง้)  60,000 60,000  60,000  

กรรมการตรวจสอบ    

ค่าตอบแทนรายปี (ต่อทา่นต่อปี) 125,000 125,000  125,000  

ค่าเบีย้ประชุม (ต่อทา่นต่อครัง้)  40,000 40,000  40,000  

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน    

ค่าตอบแทนรายปี  

ประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน   

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน (ต่อทา่นต่อปี) 100,000 100,000 100,000 

ค่าเบีย้ประชุม (ต่อทา่นต่อครัง้) 25,000 25,000 25,000 

คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกจิการ    

ค่าตอบแทนรายปี  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดูแลกิจการ 

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

กรรมการสรรหาและกาํกบัดูแลกิจการ (ต่อท่านต่อปี) 100,000 100,000 100,000 

ค่าเบีย้ประชุม (ต่อทา่นต่อครัง้) 25,000 25,000 25,000 

คณะกรรมการบริหารและกาํกับความเสีย่ง* 

(สาํหรับกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหารเท่าน้ัน) 
 

  

ค่าตอบแทนรายปี  

  ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง   

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

  กรรมการบรหิารความเส่ียง (ต่อทา่นต่อปี) 100,000 100,000 100,000 

ค่าเบีย้ประชุม (ต่อทา่นต่อครัง้) 25,000 25,000 25,000 

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแลว้ กรรมการยังได้รบัสิทธิพิเศษในการเข้าพักหรือใชบ้ริการ

โรงแรมในเครอืของบรษัิทตามที่กาํหนดไว ้ มลูค่า 25,000 บาทต่อโรงแรมต่อปี 
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ข้อมูลอุตสาหกรรมประกอบการพิจารณาวาระกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

ขอ้มลูอุตสาหกรรมคา่ตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร ปี 2563 (1) คา่ตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

รายการ คา่ตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) 

คา่ตอบแทนเฉลี่ย คา่ตอบแทนตํ่าสุด คา่ตอบแทนสูงสุด จ่ายจริงปี 2563 ประมาณการปี 2564 

จาํแนกตามระดับรายได ้    140,000 

บาทต่อท่าน 

(กรรมการท่ีเป็น

ผูบ้รหิารแสดงความ

สมคัรใจ ในการลด

คา่ตอบแทนรายปีลง  

ในอตัรารอ้ยละ 30) 

200,000 

บาทต่อท่าน รายไดม้ากกว่า 50,000 ลา้นบาท 777,636 200,004 1,800,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ    

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 393,240 120,000 1,200,000 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 460,656 87,000 1,728,000 

บรกิาร 376,656 120,000 1,200,000 

(1) ท่ีมา รายงานการสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 ตารางท่ี 2 (คาํนวณเป็นรายปี)  
 

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

ขอ้มลูอุตสาหกรรมคา่ตอบแทนกรรมการทีไ่มเ่ป็นผู้บริหาร ปี 2563 (2) คา่ตอบแทนกรรมการทีไ่ม่

เป็นผู้บริหาร รายการ คา่ตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) คา่เบีย้ประชุม (บาทตอ่คร้ัง) โบนัส (บาทต่อปี) 
 

คา่ตอบ 

แทน

เฉลี่ย 

คา่ตอบ 

แทน

ตํ่าสุด 

คา่ตอบ 

แทน

สูงสุด 

คา่ตอบ

แทน

เฉลี่ย 

คา่ตอบ

แทน

ตํ่าสุด 

คา่ตอบ 

แทน

สูงสุด 

คา่ตอบ 

แทน

เฉลี่ย 

คา่ตอบ 

แทน 

ตํ่าสุด 

คา่ตอบ 

แทน

สูงสุด 

จ่ายจริงปี 

2563 

ประมาณ

การปี 2564 

จาํแนกตามระดับรายได้          1,277,500 

บาทต่อท่าน 

(รวมการลดเบีย้

ประชุม 2 ครัง้ 

ในอตัรารอ้ยละ 

30 ตามความ

สมคัรใจ) 

1,300,000 

บาทต่อท่าน 

รายไดม้ากกว่า 50,000 ลา้นบาท 876,984 300,000 2,496,000 52,029 10,000 300,000 2,271,201 252,272 3,934,426 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ          

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 392,556 120,000 1,200,000 44,370 10,000 300,000 439,724 30,000 1,700,400 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 504,840 87,000 1,800,000 21,192 5,000 42,000 690,800 100,000 3,600,000 

บรกิาร 379,800 120,000 1,200,000 25,297 5,000 175,000 558,986 77,467 2,916,667 

(2) ท่ีมา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2563 ตารางท่ี 3 (คาํนวณเป็นปี) ตารางท่ี 6 และตารางท่ี 9        
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2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1  ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอ้มลูอุตสาหกรรมคา่ตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563 (3)  

คา่ตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายการ คา่ตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) คา่เบีย้ประชุม (บาทต่อคร้ัง) 
 

คา่ตอบแทน

เฉลี่ย 

คา่ตอบแทน

ตํ่าสุด 

คา่ตอบแทน

สูงสุด 

คา่ตอบแทน

เฉลี่ย 

คา่ตอบแทน

ตํ่าสุด 

คา่ตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2563 ประมาณการปี 2564 

จาํแนกตามระดับรายได้       

472,000 บาท 

(รวมการลดเบีย้ประชุมใน

อตัรารอ้ยละ 30 ตามความ

สมคัรใจ 1 ครัง้ ในไตรมาส 

2 ปี 2563) 

490,000 บาท 

รายไดม้ากกว่า 50,000 ลา้นบาท 932,064 150,000 5,400,000 40,521 10,000 65,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 925,560 159,996 5,400,000 38,511 7,200 90,000 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 457,308 105,000 1,800,000 28,813 5,000 65,000 

บรกิาร 500,544 60,000 1,500,000 27,345 5,000 87,000 

(3) ท่ีมา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2563 ตารางท่ี 21 (คาํนวณเป็นปี) ตารางท่ี 23 

2.2  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

ขอ้มลูอุตสาหกรรมคา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ปี 2563(4)  

คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ รายการ คา่ตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) คา่เบีย้ประชุม (บาทต่อคร้ัง) 

คา่ตอบแทน

เฉลี่ย 

คา่ตอบแทน

ตํ่าสุด 

คา่ตอบแทน

สูงสุด 

คา่ตอบแทน

เฉลี่ย 

คา่ตอบแทน

ตํ่าสุด 

คา่ตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2563 ประมาณการปี 2564 

จาํแนกตามระดับรายได้       
273,000  

บาทต่อท่าน 

(รวมการลดเบีย้ประชุมใน

อตัรารอ้ยละ 30 ตามความ

สมคัรใจ 1 ครัง้ ในไตรมาส 

2 ปี 2563) 

285,000  

บาทต่อท่าน 

รายไดม้ากกว่า 50,000 ลา้นบาท 582,468 120,000 2,400,000 31,000 10,000 50,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 471,672 60,000 2,400,000 24,333 6,000 50,000 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 325,800 52,500 1,200,000 19,644 4,375 50,000 

บรกิาร 302,928 22,500 1,200,000 20,434 5,000 50,000 

(4) ท่ีมา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2563 ตารางท่ี 22 (คาํนวณเป็นปี) ตารางท่ี 24
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3.  ค่าตอบแทนกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

3.1  ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

ขอ้มลูอุตสาหกรรมคา่ตอบแทนประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ปี 2563(5) คา่ตอบแทนประธานคณะกรรมการกาํหนด

คา่ตอบแทน  รายการ คา่ตอบแทนรายปี  (บาทต่อปี) คา่เบีย้ประชุม (บาทต่อคร้ัง) 

  คา่ตอบแทน

เฉลี่ย 

คา่ตอบแทน

ตํ่าสุด 

คา่ตอบแทน

สูงสุด 

คา่ตอบแทน

เฉลี่ย 

คา่ตอบแทน

ตํ่าสุด 

คา่ตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2563 ประมาณการปี 2564 

จาํแนกตามระดับรายได ้       

225,000 บาท 200,000 บาท 

รายไดม้ากกว่า 50,000 ลา้นบาท 150,000 150,000 150,000 32,313 25,000 37,500 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 150,000 150,000 150,000 25,000 25,000 25,000 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 100,008 50,004 100,008 20,500 10,000 37,500 

บรกิาร 0 0 0 26,000 26,000 26,000 

(5) ท่ีมา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2563 ตารางท่ี 33 (คาํนวณเป็นปี) และตารางท่ี 35 

 

3.2  ค่าตอบแทนกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

ขอ้มลูอุตสาหกรรมคา่ตอบแทนกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน ปี 2563(6) คา่ตอบแทนกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 

รายการ คา่ตอบแทนรายปี  (บาทต่อปี) คา่เบีย้ประชุม (บาทต่อคร้ัง) 
 

คา่ตอบแทน

เฉลี่ย 

คา่ตอบแทน

ตํ่าสุด 

คา่ตอบแทน

สูงสุด 

คา่ตอบแทน

เฉลี่ย 

คา่ตอบแทน

ตํ่าสุด 

คา่ตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2563 ประมาณการปี 2564 

จาํแนกตามระดับรายได้       

175,000  

บาทต่อท่าน 

150,000 

 บาทต่อท่าน 

รายไดม้ากกว่า 50,000 ลา้นบาท 99,996 99,996 99,996 25,6258 22,500 30,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 99,996 99,996 99,996 25,000 25,000 25,000 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 75,000 50,004 99,996 15,333 10,000 25,000 

บรกิาร 0 0 99,996 20,000 20,000 20,000 

(6) ท่ีมา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2563 ตารางท่ี 34 (คาํนวณเป็นปี) และตารางท่ี 37 
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4.  ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ 

4.1  ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ 

(7) ท่ีมา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2563 ตารางท่ี 49 (คาํนวณเป็นปี) และตารางท่ี 51 

4.2  ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ 

ขอ้มลูอุตสาหกรรมคา่ตอบแทนกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกจิการ ปี 2563(8)  

ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาํกับ

ดูแลกจิการ 
รายการ 

คา่ตอบแทนรายปี  (บาทต่อปี) คา่เบีย้ประชุม (บาทต่อคร้ัง) 
 

คา่ตอบแทน

เฉลี่ย 

คา่ตอบแทน

ตํ่าสุด 

คา่ตอบแทน

สูงสุด 

คา่ตอบแทน

เฉลี่ย 

คา่ตอบแทน

ตํ่าสุด 

คา่ตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2563 

ประมาณการปี 

2564 

จาํแนกตามระดับรายได ้       

150,000 

บาทต่อท่าน 

175,000  

บาทต่อท่าน 

รายไดม้ากกว่า 50,000 ลา้นบาท 99,996 99,996 99,996 24,167 22,500 25,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 99,996 99,996 99,996 25,000 25,000 25,000 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 99,996 99,996 99,996 25,000 25,000 25,000 

บรกิาร 0 0 0 20,000 20,000 20,000 

(8) ท่ีมา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2563 ตารางท่ี 50 (คาํนวณเป็นปี) และตารางท่ี 53 

ขอ้มลูอุตสาหกรรมคา่ตอบแทนประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ ปี 2563(7) คา่ตอบแทนประธานคณะกรรมการสรร

หาและกาํกับดูแลกิจการ รายการ คา่ตอบแทนรายปี  (บาทต่อปี) คา่เบีย้ประชุม (บาทต่อคร้ัง) 

คา่ตอบแทน

เฉลี่ย 

คา่ตอบแทน

ตํ่าสุด 

คา่ตอบแทน

สูงสุด 

คา่ตอบแทน

เฉลี่ย 

คา่ตอบแทน

ตํ่าสุด 

คา่ตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2563 

ประมาณการปี 

2564 

จาํแนกตามระดับรายได้       

200,000 บาท 225,000 บาท 

รายไดม้ากกว่า 50,000 ลา้นบาท 150,000 150,000 150,000 30,583 25,000 37,500 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 150,000 150,000 150,000 25,000 25,000 25,000 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 150,000 150,000 150,000 37,500 37,500 37,500 

บรกิาร 0 0 0 26,000 26,000 26,000 

หมายเหต:ุ ไมป่รากฎขอ้มลูคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหารและกาํกบัความเส่ียงในรายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2563 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของกรรมการชุดย่อย 
 

       ขอบเขตอาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. ประชมุรว่มกบัผูบ้รหิารและผูต้รวจสอบบญัชีอิสระ เพื่อพิจารณางบการเงินตรวจสอบประจาํปี และงบการเงินสอบทานราย

ไตรมาส รวมถึงพิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทเก่ียวกับการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน และ

พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่จาํเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

2. ประชมุรว่มกบัผูบ้รหิารและผูต้รวจสอบบญัชีอิสระเท่าที่เห็นสมควรเพื่อพิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลดา้นผลการดาํเนินงาน

ต่อสาธารณะ รวมถึงแนวทางการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและผลการดาํเนินงานต่อนักวิเคราะหแ์ละสถาบนัจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือ 

3. คดัเลอืก เสนอแต่งตั้ง เลอืกกลบัเขา้มาใหม่และเลิกจา้ง ผูต้รวจสอบบัญชีอิสระเพื่อใหด้าํเนินการตรวจสอบบัญชี ระบบ

ควบคมุ และงบการเงินของบรษัิท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการคดัเลอืก ประเมินผล 

พิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงดูแลควบคุมงานที่เก่ียวกับบัญชีของบริษัทมหาชนซึ่งไดแ้ก่ วัตถุประสงคใ์นการจัดเตรียม 

หรือการนาํเสนอรายงานการตรวจสอบหรือการดาํเนินงานที่เก่ียวกับการตรวจสอบดา้นอื่นๆ นอกจากนี ้ยังดูแลการรบั

บริการดา้นอื่นของบริษัท (รวมถึง มติที่เก่ียวกับรายงานทางการเงิน ซึ่งมีความเห็นแตกต่างกันระหว่างผู้บริหารและ 

ผู้ตรวจสอบบัญชี ทั้งนี ้ ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระและบริษัทที่ ให้บริการด้านบัญชีทุกๆ บริษัท จะรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีอาํนาจในการอนุมัติเง่ือนไขและค่าบริการเบือ้งตน้สาํหรับ

บริการด้านการตรวจสอบและบริการด้านอื่นที่ เสนอโดยผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบจะให้

คาํแนะนาํต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูต้รวจสอบบัญชีอิสระของบริษัทรวมถึง

ค่าบรกิารตรวจสอบในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 

4. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเท่าที่ เห็นสมควร ในเรื่องที่ เก่ียวข้องกับปัญหา หรือข้อจาํกัดในการ

ตรวจสอบ และการดาํเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือขอ้จาํกัดนั้นๆ และการประเมินความเสี่ยงของบริษัท รวมถึง

นโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่งรวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยงดา้นการเงินของบรษัิทที่มีนยัสาํคัญ และมาตรการของฝ่าย

บรหิารในการควบคมุและลดผลกระทบจากความเสี่ยงดงักลา่ว 

5. สอบทานรายงานทางการเงินของบรษัิทและมาตรฐานบัญชี หลกัเกณฑ ์และการเปลี่ยนแปลงที่สาํคญัของมาตรฐานบัญชี 

หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการตัดสินใจดา้นบัญชีที่สาํคัญ ที่ส่งผลกระทบต่องบการเงินซึ่งรวมถึงทางเลือก 

ความสมเหตสุมผลของการตดัสนิใจดงักลา่ว 

6. สอบทานและอนมุติัการทาํงานของเจา้หนา้ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษัิท ซึ่งรวมถงึ 

• วตัถปุระสงค ์อาํนาจ และสายการบงัคบับญัชา 

• แผนการตรวจสอบ แผนงบประมาณ และแผนงานดา้นบคุคลากรประจาํปี และ 

• การแต่งตัง้ การกาํหนดค่าตอบแทน รวมถงึการหมนุเวียนผูบ้รหิารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน 

7. สอบทานร่วมกับประธานเจา้หนา้ที่การเงิน ผูบ้ริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน และผูบ้ริหารฝ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นสมควร เพื่อพิจารณาระบบตรวจสอบภายในของบริษัท และระบบควบคุมภายในดา้นการเงิน รวมถึงผล

การตรวจสอบภายใน 

8. สอบทานรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยรายงานประกอบดว้ยแนวทางการตรวจสอบ

ภายในของบริษัทตรวจสอบบัญชี ความเป็นอิสระของบริษัทตรวจสอบบัญชี และประเด็นสาํคัญที่ได้ถูกนาํเสนอใน
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ช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นประเด็นจากบริษัทตรวจสอบบัญชีเรื่องการตรวจสอบการควบคมุภายใน ผลการสอบ

ทานการควบคมุภายใน ผลการสอบทานเม่ือเทียบเคียงกบักลุม่อุตสาหกรรม หรอื ประเด็นที่รอ้งขอโดยหน่วยงานราชการ 

หรือขอ้รอ้งขออื่น หรือขอ้สงัเกตที่เก่ียวกับการตรวจสอบซึ่งดาํเนินการโดยบริษัท ทั้งนี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบ

ทานตามขั้นตอนตามที่บริษัทตรวจสอบบญัชีไดต้รวจพบตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ นอกจากนี ้เพื่อสอบทานความเป็นอิสระ

ของผูต้รวจสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานความสมัพันธ์ระหว่างผูต้รวจสอบบัญชีกบับรษัิทอย่างนอ้ยปี

ละ 1 ครัง้ 

9. สอบทานใหบ้รษัิทปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ หรอืกฎหมาย

ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

10. กาํหนดนโยบายในการว่าจา้งพนกังาน หรอืพนกังานที่เคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีอิสระของบรษัิท 

11. สอบทาน และตรวจสอบรายการที่เก่ียวขอ้งกับความสจุริตของผูบ้ริหาร ซึ่งรวมถึงรายการที่มีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

หรือรายการใดที่เก่ียวขอ้งกับจรรยาบรรณธุรกิจที่ไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายของบริษัท การตรวจสอบดังกล่าวรวมถึงการสอบ

ทานระบบตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ การดาํเนินการสอบทานดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบสามารถนัดประชุมกับ 

ที่ปรกึษาทั่วไป และเจา้หนา้ที่หรอืพนกังานของบรษัิทตามที่เห็นสมควร 

12. กาํหนดและควบคมุขัน้ตอนการรบัเรื่องดแูล และดาํเนินการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนที่เก่ียวขอ้งกบับญัชี การควบคมุภายใน หรอื

การตรวจสอบบัญชี รวมถึงเก็บรกัษาขอ้มูลที่ไดร้บัเป็นความลบัและไม่ระบุช่ือพนักงานของบริษัทที่แจง้ขอ้รอ้งเรียน ที่

เก่ียวกบัขอ้สงสยัดา้นบญัชีหรอืการตรวจสอบบญัชี 

13. ดาํเนินการแกไ้ขความขดัแยง้ดา้นผลประโยชนท์ี่เก่ียวขอ้งกบักรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู 

14. สอบทานและอนุมัติ หรือใหส้ตัยาบันรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เก่ียวโยง ซึ่งเป็นรายการที่ถูกกาํหนดใหเ้ปิดเผย

ขอ้มลูตามกฎเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. 

15. จดัเตรยีมและนาํเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจาํปีของบรษัิท โดยรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้

• ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เช่ือถือได ้ของรายงานทางการเงินของบรษัิท 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท 

• ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

• ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

• จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

• ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบติัหนา้ที่ตามกฎบตัร 

• รายการอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษัิท 

16. รายงานเหตุการณ์ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทต่อ

คณะกรรมการบรษัิท ดงันี ้

• รายการที่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
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• การทจุรติ หรอืมีสิ่งผิดปกติหรอืมีความบกพรอ่งที่สาํคญัในระบบควบคมุภายใน 

• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจของบรษัิท 

17. ปฏิบติัการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษัิทมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงในเว็บไซตข์องบรษัิท)  

 ขอบเขตอาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

1. ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาและพิจารณาผู้ที่จะดาํรงตาํแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งรวมถึง

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และดแูลการพฒันาแผนผูส้บืทอดตาํแหน่งสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู 

2. ทบทวนและอนมุติัเป้าหมายและวตัถปุระสงคป์ระจาํปีของบรษัิทเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

โดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ที่บริหารในส่วนที่เก่ียวกับเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ที่กาํหนด โดยการประเมินในครั้งนี ้จะเป็นปัจจัยที่ใช้ในการกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปีของประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิาร ซึ่งรวมถงึ เงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุน้และไม่ใช่หุน้ 

3. ทบทวนและอนุมัติขัน้ตอนการประเมินและโครงสรา้งผลตอบแทนประจาํปีของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตามการ

แนะนาํเบือ้งตน้ของประธานเจา้หน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของผูบ้ริหาร

ระดับสงูของบริษัท และจะพิจารณาอนุมัติผลตอบแทนประจาํปีของผูบ้ริหารระดับสูงซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และ

ผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุน้และไม่ใช่หุน้ นอกจากนี ้คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะดแูลการตัดสินใจ

ของผูบ้รหิารในสว่นที่เก่ียวกบัผลการดาํเนินงานและค่าตอบแทนของพนักงานบรษัิท 

4.  ทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนที่อยู่ในรูปแบบของหุน้ และแผนค่าตอบแทนอื่นที่เก่ียวกับหุน้ รวมถึงใหค้าํแนะนาํใน

การปรบัปรุงแผนค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบรษัิทตามที่เหน็สมควร โดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน

เป็นผูไ้ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทในการบรหิารแผนค่าตอบแทนดงักล่าว 

5. ดาํเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่องกับผูบ้ริหารของบริษัท ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูบ้ริหาร การพิจารณาขอ้มูลจาก

ความเห็นของพนกังาน และการพิจารณาผลของขัน้ตอนในการประเมินผูบ้รหิารประจาํปี 

6. ทบทวนและประสานงานกับผูบ้ริหารในการพิจารณาและวิเคราะหค่์าตอบแทนของบริษัท และนาํเสนอคาํแนะนาํต่อ

คณะกรรมการบรษัิท ใหพ้ิจารณาและวิเคราะหค่์าตอบแทน ซึ่งการพิจารณาและวิเคราะหด์งักล่าวจะเผยแพรใ่นรายงาน

ประจาํปี และหนงัสอืมอบฉนัทะของบรษัิท 

(ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากกฎบัตรของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนที่แสดงในเว็บไซตข์อง

บรษัิท)  

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ  

1. สรรหาบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท และคัดเลือกเพื่อนาํเสนอต่อผู้ถือหุน้เพื่อพิจารณา

อนุมัติในการประชุมสามัญประจาํปีผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการจะคัดเลือกบคุคลที่ มีความ

ซ่ือสตัยท์ัง้ในดา้นส่วนตวัและดา้นการทาํงาน เป็นบคุคลที่มีความสามารถและมีการตัดสนิใจที่ดีเลศิ อีกทัง้เป็นบคุคลที่มี

ความสามารถที่จะปฏิบติัหนา้ที่รว่มกบักรรมการบรษัิทท่านอื่นๆ ทัง้นีเ้พื่อผลประโยชนใ์นระยะยาวของผูถื้อหุน้ 
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2. กาํหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบริษัท และใหค้าํแนะนาํต่อคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติ โดยทบทวน

หลกัเกณฑก์ารสรรหาดังกลา่วเป็นระยะๆ 

3. พิจารณาโครงสรา้งของคณะกรรมการชุดย่อยและใหค้าํแนะนาํต่อคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ มี

คณุวฒุิและประสบการณเ์พื่อดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อยและประธานคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ โดย

ทุกปีคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการจะพิจารณาและเสนอบุคคลที่ เหมาะสมที่จะเป็นสมาชิกของ

คณะกรรมการชดุย่อยเพื่อทดแทนตาํแหน่งที่ว่างลงตามความจาํเป็น 

4. กาํหนดและใหค้าํแนะนาํคณะกรรมการบรษัิทในการพิจารณาแนวทางกาํกบัดแูลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและ

กาํกบัดแูลกิจการจะพิจารณาหรอืแนะนาํเพิ่มเติมแกไ้ขนโยบายดงักลา่วทกุปีหรอืตามความจาํเป็น 

5. กาํหนดและใหค้าํแนะนาํเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาการประเมินการทาํงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชดุย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการจะดแูลการประเมินประจาํปีดงักลา่ว 

6. พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชนข์องกรรมการประจาํปี และแนะนาํใหมี้การเปลี่ยนแปลงไดต้ามเห็นสมควร 

(ทั้งนี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการที่แสดงใน

เว็บไซตข์องบรษัิท)  

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิารและกาํกับความเสี่ยง  

1. สอบทานและประชมุร่วมกับผูบ้รหิารเก่ียวกับโครงสรา้งการบรหิารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ขอ้ควรปฏิบัติและ

แนวทาง นโยบาย และกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบรหิารความเสี่ยง 

2. สอบทานและประชมุรว่มกบัผูบ้รหิารเก่ียวกบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้ และกลยทุธท์ี่เก่ียวขอ้งกบัความเสี่ยงหลกั เช่น ความ

เสี่ยงดา้นเครดิต ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องและการระดมทุน ความเสี่ยงดา้นการตลาด ความเสี่ยงจากการดาํเนินงาน

และความเสี่ยงด้านช่ือเสียง รวมถึงการกาํหนดแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการควบคุมและลดความเสี่ยง

ดงักลา่ว 

3. ประชมุรว่มกบัคณะกรรมการกาํกบัโครงการบรหิารความเสี่ยง เก่ียวกบัแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการประเมิน

ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง ตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการบริหารและกาํกับความเสี่ยงควรประชุมร่วมกับ

คณะกรรมการกาํกบัโครงการบรหิารความเสี่ยงอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

4. รบัรายงานผลการสอบทานการบรหิารความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงจากฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษัิท 

5. อนมุติัการแต่งตัง้และถอดถอนประธานคณะกรรมการกาํกบัโครงการบรหิารความเสี่ยง 

6. สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวกับความเสี่ยงในรายงานประจาํปีของบริษัทและแบบรายการแสดงขอ้มูลประจาํปี 

(แบบ 56-1) 

7. สอบทานหวัขอ้รายงานความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสี่ยงเห็นว่าสมควรเป็นครัง้คราว 

8. ปฏิบติัการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

(ทั้งนี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากกฎบัตรของคณะกรรมการบรหิารและกาํกับความเสี่ยง ที่แสดงใน

เว็บไซตข์องบรษัิท) 
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ประวัติผู้สอบบัญชี 

1. นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตเลขที่ 4298 

สาํนกังานสอบบัญชี บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั  

ตาํแหน่งปัจจบุนั หุน้สว่นสายงานการตรวจสอบบญัชี  

คณุวฒุิการศึกษา ปรญิญาโททางการบรหิาร (MBA)-การเงิน จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการสอบบัญชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปรญิญาตรกีารบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ ์ มากกว่า 30 ปี    

จาํนวนปีที่สอบบัญชีใหบ้รษัิท  -ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ  -ไม่มี- 

ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 

2. นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ  ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตเลขที่ 3760  

สาํนกังานสอบบัญชี บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั  

ตาํแหน่งปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

คณุวฒุิการศึกษา ปรญิญาโทนิติศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปรญิญาตรกีารบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ ์ มากกว่า 20 ปี    

จาํนวนปีที่สอบบัญชีใหบ้รษัิท  -ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ -ไม่มี- 

ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 

3. นางสาวสนิสริ ิทงัสมบัติ ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาต เลขที่ 7352 

สาํนกังานสอบบัญชี บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั  

ตาํแหน่งปัจจบุนั หุน้สว่น   

คณุวฒุิการศึกษา ปรญิญาโทดา้นบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

  ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง)  

                                                                  ภาคภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ ์ มากกว่า 20 ปี     

จาํนวนปีที่สอบบัญชีใหบ้รษัิท  -ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ -ไม่มี- 

ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน  ์
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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 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 7 

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  
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สรุปสาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญของ 
บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 8 (MINT-W8) 

 
ประเภทของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 8 (“ใบส าคัญแสดงสทิธิ MINT-W8”) 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทชนิดระบช่ืุอผูถื้อ และสามารถ

เปลีย่นมือได ้
วิธีการจดัสรร  • จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด 

(มหาชน) (“บริษัท”) ตามสดัสว่นการถือหุน้ โดยไม่คิดมลูคา่ ในอตัราสว่น 
29 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ   

• ในการค านวณสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิของผูถื้อหุน้แตล่ะ
รายนัน้ หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรร ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบริษัท 
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทน
บริษัทมอบหมาย เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดรายละเอียดการใชส้ิทธิจองซือ้ และ
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขที่จ าเป็นอื่นตอ่ไป 

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ 
ที่เสนอขาย 

: 179,020,602 หนว่ย  

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : 0 บาท (ศนูยบ์าท) 
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ   : ไมเ่กิน 2  ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 
จ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรบั
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

: ไมเ่กิน 179,020,602 หุน้ (มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท)  

อตัราการใชส้ทิธิ  ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ตอ่หุน้สามญั 1 หุน้ เวน้แตก่รณีมกีารปรบัอตัรา
การใชส้ทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ 

ราคาการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั : 28 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ 
ทัง้นี ้หากมีการปรบัราคาการใชส้ทิธิ ราคาการใชส้ทิธิจะตอ้งไมต่  ่ากวา่มลูคา่หุน้
ที่ตราไวข้องหุน้ของบรษัิท ณ ขณะนัน้ 

วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ  วนัที่จะก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการ
แทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท า
การแทนบริษัทมอบหมาย โดยบริษัทคาดว่าจะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สทิธิไดใ้นเดือนพฤษภาคม 2564 

วนัก าหนดการใชส้ทิธิ : ทุกวนัที่ 15 ของเดือนกุมภาพนัธ ์พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน ของทุกปี
ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่วนัใชส้ิทธิตรงกับวนัหยุดท าการ
ของบริษัท ใหเ้ลื่อนก าหนดการใชส้ิทธิดงักลา่วเป็นวนัท าการถดัไป ทัง้นี ้บริษัท
คาดวา่วนัใชส้ทิธิครัง้แรกจะตรงกบัวนัท่ี 15 สงิหาคม 2564  

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่7, 9, 10 
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ทัง้นี ้วนัครบก าหนดการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยจะตรงกบัวนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิ  
MINT-W8 มีอายคุรบ 2 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และในกรณีที่วนั
ใช้สิทธิครัง้สุดท้ายตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้ง
สดุทา้ยดงักลา่วเป็นวนัท าการถดัไป  
คณะกรรมการบรษัิท หรอืกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบรษัิท หรอืบคุคล
ที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ  านาจกระท าการแทนบริษัท
มอบหมาย  จะเป็นผู้ก าหนดวันครบก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและ
รายละเอียดที่เก่ียวขอ้ง 

การแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ : ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใช้สิทธิในการซือ้หุน้สามัญของบริษัท 
จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทระหวา่งเวลา 9.30 
น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันท าการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครัง้ 
ยกเวน้การใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย โดยก าหนดใหม้ีระยะเวลาการแจง้ความจ านง 
ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัใชส้ทิธิครัง้
สดุทา้ย 
เมื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิไดแ้จง้ความจ านงในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของ
บรษัิทตามใบส าคญัแสดงสทิธิ MINT-W8 แลว้การแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ
ดงักลา่วไมส่ามารถเพิกถอนได ้

นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธิ : บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะน าใบส าคัญแสดงสิทธิ MINT-W8 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย  ์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ตลาดรองของหุน้สามญัที่เกิดจาก
การใชส้ทิธิ        

: บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เ กิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ MINT-W8 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

วตัถปุระสงคข์องการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิและประโยชน์
ที่บรษัิทจะไดร้บัจากการจดัสรรหุน้
สามญัที่ออกใหมใ่นครัง้นี ้

: เป็นการเตรียมความพรอ้มและเสริมสรา้งความแข็งแกร่งใหบ้ริษัทมีความ
ยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และเพื่อส ารอง
เงินไวใ้ชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิท และ/หรอื เพื่อช าระหนีส้นิทางการเงิน
และหนีอ้ื่น ๆ เมื่อมีการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิทตามใบส าคญัแสดงสทิธิ  
MINT-W8 

ประโยชนท์ี่ผูถื้อหุน้จะไดร้บัจาก
การเพิม่ทนุ 

: บริษัทจะมีฐานะการเงินที่แข็งแกรง่มากขึน้ มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชใ้นการ
ประกอบธุรกิจเพิ่มขึน้ ท าใหบ้ริษัทมีความสามารถในการสรา้งรายไดแ้ละ
ความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึน้ และผู้ถือหุ้นของบริษัท  จะได้รับ
ผลประโยชนจ์ากการที่บริษัทจะสามารถน าเงินท่ีไดร้บัไปใชใ้นโครงการตา่ง ๆ 
ของบริษัทในอนาคตตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์อง
การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ MINT- W8 ในครัง้นี ้
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รายละเอียดการค านวณจ านวนหุน้รองรับ 
วิธีการค านวณสดัสว่นจ านวนหุน้รองรบั = (จ านวนหุน้รองรบั warrant ที่เสนอขายในครัง้นี+้จ านวน

หุน้รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอื warrant ที่เสนอขายใน
ครัง้อื่น ซึง่ไมร่วมหุน้ท่ีจดัไวร้องรบั ESOP-warrant) / 
(จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท+หุน้อื่น
นอกจากหุน้รองรบัท่ีบรษัิทเสนอขายควบคูก่บัใบส าคญั
แสดงสทิธิในครัง้นี ้(ถา้ม)ี)  

โดยที ่
จ านวนหุน้รองรบั warrant ที่เสนอขายในครัง้นี ้
(MINT-W8 และ MINT-W9) 

 
= 

 
341,258,022 หุน้ (มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 

จ านวนหุน้รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอื warrant 
ที่เสนอขายในครัง้อื่น ซึง่ไมร่วมหุน้ท่ีจดัไวร้องรบั 
ESOP-warrant 

= 465,072,573 หุน้ (มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท)  

จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท = 5,191,597,430 หุน้ (มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 
หุน้อื่นนอกจากหุน้รองรบัท่ีบรษัิทเสนอขาย
ควบคูก่บัใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้(ถา้ม)ี 

= 0 

ดงันัน้  สดัสว่นจ านวนหุน้รองรบั = 
~ 

(341,258,022 + 465,072,573) / 5,191,597,430 
15.53%  

ผลกระทบตอ่ผู้ถอืหุน้ :  
1. หุน้สามญัใหมท่ี่เกิดจากการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้จะมีสิทธิและไดร้บัผลประโยชนอ์นัพึงไดเ้สมือน
หุน้สามญัเดิมที่ออกและเรียกช าระเต็มมูลค่าของบริษัททกุประการ โดยสิทธิใด ๆ ที่จะไดร้บัจากการเป็นผูถื้อหุน้สามญั
จากการใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิจะเริม่ตัง้แตว่นัท่ีกระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแลว้ส าหรบั
หุน้สามญัใหมท่ี่เกิดจากการใชส้ทิธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ 

2. ผลกระทบที่มีตอ่ผูถื้อหุน้เนื่องจากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิ 

เนื่องจากบรษัิทมีการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ MINT-W8 และ MINT-W9 ดงันัน้ ในการพิจารณาผลกระทบตอ่
ผูถื้อหุน้ จะพิจารณาผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้เดิมในกรณีดงันี ้

กรณีที่ 1 : กรณีที่บริษัทออกและจัดสรร MINT-W8 และ MINT-W9 และผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทเป็นผูใ้ชส้ิทธิ MINT-W8 
และ MINT-W9 ทั้งจ านวน ทั้งนี ้ในกรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ไดร้ับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ 
(Control Dilution) 

กรณีที่ 2 : กรณีที่บรษัิทออกและจดัสรร MINT-W8 เพียงอยา่งเดียว และ MINT-W8 มีการเปลีย่นมอืจากผูถื้อหุน้เดิมของ
บรษัิทเป็นนกัลงทนุอื่น โดยนกัลงทนุอื่นเป็นผูใ้ชส้ทิธิ MINT-W8 ทัง้จ านวน 
กรณีที่ 3 : กรณีที่บรษัิทออกและจดัสรร MINT-W9 เพียงอยา่งเดียว และ MINT-W9 มีการเปลีย่นมอืจากผูถื้อหุน้เดิมของ
บรษัิทเป็นนกัลงทนุอื่น โดยนกัลงทนุอื่นเป็นผูใ้ชส้ทิธิ MINT-W9 ทัง้จ านวน 
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กรณีที่ 4 : กรณีที่บรษัิทออกและจดัสรร MINT-W8 และ MINT-W9 และ MINT-W8 และ MINT-W9 มีการเปลีย่นมือจากผู้
ถือหุน้เดิมของบรษัิทเป็นนกัลงทนุอื่น โดยนกัลงทนุอื่นเป็นผูใ้ชส้ทิธิ MINT-W8 และ MINT-W9 ทัง้จ านวน 

2.1  การลดลงของสดัสว่นการถือหุน้ (Control Dilution) 

 ภายหลงัการออกและจดัสรร MINT-W8 และ MINT-W9 หากมีการใชส้ทิธิ MINT-W8 และ/หรอื MINT-W9 ทัง้
จ านวน จะมีผลกระทบจากการลดลงของสดัสว่นการถือหุน้ (Control Dilution) โดยค านวณจากสตูรการค านวณ ดงันี ้

Control Dilution = 1 - [Q0/ (Q0 + Qn)]  

โดยที ่ Q0 = จ านวนหุน้สามญัที่มีอยูเ่ดมิเทา่กบั 5,191,597,430 หุน้ ก่อนวนัใชส้ทิธิ MINT-W8 และ/หรอื MINT-W9 

 Qn = จ านวนหุน้ท่ีเพิ่มขึน้จากการใชส้ทิธิ MINT-W8 และ/หรอื MINT-W9 โดยในแตล่ะกรณีไดแ้ก ่

- กรณีที่ 2 (Qw2) : จ านวนหุน้สามญัที่เพิ่มขึน้จากการใชส้ทิธิ MINT-W8 ทัง้จ านวน = 179,020,062 หุน้ 

- กรณีที่ 3 (Qw3) : จ านวนหุน้สามญัที่เพิ่มขึน้จากการใชส้ทิธิ MINT-W9 ทัง้จ านวน = 162,237,420 หุน้ 

- กรณีที่ 4 (Qw4) : จ านวนหุน้สามญัที่เพิ่มขึน้จากการใชส้ทิธิ MINT-W8 และ MINT-W9 ทัง้จ านวน = 341,258,022 หุน้ 

 กรณีที่ 1  ไมม่ีผลกระทบ 

 กรณีที่ 2 ผูถื้อหุน้เดิมไดร้บัผลกระทบรอ้ยละ 3.33 

 กรณีที่ 3 ผูถื้อหุน้เดิมไดร้บัผลกระทบรอ้ยละ 3.03 

 กรณีที่ 4 ผูถื้อหุน้เดิมไดร้บัผลกระทบรอ้ยละ 6.17 

2.2  การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) 

 ภายหลงัการออกและจดัสรร MINT-W8 และ/หรอื MINT-W9 จะมีผลกระทบจากการลดลงของของราคาหุน้ 
(Price Dilution) โดยค านวณจากสตูรการค านวณ ดงันี ้

 Price Dilution = (P0– Pn) / P0  

โดยที ่  

P0 = ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้ MINT ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบรษัิท 
ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 (ระหวา่งวนัท่ี 3-24 กมุภาพนัธ ์2564) ซึง่เทา่กบั 29.10 บาทตอ่หุน้ 

Pn = ราคาเฉลีย่ตอ่หุน้ทัง้หมดภายหลงัการใชส้ทิธิ MINT-W8 และ/หรอื MINT-W9 ทัง้จ านวน โดยในแตล่ะกรณีไดแ้ก ่

 - กรณีที่ 1 และ 4 : [(P0Q0) + (PW2QW2) + (PW3QW3)] / (Q0+QW2+QW3) ซึง่ไมม่ีผลกระทบ 

 - กรณีที่ 2 : [(P0Q0) + (PW2QW2)] / (Q0+QW2) ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 0.13  

 - กรณีที่ 3 : [(P0Q0) + (PW3QW3)] / (Q0+QW3) ซึง่ไมม่ีผลกระทบ 

  โดย PW2 คือราคาการใชส้ทิธิของ MINT-W8 ที่ 28 บาท 

  และ PW3 คือราคาการใชส้ทิธิของ MINT-W9 ที่ 31 บาท 

                 ในกรณีที่ 2 ผูถื้อหุน้จะไดร้บัผลกระทบดา้นราคารอ้ยละ 0.13 

2.3           การลดลงของสว่นแบง่ก าไร (EPS Dilution) 

 เนื่องจากผลการด าเนินงานปี 2563 มีขาดทนุสทุธิ  จึงไมม่ีการค านวณการลดลงของสว่นแบง่ก าไร 
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เงือ่นไขการปรับสิทธิ :  
ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด
เหตุการณห์นึ่งดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ทัง้นี ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ให้
ดอ้ยไปกวา่เดิม 
1. เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้บรษัิท อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุน้ที่ไดอ้อกแลว้ของ

บรษัิท 
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุน้สามญั (Common Stock) ที่ออกใหม่ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรอื 

บคุคลในวงจ ากดั ในราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ค  านวณไดต้ ่ากว่ารอ้ยละ  90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญั
ของบรษัิท” 

3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ 
บคุคลในวงจ ากดั โดยที่หลกัทรพัยน์ัน้มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามญัไดห้รือใหส้ิทธิในการจองซือ้หุน้
สามญั (เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั) โดยที่ราคาสทุธิตอ่หุน้ของหุน้สามญัที่จะ
ออกใหม ่เพื่อรองรบัสทิธิดงักลา่ว ต ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิท 

4. เมื่อบรษัิท จา่ยเงินปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท 
5. เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรบัการ

ด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ  
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบั ขอ้ 1 ถึง 5 ที่ท าใหผ้ลประโยชนต์อบแทนใด ๆ ที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะ

ไดร้บัเมื่อมีการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิดอ้ยไปกวา่เดิม 
 ทั้งนี  ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ  านาจกระท าการแทนบริษัท หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดเง่ือนไข และ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการปรบัหรอืการเปลีย่นแปลงอตัราการใชส้ทิธิ และราคาใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

เง่ือนไขอื่น ๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ  านาจกระท าการแทนบริษัทหรือบุคคลที่
คณะกรรมการบรษัิทหรอืกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบรษัิทมอบหมาย เป็นผูม้ีอ  านาจ
ในการก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ รายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยรวมถึง 
แต่ไม่จ ากัดเพียง การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิในคราวเดียวทัง้จ านวนหรือหลายคราว 
อตัราสว่นการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการช าระราคา และราคาใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั การ
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ การเขา้เจรจา ตกลงลง
นามในเอกสาร และสญัญาตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ ด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็น และสมควร
อนัเก่ียวเนื่องกบัใบส าคญัแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้
ซึ่งรวมถึงการน าใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิดงักลา่ว เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการแต่งตัง้และมอบหมาย
บคุคลอื่นท่ีมีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการตา่ง ๆ ขา้งตน้ 
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สรุปสาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญของ 
บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 9 (MINT-W9) 

 

ประเภทของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 9 (“ใบส าคัญแสดงสทิธิ MINT-W9”) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทชนิดระบช่ืุอผูถื้อ และสามารถ
เปลีย่นมือได ้

วิธีการจดัสรร  • จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด 

(มหาชน) (“บริษัท”) ตามสดัสว่นการถือหุน้ โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราสว่น 
32 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ   

• ในการค านวณสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละ
รายนัน้ หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรร ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบริษัท 
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทน
บริษัทมอบหมาย เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดรายละเอียดการใชส้ิทธิจองซือ้ และ
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขที่จ าเป็นอื่นตอ่ไป 

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ 
ที่เสนอขาย 

: 162,237,420 หนว่ย  

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : 0 บาท (ศนูยบ์าท) 
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ   : ไมเ่กิน 3 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 
จ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรบั
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

: ไมเ่กิน 162,237,420 หุน้ (มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท)  

อตัราการใชส้ทิธิ  ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ตอ่หุน้สามญั 1 หุน้ เวน้แตก่รณีมกีารปรบัอตัรา
การใชส้ทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ 

ราคาการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั : 31 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ  
ทัง้นี ้หากมีการปรบัราคาการใชส้ทิธิ ราคาการใชส้ทิธิจะตอ้งไมต่  ่ากวา่มลูค่าหุน้
ที่ตราไวข้องหุน้ของบรษัิท ณ ขณะนัน้ 

วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ  วันที่จะก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการ
แทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท า
การแทนบริษัทมอบหมาย โดยบริษัทคาดว่าจะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สทิธิไดใ้นเดือนพฤษภาคม 2564 

วนัก าหนดการใชส้ทิธิ : ทุกวนัที่ 15 ของเดือนกุมภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน  ของทุกปี
ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่วนัใชส้ิทธิตรงกับวนัหยุดท าการ
ของบริษัท ใหเ้ลื่อนก าหนดการใชส้ิทธิดงักลา่วเป็นวนัท าการถดัไป ทัง้นี ้บริษัท
คาดวา่วนัใชส้ทิธิครัง้แรกจะตรงกบัวนัท่ี 15 สงิหาคม 2564  

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่7, 9, 10 
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ทัง้นี ้วนัครบก าหนดการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยจะตรงกับวนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิ  
MINT-W9 มีอายคุรบ 3 ปี นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และในกรณีที่วนั
ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิครัง้
สดุทา้ยดงักลา่วเป็นวนัท าการถดัไป  
คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบริษัท หรือบคุคล
ที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ  านาจกระท าการแทนบริษัท
มอบหมาย  จะเป็นผู้ก าหนดวันครบก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและ
รายละเอียดที่เก่ียวขอ้ง 

การแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ : ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใช้สิทธิในการซือ้หุน้สามัญของบริษัท 
จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทระหว่างเวลา 9.30 
น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันท าการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครัง้ 
ยกเวน้การใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย โดยก าหนดใหม้ีระยะเวลาการแจง้ความจ านง 
ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัใชส้ิทธิครัง้
สดุทา้ย 
เมื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของ
บรษัิทตามใบส าคญัแสดงสทิธิ MINT-W9 แลว้การแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ
ดงักลา่วไมส่ามารถเพิกถอนได ้

นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธิ : บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะน าใบส าคัญแสดงสิทธิ  MINT-W9 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย ์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ตลาดรองของหุน้สามญัที่เกิดจาก
การใชส้ทิธิ        

: บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ เ กิดจากการใช้สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ MINT-W9 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

วตัถปุระสงคข์องการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิและประโยชน์
ที่บรษัิทจะไดร้บัจากการจดัสรรหุน้
สามญัที่ออกใหมใ่นครัง้นี ้

: เป็นการเตรียมความพรอ้มและเสริมสรา้งความแข็งแกร่งให้บริษัทมีความ
ยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินโครงการตา่ง ๆ ในอนาคต และเพื่อส ารองเงิน
ไวใ้ชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท และ/หรือ เพื่อช าระหนีส้ินทางการเงินและ
หนีอ้ื่น ๆ เมื่อมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัทตามใบส าคัญแสดงสิทธิ   
MINT-W9 

ประโยชนท์ี่ผูถื้อหุน้จะไดร้บัจาก
การเพิม่ทนุ 

: บริษัทจะมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งมากขึน้ มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการ
ประกอบธุรกิจเพิ่มขึน้ ท าให้บริษัทมีความสามารถในการสรา้งรายได้และ
ความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึ ้น  และผู้ถือหุ้นของบริษัท  จะได้รับ
ผลประโยชนจ์ากการที่บริษัทจะสามารถน าเงินที่ไดร้บัไปใชใ้นโครงการต่าง ๆ  
ของบรษัิทในอนาคตตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการ
ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ MINT- W9 ในครัง้นี ้
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รายละเอียดการค านวณจ านวนหุน้รองรับ 
วิธีการค านวณสดัสว่นจ านวนหุน้รองรบั = (จ านวนหุน้รองรบั warrant ที่เสนอขายในครัง้นี+้จ านวน

หุน้รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอื warrant ที่เสนอขายใน
ครัง้อื่น ซึง่ไมร่วมหุน้ท่ีจดัไวร้องรบั ESOP-warrant) / 
(จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท+หุน้อื่น
นอกจากหุน้รองรบัท่ีบรษัิทเสนอขายควบคูก่บัใบส าคญั
แสดงสทิธิในครัง้นี ้(ถา้ม)ี)  

โดยที ่
จ านวนหุน้รองรบั warrant ที่เสนอขายในครัง้นี ้
(MINT-W8 และ MINT-W9) 

 
= 

 
341,258,022 หุน้ (มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 

จ านวนหุน้รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอื warrant 
ที่เสนอขายในครัง้อื่น ซึง่ไมร่วมหุน้ท่ีจดัไวร้องรบั 
ESOP-warrant 

= 465,072,573 หุน้ (มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท)  

จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท = 5,191,597,430 หุน้ (มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 
หุน้อื่นนอกจากหุน้รองรบัท่ีบรษัิทเสนอขาย
ควบคูก่บัใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้(ถา้ม)ี 

= 0 

ดงันัน้  สดัสว่นจ านวนหุน้รองรบั = 
~ 

(341,258,022 + 465,072,573) / 5,191,597,430 
15.53%  

 

ผลกระทบตอ่ผู้ถอืหุน้ :  
1. หุน้สามญัใหมท่ี่เกิดจากการใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้จะมีสทิธิและไดร้บัผลประโยชนอ์นัพงึไดเ้สมือน
หุน้สามญัเดิมที่ออกและเรียกช าระเต็มมูลค่าของบริษัททกุประการ โดยสิทธิใด ๆ ที่จะไดร้บัจากการเป็นผูถื้อหุน้สามญั
จากการใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิจะเริม่ตัง้แตว่นัท่ีกระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแลว้ส าหรบั
หุน้สามญัใหมท่ี่เกิดจากการใชส้ทิธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ 

2. ผลกระทบที่มีตอ่ผูถื้อหุน้เนื่องจากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิ 

เนื่องจากบรษัิทมีการออกและจดัสรรใบส าาคญัแสดงสทิธิ MINT-W8 และ MINT-W9 ดงันัน้ ในการพิจารณาผลกระทบ
ตอ่ผูถื้อหุน้ จะพิจารณาผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้เดิมในกรณีดงันี ้

กรณีที่ 1 : กรณีที่บรษัิทออกและจดัสรร MINT-W8 และ MINT-W9 และผูถื้อหุน้เดมิของบรษัิทเป็นผูใ้ชส้ทิธิ MINT-W8 และ 
MINT-W9 ทัง้จ านวน ทัง้นี ้ ในกรณีที่ 1 ผูถื้อหุน้เดิมจะไมไ่ดร้บัผลกระทบดา้นการลดลงของสดัสว่นการถือหุน้ (Control 
Dilution) 

กรณีที่ 2 : กรณีที่บรษัิทออกและจดัสรร MINT-W8 เพียงอยา่งเดียว และ MINT-W8 มีการเปลีย่นมอืจากผูถื้อหุน้เดิมของ
บรษัิทเป็นนกัลงทนุอื่น โดยนกัลงทนุอื่นเป็นผูใ้ชส้ทิธิ MINT-W8 ทัง้จ านวน 
กรณีที่ 3 : กรณีที่บรษัิทออกและจดัสรร MINT-W9 เพียงอยา่งเดียว และ MINT-W9 มีการเปลีย่นมอืจากผูถื้อหุน้เดิมของ
บรษัิทเป็นนกัลงทนุอื่น โดยนกัลงทนุอื่นเป็นผูใ้ชส้ทิธิ MINT-W9 ทัง้จ านวน 
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กรณีที่ 4 : กรณีที่บรษัิทออกและจดัสรร MINT-W8 และ MINT-W9 และ MINT-W8 และ MINT-W9 มีการเปลีย่นมือจากผู้
ถือหุน้เดิมของบรษัิทเป็นนกัลงทนุอื่น โดยนกัลงทนุอื่นเป็นผูใ้ชส้ทิธิ MINT-W8 และ MINT-W9 ทัง้จ านวน 

2.1  การลดลงของสดัสว่นการถือหุน้ (Control Dilution) 

 ภายหลงัการออกและจดัสรร MINT-W8 และ MINT-W9 หากมีการใชส้ทิธิ MINT-W8 และ/หรอื MINT-W9 ทัง้
จ านวน จะมีผลกระทบจากการลดลงของสดัสว่นการถือหุน้ (Control Dilution) โดยค านวณจากสตูรการค านวณ ดงันี ้

Control Dilution = 1 - [Q0/ (Q0 + Qn )]  

โดยที ่ Q0 = จ านวนหุน้สามญัที่มีอยูเ่ดมิเทา่กบั 5,191,597,430 หุน้ ก่อนวนัใชส้ทิธิ MINT-W8 และ/หรอื MINT-W9 

 Qn = จ านวนหุน้ท่ีเพิ่มขึน้จากการใชส้ทิธิ MINT-W8 และ/หรอื MINT-W9 โดยในแตล่ะกรณีไดแ้ก ่

- กรณีที่ 2 (Qw2) : จ านวนหุน้สามญัที่เพิ่มขึน้จากการใชส้ทิธิ MINT-W8 ทัง้จ านวน = 179,020,062 หุน้ 

- กรณีที่ 3 (Qw3) : จ านวนหุน้สามญัที่เพิ่มขึน้จากการใชส้ทิธิ MINT-W9 ทัง้จ านวน = 162,237,420 หุน้ 

- กรณีที่ 4 (Qw4) : จ านวนหุน้สามญัที่เพิ่มขึน้จากการใชส้ทิธิ MINT-W8 และ MINT-W9 ทัง้จ านวน = 341,258,022 หุน้ 

 กรณีที่ 1  ไมม่ีผลกระทบ 

 กรณีที่ 2 ผูถื้อหุน้เดิมไดร้บัผลกระทบรอ้ยละ 3.33 

 กรณีที่ 3 ผูถื้อหุน้เดิมไดร้บัผลกระทบรอ้ยละ 3.03 

 กรณีที่ 4 ผูถื้อหุน้เดิมไดร้บัผลกระทบรอ้ยละ 6.17 

2.2  การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) 

 ภายหลงัการออกและจดัสรร MINT-W8 และ/หรอื MINT-W9 จะมีผลกระทบจากการลดลงของของราคาหุน้ 
(Price Dilution) โดยค านวณจากสตูรการค านวณ ดงันี ้

 Price Dilution = (P0– Pn) / P0  

โดยที ่  

P0 = ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้ MINT ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบรษัิท 
ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 (ระหวา่งวนัท่ี 3-24 กมุภาพนัธ ์2564) ซึง่เทา่กบั 29.10 บาทตอ่หุน้ 

Pn = ราคาเฉลีย่ตอ่หุน้ทัง้หมดภายหลงัการใชส้ทิธิ MINT-W8 และ/หรอื MINT-W9 ทัง้จ านวน โดยในแตล่ะกรณีไดแ้ก ่

 - กรณีที่ 1 และ 4 : [(P0Q0) + (PW2QW2) + (PW3QW3)] / (Q0+QW2+QW3) ซึง่ไมม่ีผลกระทบ 

 - กรณีที่ 2 : [(P0Q0) + (PW2QW2)] / (Q0+QW2) ซึง่เทา่กบั 0.13 บาท 

 - กรณีที่ 3 : [(P0Q0) + (PW3QW3)] / (Q0+QW3) ซึง่ไมม่ีผลกระทบ 

  โดย PW2 คือราคาการใชส้ทิธิของ MINT-W8 ที่ 28 บาท 

  และ PW3 คือราคาการใชส้ทิธิของ MINT-W9 ที่ 31 บาท 

                 ในกรณีที่ 2 ผูถื้อหุน้จะไดร้บัผลกระทบดา้นราคารอ้ยละ 0.13 

2.3 การลดลงของสว่นแบง่ก าไร (EPS Dilution) 

 เนื่องจากผลการด าเนินงานปี 2563 มีขาดทนุสทุธิ  จึงไมม่ีการค านวณการลดลงของสว่นแบง่ก าไร 
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เงือ่นไขการปรับสิทธิ :  
ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด
เหตุการณห์นึ่งดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ทัง้นี ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ให้
ดอ้ยไปกวา่เดิม 
1. เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้บรษัิท อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบง่แยกหุน้ท่ีไดอ้อกแลว้ของ

บรษัิท 
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุน้สามญั (Common Stock) ท่ีออกใหม่ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรอื 

บคุคลในวงจ ากดั ในราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ค  านวณไดต้ ่ากว่ารอ้ยละ  90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญั
ของบรษัิท” 

3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ 
บคุคลในวงจ ากดั โดยที่หลกัทรพัยน์ัน้มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามญัไดห้รือใหส้ิทธิในการจองซือ้หุน้
สามญั (เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั) โดยที่ราคาสทุธิตอ่หุน้ของหุน้สามญัที่จะ
ออกใหม ่เพื่อรองรบัสทิธิดงักลา่ว ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิท 

4. เมื่อบรษัิท จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท 
5. เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรบัการ

ด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ  
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบั ขอ้ 1 ถึง 5 ที่ท าใหผ้ลประโยชนต์อบแทนใด ๆ ที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะ

ไดร้บัเมื่อมีการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิดอ้ยไปกวา่เดิม 
 ทั้งนี  ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ  านาจกระท าการแทนบริษัท หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดเง่ือนไข และ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการปรบัหรอืการเปลีย่นแปลงอตัราการใชส้ทิธิ และราคาใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

เง่ือนไขอื่น ๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ  านาจกระท าการแทนบริษัทหรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผูม้ี
อ  านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ รายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
โดยรวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียง การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในคราวเดียวทัง้จ านวนหรือ
หลายคราว อตัราสว่นการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการช าระราคา และราคาใชส้ทิธิซือ้
หุน้สามญั การก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ การเขา้
เจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสญัญาตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ ด าเนินการตา่ง ๆ อนั
จ าเป็น และสมควรอันเก่ียวเนื่องกับใบส าคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้ซึง่รวมถึงการน าใบส าคญัแสดงสทิธิและหุน้สามญัที่เกิดจาก
การใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานที่เก่ียวขอ้ง 
รวมถึงการแตง่ตัง้และมอบหมายบคุคลอื่นที่มีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอ านาจช่วง
ในการด าเนินการตา่ง ๆ ขา้งตน้ 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
Proxy Form A 

--------------------------------- 
 เขียนที่ ………………................…………………. 
 Made at 
 วนัท่ี ………...เดือน …………….......พ.ศ. ……… 
 Date           Month                          Year 
 

1. ขา้พเจา้ ……………………………………………………………  สญัชาติ ………………………………….… 
   I/We  Nationality 

อยูบ่า้นเลขท่ี ……………….. ถนน  ……………………………….. ต าบล/แขวง ……………………………………………… 
Residing at No. Road Sub District 
อ าเภอ/เขต ……………………………… จงัหวดั ……………………………… รหสัไปรษณีย ์……………………………….. 
District Province Postal Code 
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท   ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล        จ ากดั (มหาชน) 
as a shareholder of                                     Minor International  Public Company Limited  

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม…………….……………หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั …….............….…… เสยีง ดงันี ้
holding a total amount of                                        shares, and is entitled to cast              votes 
    หุน้สามญั ……….………….……......…หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั …….............….…… เสยีง 
    Ordinary share         shares, and is entitled to cast       votes 
    หุน้บรุมิสทิธิ ……….……………......…หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั …….............….…… เสยีง 
    Preferred share          shares, and is entitled to cast       votes 
 
 2. ขอมอบฉนัทะให ้ 
      hereby appoint 
                           (1)  …....................................……………......................อาย ุ ……………ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ……………… 
                            Name           Age             Residing at No. 
ถนน  ………………………………..ต าบล/แขวง …………………………………อ าเภอ/เขต ………………………………… 
Road    Sub District District 
จงัหวดั ………………………………รหสัไปรษณีย ์…………………………..… หรอื 
Province  Postal Code or 
                    (2)  …....................................…………….....................อาย ุ ……………ปี อยูบ่า้นเลขที่ ………………… 
                            Name        Age          Residing at No. 
ถนน  ………………………………...ต าบล/แขวง …………………………………อ าเภอ/เขต ………………………………… 
Road    Sub District  District 
จงัหวดั ………………………………รหสัไปรษณีย ์…………………………..…...หรอื 
Province  Postal Code    or 
 
   มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ                                           นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง                                                      อาย ุ         57        ปี 
Assign a proxy to the Independent Director,        Ms. Suvabha Charoenying                                                    of age        57    years  
อยูบ่า้นเลขท่ี    88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ 12          ถนน         ถนนรชัดาภิเษก       ต าบล/แขวง       คลองเตย   
อ าเภอ/เขต          คลองเตย        จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร         รหสัไปรษณีย ์               10110   
Residing at No.           88 The Parq Building, 12th Fl.      Ratchadaphisek Road               Sub District        Klongtoey         
District               Klongtoey  Province                     Bangkok              Postal Code                10110      
 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

 
Duty Stamp 

20 Baht 
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   มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ                                  นายจรมัพร โชติกเสถียร                                                           อาย ุ         63       ปี 
Assign a proxy to the Independent Director,          Mr. Charamporn Jotikasthira                                                        of age         63      years  
อยูบ่า้นเลขท่ี    88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ 12          ถนน         ถนนรชัดาภิเษก       ต าบล/แขวง       คลองเตย   
อ าเภอ/เขต          คลองเตย        จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร         รหสัไปรษณีย ์               10110   
Residing at No.           88 The Parq Building, 12th Fl.      Ratchadaphisek Road               Sub District        Klongtoey         
District               Klongtoey  Province                     Bangkok              Postal Code                10110      

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 28/2564 ในวนัที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งแกรนด ์ริเวอรไ์ซด ์บอลรูม ชัน้ 10 โรงแรมอวานี 
พลสั รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ  

Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of  Shareholders 
No. 28/2021 on April 22, 2021 at 1.00 p.m. at Grand Riverside Ballroom, 10th Floor, AVANI+ Riverside Bangkok. 

 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 Any act(s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects. 
  
  
 ลงช่ือ  ……..……………………………….. ผูม้อบฉนัทะ 
 Signed   (……………..……………………)   Grantor 
 
 

 ลงช่ือ  …………..………………………….. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed   (……………..……………………)   Proxy 
 
 

 ลงช่ือ  ……………..……………………….. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed   (……………..……………………)   Proxy 
 
 

 ลงช่ือ  ……………..……………………….. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed   (……………..……………………)   Proxy 
 
หมายเหตุ 
Remark 
  

ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
A shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her/their 
behalf and all votes of a shareholder cannot be split for more than one proxy. 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  

Proxy Form B 
--------------------------------- 

 เขียนที่ ………………................…………………. 
 Made at 
 วนัท่ี ………...เดือน …………….......พ.ศ. ……… 
 Date           Month                          Year 
 

1. ขา้พเจา้ ……………………………………………………………  สญัชาติ ………………………………….… 
   I/We  Nationality 

อยูบ่า้นเลขท่ี ……………….. ถนน  ……………………………….. ต าบล/แขวง ……………………………………………… 
Residing at No. Road Sub District 
อ าเภอ/เขต ……………………………… จงัหวดั ……………………………… รหสัไปรษณีย ์……………………………….. 
District Province Postal Code 
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท   ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล        จ ากดั (มหาชน) 
as a shareholder of                                     Minor International  Public Company Limited  

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม…………….……………หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั …….............….…… เสยีง ดงันี ้
holding a total amount of                                        shares, and is entitled to cast              votes 
    หุน้สามญั ……….………….……......…หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั …….............….…… เสยีง 
    Ordinary share         shares, and is entitled to cast       votes 
    หุน้บรุมิสทิธิ ……….……………......…หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั …….............….…… เสยีง 
    Preferred share          shares, and is entitled to cast       votes 
 
 2. ขอมอบฉนัทะให ้ 
   hereby appoint 
                           (1)  …....................................……………......................อาย ุ ……………ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ……………… 
                            Name           Age             Residing at No. 
ถนน  ………………………………..ต าบล/แขวง …………………………………อ าเภอ/เขต ………………………………… 
Road    Sub District District 
จงัหวดั ………………………………รหสัไปรษณีย ์…………………………..… หรอื 
Province  Postal Code or 
                    (2)  …....................................…………….....................อาย ุ ……………ปี อยูบ่า้นเลขที่ ………………… 
                            Name        Age          Residing at No. 
ถนน  ………………………………..ต าบล/แขวง …………………………………อ าเภอ/เขต ………………………………… 
Road    Sub District District 
จงัหวดั ………………………………รหสัไปรษณีย ์…………………………..… หรอื 
Province  Postal Code or 
 
   มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ                                           นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง                                                      อาย ุ         57        ปี 
Assign a proxy to the Independent Director,        Ms. Suvabha Charoenying                                                    of age        57    years  
อยูบ่า้นเลขท่ี    88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ 12          ถนน         ถนนรชัดาภิเษก       ต าบล/แขวง       คลองเตย   
อ าเภอ/เขต          คลองเตย        จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร         รหสัไปรษณีย ์               10110   
Residing at No.           88 The Parq Building, 12th Fl.      Ratchadaphisek Road               Sub District        Klongtoey         
District               Klongtoey  Province                     Bangkok              Postal Code                10110      
 
 
 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

 

Duty Stamp 
20 Baht 
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   มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ                                  นายจรมัพร โชติกเสถียร                                                           อาย ุ         63       ปี 
Assign a proxy to the Independent Director,          Mr. Charamporn Jotikasthira                                                        of age         63      years  
อยูบ่า้นเลขท่ี    88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ 12          ถนน         ถนนรชัดาภิเษก       ต าบล/แขวง       คลองเตย   
อ าเภอ/เขต          คลองเตย        จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร         รหสัไปรษณีย ์               10110   
Residing at No.           88 The Parq Building, 12th Fl.      Ratchadaphisek Road               Sub District        Klongtoey         
District               Klongtoey  Province                     Bangkok              Postal Code                10110      

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 28/2564 ในวนัที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งแกรนด ์ริเวอรไ์ซด ์บอลรูม ชัน้ 10 โรงแรมอวานี 
พลสั รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ  

Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of  Shareholders 
No. 28/2021 on April 22, 2021 at 1.00 p.m. at Grand Riverside Ballroom, 10th Floor, AVANI+ Riverside Bangkok. 
 
 3. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการเขา้รว่มประชมุครัง้นี  ้ดงันี ้

     I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทใน
รอบปี 2563 

Agenda 1  To consider and acknowledge the annual report and the board of directors report on the Company’s 
performance for the year 2020 

- วาระนีเ้ป็นการแจง้เพื่อทราบ จงึไมต่อ้งมีการลงมติ - 
 - This agenda is for acknowledgement and does not require the voting- 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบ
บัญชี 

Agenda 2 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2020 including to 
acknowledge the auditor’s report 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

    เห็นดว้ย                ไมเ่ห็นดว้ย                  งดออกเสยีง 
     Approve       Not approve                Abstain 

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563   
Agenda 3  To consider and approve the allotment of net profit as the statutory reserve and the omission of 

dividend payment for the year 2020 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

    เห็นดว้ย                ไมเ่ห็นดว้ย                  งดออกเสยีง 
Approve       Not approve                Abstain 

 
 



 

เอกสารแนบ 10 ข  
Enclosure 10 B  

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระใน
ปี 2564 

Agenda 4   To consider and approve the election of the directors completing their term for the year 2021 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

  แตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
       The election and appointment of the whole set of directors  

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Not approve  Abstain  

  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  ดงันี ้ 
        The election and appointment of individual director(s) as follows: 

1. นายวิลเลยีม เอ็ลลว์ูด๊ ไฮเน็ค   
        Mr. William Ellwood Heinecke 

   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
              Approve Not approve  Abstain  

2. นายอานิล ธาดานี ่
   Mr. Anil Thadani 

   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
        Approve Not approve  Abstain  

3. นายเอด็เวิรด์ คีธ ฮเูบนเน็ท 
   Mr. Edward Keith Hubennette 

   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
      Approve Not approve  Abstain 

4. นายนิติ โอสถานเุคราะห ์
    Mr. Niti Osathanugrah 

   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
      Approve Not approve  Abstain 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
Agenda 5 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2021 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

               เห็นดว้ย                ไมเ่ห็นดว้ย                  งดออกเสยีง 
Approve       Not approve                  Abstain 
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วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 และก าหนดค่าสอบบัญชี 
Agenda 6 To consider and approve the appointment the auditors for the year 2021 and the auditing fee 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

    เห็นดว้ย                ไมเ่ห็นดว้ย                  งดออกเสยีง 
Approve       Not approve                Abstain 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 2 รุ่น คือ MINT-W8 และ MINT-
W9 จ านวนไม่เกิน 341,258,022 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ดังนี้ 

• การออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทครัง้ที่ 8 (MINT-W8) จ านวนไม่เกิน 179,020,602 หน่วย 
เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมลูค่า (ศูนยบ์าท) และมีอตัราการจดัสรร
เทา่กบั 29 หุน้สามญั ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ 

• การออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทครัง้ที่ 9 (MINT-W9) จ านวนไม่เกิน 162,237,420 หน่วย 
เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมลูค่า (ศูนยบ์าท) และมีอตัราการจดัสรร
เทา่กบั 32 หุน้สามญั ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ 

 
Agenda 7  To consider and approve the issuance of the Company’s warrants for ordinary shares 2 series (MINT-

W8 and MINT-W9) not exceeding 341,258,022 units for offering to existing shareholders of the 
Company in proportion to their respective shareholdings as follows: 

 
• The issuance of the Company’s warrants to purchase ordinary shares No.8 (MINT-W8) in the amount of up 

to 179,020,602 units for allocation to existing shareholders of the Company in proportion to their respective 
shareholdings at no offering price, (zero Baht) at the ratio of 29 ordinary shares to 1 unit of warrant 

• The issuance of the Company’s warrants to purchase ordinary shares No.9 (MINT-W9) in the amount of up 
to 162,237,420 units for allocation to existing shareholders of the Company in proportion to their respective 
shareholdings at no offering price, (zero Baht) at the ratio of 32 ordinary shares to 1 unit of warrant 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

    เห็นดว้ย                ไมเ่ห็นดว้ย                  งดออกเสยีง 
Approve      Not approve                Abstain 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษัทให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน  

Agenda 8 To consider and approve the reduction of the registered capital of the Company and the amendment 
of the Clause 4 of the Memorandum of Association to reflect the reduction of the registered capital 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

    เห็นดว้ย                ไมเ่ห็นดว้ย                  งดออกเสยีง 
Approve      Not approve                 Abstain 
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

Agenda 9  To consider and approve the increase of the registered capital of the Company and the amendment 
of the Clause 4 of the Memorandum of Association to reflect the increase of the registered capital 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
             เห็นดว้ย                ไมเ่ห็นดว้ย                  งดออกเสยีง 
            Approve         Not approve                   Abstain 

 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จ านวนไม่เกิน 341,258,022 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 

บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ MINT-W8 และ MINT-W9 ซ่ึงจะออก
ให้กับผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถอืหุ้น 

• จดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหมจ่ านวน 179,020,602 หุน้ เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ครัง้ที่ 8 (MINT-W8)  ซึง่จะออกใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้  

• จดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหมจ่ านวน 162,237,420 หุน้ เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ครัง้ที่ 9 (MINT-W9) ซึง่จะออกใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ 

Agenda 10  To consider and approve the allotment of up to 341,258,022 new ordinary shares at the par value of 1 
Baht per share for the exercise of right to purchase ordinary shares under MINT-W8 and MINT-W9 
Warrants, which will be issued to existing shareholders of the Company in proportion to their 
respective shareholdings 

• To allocate 179,020,602 new ordinary shares for the exercise of the right to purchase ordinary shares No.8 
(MINT-W8), which will be issued to existing shareholders of the Company in proportion to their respective 
shareholdings 

• To allocate 162,237,420 new ordinary shares for the exercise of the right to purchase ordinary shares No.9 
(MINT-W9), which will be issued to existing shareholders of the Company in proportion to their respective 
shareholdings  

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

    เห็นดว้ย                ไมเ่ห็นดว้ย                  งดออกเสยีง 
Approve       Not approve                Abstain 

 

4.  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

     The Proxy’s voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form is considered 
invalid and will not be regarded as my/our voting as shareholder(s). 

 

5.  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

     In case that I/we do not express my/our intention to vote on a particular matter, or do not express my/our 
intention clearly, or in case that the Meeting considers and resolves matters other than those specified above, as well as 
the case that there is any amendment made or provision of additional facts, the Proxy is entitled to consider and vote on 
my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
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กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

Any act(s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects. 
 
 
 
 
 

 ลงช่ือ  ……..……………………………….. ผูม้อบฉนัทะ 
 Signed (……………..……………………)   Grantor 
 

 ลงช่ือ  …………..………………………….. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed (……………..……………………)   Proxy 
 

 ลงช่ือ  ……………..……………………….. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed (……………..……………………)   Proxy 
 

 ลงช่ือ  ……………..……………………….. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed (……………..……………………)   Proxy 
 
หมายเหตุ 
Remarks 

1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถ
แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

 A shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the vote on his/her/their 
behalf and all votes of a shareholder cannot be split for more than one proxy. 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual 

director. 

3. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูร้บัมอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ า
ตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

 Should the provisions prescribed above are not sufficient to cover all the Proxy’s intentions; the Proxy may use the 
attached Annex to the Proxy Form B. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Annex to the Form of Proxy (Form B) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล  จ ากดั (มหาชน) 

Grant of proxy as a shareholder of   Minor International    Public Company Limited 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 28/2564 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งแกรนด ์รเิวอรไ์ซด ์บอลรูม 
ชัน้ 10 โรงแรมอวานี พลสั รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ 

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 28/2021 on April 22, 2021 at 1.00 p.m. at Grand Riverside 
Ballroom, 10th Floor, AVANI+ Riverside Bangkok.  

------------------------------------------- 
วาระท่ี…………………….    เรือ่ง…………………………………………………………………………… 
Agenda   Subject 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 
all respects. 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 เห็นดว้ย                ไมเ่ห็นดว้ย                  งดออกเสยีง 

  Approve   Not approve            Abstain 

วาระท่ี …………………….    เรือ่ง…………………………………………………………………………… 
Agenda   Subject 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 
all respects. 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 เห็นดว้ย                ไมเ่ห็นดว้ย                  งดออกเสยีง 

  Approve   Not approve            Abstain 

วาระท่ี…………………….    เรือ่ง…………………………………………………………………………… 
Agenda   Subject 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 
all respects. 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 เห็นดว้ย                ไมเ่ห็นดว้ย                  งดออกเสยีง 

  Approve   Not approve            Abstain 
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วาระท่ี…………………….    เรือ่ง เลอืกตัง้กรรมการ 
Agenda Subject Appointment of Directors 

ช่ือกรรมการ
Name of director 

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
  Approve   Not approve            Abstain 

ช่ือกรรมการ
Name of director 

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
  Approve   Not approve            Abstain 

ช่ือกรรมการ
Name of director 

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
  Approve   Not approve            Abstain 

ช่ือกรรมการ
Name of director 

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
  Approve   Not approve            Abstain 

ช่ือกรรมการ
Name of director 

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
  Approve   Not approve            Abstain 

ช่ือกรรมการ
Name of director 

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
  Approve   Not approve            Abstain 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
Proxy Form C 

--------------------------------------- 
เขียนที่ ………………................…………………. 
Made at 
วนัท่ี ………...เดือน …………….......พ.ศ. ……… 
Date  Month    Year 

1. ขา้พเจา้ ……………………………………………………………  สญัชาติ ………………………………….…
I/We Nationality 

อยูบ่า้นเลขท่ี ……………….. ถนน  ……………………………….. ต าบล/แขวง ……………………………………………… 
Residing at No. Road Sub District 
อ าเภอ/เขต ……………………………… จงัหวดั ……………………………… รหสัไปรษณีย ์……………………………….. 
District Province Postal Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั……………………………………...…………………….. 
As the Custodian of  (Please specify the fund name/shareholder name) ……………………………………...……………… 
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท   ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล        จ ากดั (มหาชน) 
as a shareholder of                                     Minor International  Public Company Limited  

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม…………….……………หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั …….............….…… เสยีง ดงันี ้
holding a total amount of   shares, and is entitled to cast   votes 

   หุน้สามญั ……….………….……......…หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั …….............….…… เสยีง 
Ordinary share        shares, and is entitled to cast     votes 

   หุน้บรุมิสทิธิ ……….……………......…หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั …….............….…… เสยีง 
Preferred share         shares, and is entitled to cast     votes 

2. ขอมอบฉนัทะให้
hereby appoint

  (1)  …....................................……………......................อาย ุ ……………ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ……………… 
       Name           Age             Residing at No. 

ถนน  ………………………………..ต าบล/แขวง …………………………………อ าเภอ/เขต ………………………………… 
Road    Sub District District 
จงัหวดั ………………………………รหสัไปรษณีย ์…………………………..… หรอื 
Province  Postal Code or 

  (2)  …....................................…………….....................อาย ุ ……………ปี อยูบ่า้นเลขที่ ………………… 
       Name          Age            Residing at No. 

ถนน  ………………………………..ต าบล/แขวง …………………………………อ าเภอ/เขต ………………………………… 
Road    Sub District District 
จงัหวดั ………………………………รหสัไปรษณีย ์…………………………..… หรอื 
Province  Postal Code or 

   มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ  นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง  อาย ุ 57        ปี 
Assign a proxy to the Independent Director,        Ms. Suvabha Charoenying    of age       57    years 
อยูบ่า้นเลขท่ี    88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ 12         ถนน         ถนนรชัดาภิเษก       ต าบล/แขวง       คลองเตย 
อ าเภอ/เขต          คลองเตย        จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร   รหสัไปรษณีย ์  10110 
Residing at No.           88 The Parq Building, 12th Fl.      Ratchadaphisek Road         Sub District  Klongtoey  
District         Klongtoey  Province                     Bangkok             Postal Code          10110    

ติดอากรแสตมป์
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 
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   มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ นายจรมัพร โชติกเสถียร  อาย ุ 63       ปี 
Assign a proxy to the Independent Director,          Mr. Charamporn Jotikasthira    of age   63      years 
อยูบ่า้นเลขท่ี    88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ 12         ถนน         ถนนรชัดาภิเษก       ต าบล/แขวง       คลองเตย 
อ าเภอ/เขต          คลองเตย        จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร   รหสัไปรษณีย ์  10110 
Residing at No.           88 The Parq Building, 12th Fl.      Ratchadaphisek Road         Sub District  Klongtoey  
District         Klongtoey  Province                     Bangkok             Postal Code          10110    

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 28/2564 ในวนัท่ี 22  เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งแกรนด ์ริเวอรไ์ซด ์บอลรูม ชัน้ 10 โรงแรมอวานี 
พลสั รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ 

Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of  Shareholders 
No. 28/2021 on April 22, 2021 at 1.00 p.m. at Grand Riverside Ballroom, 10th Floor, AVANI+ Riverside Bangkok. 

3. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
The number of votes for which I/We authorize the Proxy to vote in this meeting is

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้
To authorize the Proxy to cast the votes pursuant to the total number of shares

 มอบฉนัทะบางสว่น คือ
To authorize the Proxy to cast the votes less than the total number of shares
 หุน้สามญั……………………………หุน้  และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน………………………เสยีง 

Ordinary share shares, and is entitled to cast       votes 
 หุน้บรุมิสทิธิ...………………………หุน้  และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน………………………เสยีง 

Preferred share shares, and is entitled to cast      votes 
รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด …………………..................................................……… เสยีง 
Total   votes 

4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้
I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follow: 

วาระที่ 1   พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทใน
รอบปี 2563 

Agenda 1 To consider and acknowledge the annual report and the board of directors report on the Company’s
performance for the year 2020 

- วาระนีเ้ป็นการแจง้เพื่อทราบ จงึไมต่อ้งมีการลงมติ - 
 - This agenda is for acknowledgement and does not require the voting- 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบ
บัญชี 

Agenda 2 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2020 including to 
acknowledge the auditor’s report

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 
respects. 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นดว้ย....................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย....................เสยีง   งดออกเสยีง……..เสยีง 
       Approve    Vote Not approve   Vote    Abstain   Vote 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563   
Agenda 3  To consider and approve the allotment of net profit as the statutory reserve and the omission of 

dividend payment for the year 2020 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นดว้ย....................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย....................เสยีง   งดออกเสยีง……..เสยีง 
Approve      Vote        Not approve    Vote   Abstain        Vote 

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
ในปี 2564 

Agenda 4    To consider and approve the election of the directors completing their term for the year 2021 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all 
respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 แตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
      The election and appointment of the whole set of directors 

 เห็นดว้ย....................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย....................เสยีง   งดออกเสยีง……..เสยีง 
  Approve                     Vote    Not approve        Vote    Abstain                Vote 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  ดงันี ้ 
    The election and appointment of individual director(s) as follows: 

1. นายวิลเลยีม เอ็ลลว์ูด๊ ไฮเน็ค
Mr. William Ellwood Heinecke

 เห็นดว้ย....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย....................เสยีง    งดออกเสยีง……..เสยีง 
     Approve    Vote    Not approve  Vote    Abstain  Vote 

2. นายอานิล ธาดานี่
Mr. Anil Thadani

 เห็นดว้ย....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย....................เสยีง    งดออกเสยีง……..เสยีง 
   Approve   Vote    Not approve  Vote    Abstain  Vote 

3. นายเอด็เวิรด์ คีธ ฮเูบนเน็ท
Mr. Edward Keith Hubennette

 เห็นดว้ย....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย....................เสยีง   งดออกเสยีง..........เสยีง 
    Approve  Vote Not approve  Vote   Abstain   Vote 

4. นายนิติ โอสถานเุคราะห์
Mr. Niti Osathanugrah

 เห็นดว้ย....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย....................เสยีง   งดออกเสยีง..........เสยีง 
    Approve   Vote    Not approve  Vote   Abstain   Vote 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
Agenda 5 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2021 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นดว้ย....................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย....................เสียง   งดออกเสยีง………….…..เสยีง 
Approve    Vote    Not approve   Vote Abstain                          Vote 

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 และก าหนดค่าสอบบัญชี 
Agenda 6 To consider and approve the appointment the auditors for the year 2021 and the auditing fee 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นดว้ย....................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย....................เสียง   งดออกเสยีง………….…..เสยีง 
Approve    Vote    Not approve   Vote Abstain                          Vote 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 2 รุ่น คือ MINT-W8 และ MINT-
W9 จ านวนไม่เกิน 341,258,022 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ดังนี้ 

• การออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทครัง้ที่ 8 (MINT-W8) จ านวนไม่เกิน 179,020,602 หน่วย
เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมลูค่า (ศูนยบ์าท) และมีอตัราการจดัสรร
เทา่กบั 29 หุน้สามญั ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ

• การออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทครัง้ที่ 9 (MINT-W9) จ านวนไม่เกิน 162,237,420 หน่วย
เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมลูค่า (ศูนยบ์าท) และมีอตัราการจดัสรร
เทา่กบั 32 หุน้สามญั ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ

Agenda 7  To consider and approve the issuance of the Company’s warrants for ordinary shares 2 series (MINT-
W8 and MINT-W9) not exceeding 341,258,022 units for offering to existing shareholders of the 
Company in proportion to their respective shareholdings as follows: 

• The issuance of the Company’s warrants to purchase ordinary shares No.8 (MINT-W8) in the amount of up
to 179,020,602 units for allocation to existing shareholders of the Company in proportion to their respective 
shareholdings at no offering price, (zero Baht) at the ratio of 29 ordinary shares to 1 unit of warrant 

• The issuance of the Company’s warrants to purchase ordinary shares No.9 (MINT-W9) in the amount of up
to 162,237,420 units for allocation to existing shareholders of the Company in proportion to their respective
shareholdings at no offering price, (zero Baht) at the ratio of 32 ordinary shares to 1 unit of warrant

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

 เห็นดว้ย....................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย....................เสียง   งดออกเสยีง………….…..เสยีง 
Approve    Vote    Not approve   Vote Abstain                          Vote 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษัทให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน  

Agenda 8 To consider and approve the reduction of the registered capital of the Company and the amendment 
of the Clause 4 of the Memorandum of Association to reflect the reduction of the registered capital 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นดว้ย....................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย....................เสียง   งดออกเสยีง………….…..เสยีง 
Approve    Vote    Not approve   Vote Abstain                          Vote 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

Agenda 9  To consider and approve the increase of the registered capital of the Company and the amendment 
of the Clause 4 of the Memorandum of Association to reflect the increase of the registered capital 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นดว้ย....................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย....................เสียง   งดออกเสยีง………….…..เสยีง 
Approve    Vote    Not approve   Vote Abstain                          Vote 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จ านวนไม่เกิน 341,258,022 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ MINT-W8 และ MINT-W9 ซึ่งจะออก
ให้กับผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถอืหุ้น 

• จดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหมจ่ านวน 179,020,602 หุน้ เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ครัง้ที่ 8 (MINT-W8)  ซึง่จะออกใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้

• จดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหมจ่ านวน 162,237,420 หุน้ เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ครัง้ที่ 9 (MINT-W9) ซึง่จะออกใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้

Agenda 10  To consider and approve the allotment of up to 341,258,022 new ordinary shares at the par value of 1 
Baht per share for the exercise of right to purchase ordinary shares under MINT-W8 and MINT-W9 
Warrants, which will be issued to existing shareholders of the Company in proportion to their 
respective shareholdings 

• To allocate 179,020,602 new ordinary shares for the exercise of the right to purchase ordinary shares No.8
(MINT-W8), which will be issued to existing shareholders of the Company in proportion to their respective
shareholdings

• To allocate 162,237,420 new ordinary shares for the exercise of the right to purchase ordinary shares No.9
(MINT-W9), which will be issued to existing shareholders of the Company in proportion to their respective
shareholdings

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

 เห็นดว้ย....................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย....................เสียง   งดออกเสยีง………….…..เสยีง 
Approve    Vote    Not approve   Vote Abstain                          Vote 
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5. การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

The Proxy’s voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form is considered 
invalid and will not be regarded as my/our voting as shareholder(s). 

6. ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

In case that I/we do not express my/our intention to vote on a particular matter, or do not express my/our 
intention clearly, or in case that the Meeting considers and resolves matters other than those specified above, as well as 
the case that there is any amendment made or provision of additional facts, the Proxy is entitled to consider and vote on 
my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

Any act(s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects. 

ลงช่ือ  ……..……………………………….. ผูม้อบฉนัทะ 
Signed (……………..……………………)   Grantor 

ลงช่ือ  …………..………………………….. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (……………..……………………)   Proxy 

ลงช่ือ  ……………..……………………….. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (……………..……………………)   Proxy 

ลงช่ือ  ……………..……………………….. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (……………..……………………)   Proxy 

หมายเหตุ 
Remarks 
1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดยีน

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้
Only foreign shareholders as registered in the registration book who authorize the Custodian in Thailand use the
Proxy Form C.

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form are:
(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

Letter of attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the 
shareholder 
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(2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian 

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้
The shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the vote on his/her/their
behalf and all votes of a shareholder cannot be split for more than one proxy.

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual
director.

5. ในกรณีที่มีวาระท่ีพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูร้บัมอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อ
แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ
Should the provisions prescribed above are not sufficient to cover all the Proxy’s intentions; the Proxy may use the
attached Annex to the Proxy Form C.
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

Annex to the Form of Proxy (Form C) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล          จ ากดั (มหาชน) 

Grant of proxy as a shareholder of      Minor International  Public Company Limited 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 28/2564 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งแกรนด ์รเิวอรไ์ซด ์บอลรูม 
ชัน้ 10 โรงแรมอวานี พลสั รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ 

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 28/2021 on April 22, 2021 at 1.00 p.m. at Grand Riverside 
Ballroom, 10th Floor, AVANI+ Riverside Bangkok.  

------------------------------------------- 
วาระท่ี…………………….    เรือ่ง…………………………………………………………………………… 
Agenda Subject 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 
all respects. 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 เห็นดว้ย....................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย....................เสยีง   งดออกเสยีง……..เสยีง 

  Approve   Vote    Not approve  Vote   Abstain   Vote 

วาระท่ี…………………….    เรือ่ง…………………………………………………………………………… 
Agenda Subject 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 
all respects. 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 เห็นดว้ย....................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย....................เสยีง   งดออกเสยีง……..เสยีง 

  Approve   Vote    Not approve  Vote   Abstain   Vote 

วาระท่ี…………………….    เรือ่ง…………………………………………………………………………… 
Agenda Subject 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 
all respects. 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 เห็นดว้ย....................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย....................เสยีง   งดออกเสยีง........เสยีง 

  Approve   Vote    Not approve  Vote   Abstain   Vote 
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วาระท่ี…………………….    เรือ่ง เลอืกตัง้กรรมการ 
Agenda Subject Appointment of Directors 

ช่ือกรรมการ
Name of director 

 เห็นดว้ย....................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย....................เสยีง   งดออกเสยีง........เสยีง 
  Approve   Vote    Not approve  Vote   Abstain   Vote 

ช่ือกรรมการ
Name of director 

 เห็นดว้ย....................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย....................เสยีง   งดออกเสยีง........เสยีง 
  Approve   Vote    Not approve  Vote   Abstain   Vote 

ช่ือกรรมการ
Name of director 

 เห็นดว้ย....................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย....................เสยีง   งดออกเสยีง........เสยีง 
  Approve   Vote    Not approve  Vote   Abstain   Vote 

ช่ือกรรมการ
Name of director 

 เห็นดว้ย....................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย....................เสยีง   งดออกเสยีง........เสยีง 
  Approve   Vote    Not approve  Vote   Abstain   Vote 

ช่ือกรรมการ
Name of director 

 เห็นดว้ย....................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย....................เสยีง   งดออกเสยีง........เสยีง 
  Approve   Vote    Not approve  Vote   Abstain   Vote 

ช่ือกรรมการ
Name of director 

 เห็นดว้ย....................เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย....................เสยีง   งดออกเสยีง........เสยีง 
  Approve   Vote    Not approve  Vote   Abstain   Vote 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ 
Details of Independent Director who can be a proxy 

1. นางสาวสุวภา เจริญยิง่ อาย ุ57 ปี (เกิดเมือ่ปี 2506) 
Ms. Suvabha Charoenying Age 57 years (Born in 1963) 
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ (แตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 22 มกราคม 2559) 
Positions Independent Director (Elected in 22 January 2016) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
Chairman of the Audit Committee  
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  
Member of the Compensation Committee  
ประธานกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 
Chairman of the Nominating and Corporate Governance Committee 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM คร้ังนี้  
Interest in the agenda considered        
วาระท่ี 5        การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

Agenda 5     To consider and fix the directors’ remuneration for the year 2021 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
Educational Credential 

• ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั
Master of Business Administration in Finance and Marketing, Assumption University

• ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั
Bachelor of Business Administration in Finance and Banking, Assumption University

• หลกัสตูร Families in Business from Generation to Generation, Harvard Business School สหรฐัอเมรกิา
Families in Business from Generation to Generation Program, Harvard Business School, USA

• หลกัสตูร TLCA Leadership Development Program, IMD Lausanne ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์
TLCA Leadership Development Program, IMD Lausanne, Switzerland

• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 1 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.)
Capital Market Academy Leadership Program (Batch 1), Capital Market Academy (CMA)

• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน รุน่ท่ี 13/2562 สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.)
The Executive Program of Energy Literacy for a Sustainable Future Class 13/2019, Thailand Energy Academy (TEA)

• หลกัสตูร Strategic Board Master Class (SBM) รุน่ที่ 7/2562 และ รุน่ที่ 2/2560 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

Strategic Board Master Class (SBM) Class 7/2019 and  Class 2/2017, Thai Institute of Directors Association (IOD)
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• หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP)  ปี 2554 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
Audit Committee Program (ACP) Class 2011, Thai Institute of Directors Association (IOD) 

• หลกัสตูร Certified Financial Planner (CFP) รุน่ท่ี 1/2552 สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย (TFPA) / Financial Planning 
Standards Board (FPSB)  

• หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FN)  รุน่ท่ี 1/2546 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
Finance for Non-Finance Director (FN) Class 1/2003, Thai Institute of Directors Association (IOD) 

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  รุน่ท่ี 1/ 2543 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
Director Certification Program (DCP) Class 1/2000, Thai Institute of Directors Association (IOD) 

การด ารงต าแหน่งอืน่ๆ 
Other Current Positions 

• กรรมการ บรษัิท เอสเอฟ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

Director of SF Corporation Pcl. 

• กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร บรษัิท ทีคิวเอ็ม คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

Non-Executive Director of TQM Corporation Pcl. 

• กรรมการ บรษัิท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั 

Director of The One Enterprise Co.,Ltd. 

• กรรมการ บรษัิท กรูเ์มต ์เอเชีย จ ากดั 

Director of Gourmet Asia Co.,Ltd. 

• กรรมการ บรษัิท กรูเ์มต ์เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั 

Director of Gourmet Enterprise Co.,Ltd. 

• กรรมการ บรษัิท อินเตอรม์ารท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

Director of Intermart (Thailand) Co.,Ltd. 

• กรรมการ บรษัิท แฟมิลี ่ออฟฟิศ จ ากดั 

Director of Family Office Co., Ltd. 

• กรรมการ สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

Director of Thai Institute of Directors Association 

• อปุนายก สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 

Vice Chairman of Thai Financial Planner Association (TFPA) 

ประสบการณท์ างาน 
Experiences 

• กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

Director and Managing Director of Thanachart Securities Pcl. 
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• กรรมการอิสระ บรษัิท บิก๊ซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 

Independent Director of Big C Supercenter Pcl. 

• กรรมการอิสระ บรษัิท ฮิวแมนิกา้ จ ากดั 

Independent Director of Humanica Co.,Ltd. 

• กรรมการอิสระ บรษัิท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

Independent Director of T.K.S. Technologies Pcl.  

• กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ชโรเดอร ์จ ากดั 

Chief Executive Officer of Schroder Asset Management Ltd. 

• ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทหลกัทรพัย ์เอกธ ารง จ ากดั (มหาชน) 

Executive Director of Securities One Pcl. 

• ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท มอรแ์กน เกรนเฟลลไ์ทย จ ากดั 

Vice President of Morgan Grenfell Thai Company Limited 
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2. นายจรัมพร โชตกิเสถยีร อาย ุ63 ปี (เกิดเมื่อปี 2500) 
Mr. Charamporn Jotikasthira Age 63 years (Born in 1957) 
ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ (แตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2560) 
Positions   Independent Director (Elected in 4 April 2017) 

กรรมการตรวจสอบ  
    Member of the Audit Committee  

กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  
    Member of the Compensation Committee  
    กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 

Member of the Nominating and Corporate Governance Committee  
ประธานกรรมการบรหิารและก ากบัความเสีย่ง  
Chairman of the Risk Management Oversight Committee 

 
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM คร้ังนี้  
Interest in the agenda considered              
วาระท่ี 5       การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
Agenda 5    To consider and fix the directors’ remuneration for the year 2021 
 
คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
Educational Credential 

• ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัฮารว์ารด์ สหรฐัอเมรกิา 
Master of Business Administration, Harvard University, USA 

• ปรญิญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science Massachusetts Institute of Technology สหรฐัอเมรกิา 
Bachelor of Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology, USA 

• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 11 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 
Executive Leadership Program Class 11, Capital Market Academy (CMA) 

• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน รุน่ท่ี 1/2555 สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) 
The Executive Program of Energy Literacy for a Sustainable Future Class 1/2012, Thailand Energy Academy (TEA) 

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 185/2557 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
Director Certification Program (DCP) Class 185/2014, Thai Institute of Directors Association (IOD) 

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 66/2550 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
Director Accreditation Program (DAP) Class 66/2007, Thai Institute of Directors Association (IOD) 

• หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรวมเอกชน (ปรอ.) ปี 2547 วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร  
National Defence Course for the Joint State-Private Sector Class 2004, The National Defence College of Thailand 
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การด ารงต าแหน่งอืน่ๆ 
Other Current Positions 

• กรรมการบรหิาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

Executive Director of Bangkok Bank Pcl. 

• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งบรษัิท สงิห ์เอสเตท จ ากดั(มหาชน) 
Independent Director, Member of the Audit Committee and Chairman of the Risk Management Committee of 

Singha Estate Pcl. 

• ประธานกรรมการ บรษัิท คลนิิเซอร ์จ ากดั 

Chairman of Clinixir Co.,Ltd. 

• กรรมการ บรษัิท มติตา วิสาหกิจเพื่อสงัคม จ ากดั 

Director of Mitta Social Enterprise Co.,Ltd. 

• กรรมการ บรษัิท อตุสาหกรรมไหมไทย จ ากดั (จิม ทอมป์สนั) 

Director of The Thai Silk Company (Jim Thompson) 

• กรรมการ  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

Governor of The Stock Exchange of Thailand      

• กรรมการ สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

Director of Thai Institute of Directors Association 

• กรรมการคณะการเงิน สภาสถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย 

Member of finance committee Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing 

• กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ ์

Member of the Chulabhorn Royal Acadamy Council 

• กรรมการ มลูนิธิศกึษาพฒัน ์

Director of Suksapattana Foundation 

• กรรมการ มลูนิธิวิจยัเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Director of Foundation for Research in Information Technology 

ประสบการณท์ างาน 
Experiences 

• กรรมการ ส านกังานคณะกรรมการจดัท ายทุธศาสตรช์าติ 

Director of Office of the National Strategic Committee 

• กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บรษัิท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

President of Thai Airways International Pcl. 
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• กรรมการและประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บรษัิท สายการบินนกแอร ์จ ากดั (มหาชน) 

Director and Chairman of Corporate Governance Committee of Nok Airlines Pcl. 

• กรรมการ บรษัิท ไทยสมายลแ์อรเ์วย ์จ ากดั 

Director of Thai Smile Airways Co., Ltd. 

• ประธานกรรมการบรหิาร ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 

Chairman of Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) 

• คณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน (กนส.) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

Member of The Financial Institutions Policy Committee (FIPC), Bank of Thailand 

• กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

President and Chief Executive Officer of The Stock Exchange of Thailand 

• ประธานกรรมการ บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

Chairman of Thailand Securities Depository Co., Ltd. 

• ประธานกรรมการ บรษัิท ส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั 

Chairman of Thailand Clearing House Co., Ltd. 

• ประธานกรรมการ บรษัิท เซ็ดเทรด ดอท คอม จ ากดั 

Chairman of Settrade.com Co., Ltd.  

• ประธานกรรมการ บรษัิท แฟมมิลี ่โนฮาว จ ากดั 

Chairman of Family Know How Co., Ltd. 

 
ในกรณีที่ตอ้งการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูใ้ชส้ิทธิแทน กรุณาสง่หนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนา
หนงัสอืรบัรองบรษัิท ที่ลงนามรบัรองความถกูตอ้งแลว้ กลบัมายงับรษัิทภายในวนัท่ี 16 เมษายน 2564 ตามที่อยูด่งันี ้

In case of the shareholder appoint the independent director to be a proxy; please return the completed Proxy Form 
with a certified copy of ID card or the affidavit to the Company within April 16, 2021 at the following address: 
 
หนงัสอืมอบฉนัทะ   Proxy Form  

บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
สว่นงานเลขานกุารบรษัิท 
88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ 12 ถนนรชัดาภิเษก  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

Minor International Public Company Limited  
Corporate Secretary Department 
88 The Parq Building, 12th Fl. Ratchadaphisek Road, 
Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok 10110 

โทรศพัท:์ 662 365 6115-9 Tel:  662 365 6115-9 
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ข้อบังคับ 

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ  

ขอ้ 12 ใหบ้รษัิทมีคณะกรรมการของบรษัิทไม่นอ้ยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 12 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะตอ้งมีคุณสมบติัตามที่กฎหมายกาํหนด

 ขอ้ 13  ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ ์ และวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) การเลอืกตัง้กรรมการจะกาํหนดใหเ้ลอืกเป็นรายบุคคลหรอืคราวละหลายคนก็ได ้

(2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก โดยใหถื้อว่าผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนน

เสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการที่พึงจะมีหรอืจะพงึเลือกตั้งในครัง้นั้น ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัเลือกตั้งในลาํดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวนกรรมการที่จะพงึมี ใหป้ระธานที่ประชุมออกเสียงไดเ้พิ่มขึน้อีกหนึ่ง

เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

 ขอ้ 14  ในการประชมุสามญัประจาํปีทกุครัง้ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3  เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการ

ที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ี่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 

 กรรมการที่จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้ับสลากกันว่าผูใ้ดจะ

ออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในตาํแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

 ขอ้ 24 หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษัิท หรอื

เขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จาํกัดความรบัผิดในหา้งหุ้นส่วนจาํกัด หรือเป็นกรรมการของ

บรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษัิทไม่ว่าจะทาํ

เพื่อประโยชนต์นหรอืประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ 

ขอ้ 26 กรรมการของบรษัิทมีสทิธิไดร้บัค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ที่อนัไดแ้ก่ 

(1) เงินเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง และค่าพาหนะ โบนสั ค่าใชจ่้ายที่จาํเป็น 

(2) บาํเหน็จ และค่าตอบแทนอื่นตามที่ไดร้บัอนุมติัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 ความในขอ้นีไ้ม่กระทบกระเทือนถงึสทิธิของพนักงาน หรอืลกูจา้งของบรษัิท ซึ่งไดร้บัเลอืกตั้งเป็นกรรมการในอันที่

จะไดร้บัค่าตอบแทน และผลประโยชนใ์นฐานะที่เป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท 

 

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ขอ้ 28 คณะกรรมการตอ้งจัดใหมี้การประชุมผู้ถือหุน้เป็นการประชุมสามัญประจาํปีภายในสี่เดือนนับแต่วัน

สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รยีกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถื้อ

หุน้เป็นการประชมุวิสามัญเม่ือใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรอืผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 
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รอ้ยละสิบของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกันทาํหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ

ประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย  

ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในสี่สบิหา้วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชมุภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ช่ือกัน

หรือผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกันไดจ้าํนวนหุน้ตามที่บังคับไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้วันนับแต่วันครบกาํหนด

ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง

รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นที่เกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครัง้ใดจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่ง

มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กาํหนด ผู้ถือหุ้นซึ่งเรียกประชุมตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้

ค่าใชจ่้ายที่เกิดจากการจดัใหมี้การประชุมครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

ขอ้ 29  ในการเรยีกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนังสอืนัดประชมุ ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ

เพื่อทราบ เพื่ออนมุติั หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อ

หุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนังสอืพิมพติ์ดต่อกนั 3 

วนั ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 

ขอ้ 30  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่าย่ีสบิ

หา้คน หรอืไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึง่ในสามของจาํนวนหุน้ที่

จาํหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึ่งชั่ วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาร่วม

ประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตามที่กาํหนดไว ้ หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอัน

ระงบัไป ถา้การประชุมนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส้ง่หนงัสอืนดัประชุมไปยัง

ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนันดัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถา้ไม่มีตัวประธานใหร้องประธานกรรมการเป็น

ประธาน ถา้รองประธานกรรมการไม่อาจปฏิบติัหนา้ที่ไดก็้ใหท้ี่ประชมุเลอืกตัง้ผูถื้อหุน้คนหนึ่งซึ่งไดเ้ขา้รว่มประชมุเป็นประธาน 

ขอ้ 31  ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชุม

ได ้หนังสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวันที่และลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียน

กาํหนด หนงัสอืมอบฉนัทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรอืผูท้ี่ประธานกาํหนด ณ ที่ประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้

ประชุม ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนน

เสยีงดงันี ้

(1) ในกรณีปกติใหถื้อเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

(2)  ในกรณีดงัต่อไปนี ้ ใหถื้อคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 (ก)  การขาย หรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นที่สาํคัญใหแ้ก่บุคคลอี่น 
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 (ข)  การซือ้ หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่น หรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 

 (ค)  การทาํ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททัง้หมด หรอืบางสว่นที่สาํคัญ 

การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี

วตัถปุระสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทนุกนั 

ขอ้ 32  กิจการอนัที่ประชมุสามญัประจาํปีพงึกระทาํมีดังนี ้  

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการ

ของบรษัิทไดจ้ดัการไปในรอบปีที่ผ่านมา 

(2)  พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุ 

(3)  พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร อนมุติัการจ่ายเงินปันผล 

(4)  เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(5)  แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 
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คาํชีแ้จง การลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

 

บรษัิทไดจ้ดัเตรยีมหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ 3 แบบตามท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ดก้าํหนดไว ้ไดแ้ก่  

1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซอ้น 

2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบไวช้ดัเจน 

3. แบบ ค. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะท่ีกาํหนดไวส้าํหรบั Custodian  
 

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองจะมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผูล้งคะแนนออกเสยีงโดยเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะเพียงแบบเดียวกรอกขอ้ความแลว้จัดส่ง

มายงับรษัิทก่อนการประชมุ 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บรษัิทจะเริม่เปิดรบัลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบรูณข์องหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นเวลา 2 ชั่วโมงกอ่นการประชมุ  

เอกสารที่ตอ้งใช้ในการลงทะเบียน 

1. กรณีท่ีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา 

1.1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงฉบบัจริงหรือสาํเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหซ้ึง่ปรากฏ

รูปถ่ายของผูถื้อหุน้และยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประชาชน ใบขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง 

1.2. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 

(ก)  หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข)  สาํเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผูม้อบฉนัทะ

ไดล้งช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(ค)  ฉบบัจรงิหรอืสาํเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

1.3. กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลตา่งประเทศซึง่แตง่ตัง้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

(ก)  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข)  สาํเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผูถื้อหุน้ได้

ลงช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(ค)  หนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ให ้Custodian เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

(ง)  หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ Custodian 

2. กรณีท่ีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล 

2.1. กรณีผูม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

(ก)  ฉบบัจรงิหรอืสาํเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนนิติบคุคลท่ีเขา้รว่ม

ประชมุ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

(ข)  สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ซึง่ออกใหไ้มเ่กิน 1 ปีโดยกระทรวงพาณิชย ์

ลงช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนนิติบุคคลพรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล 
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(ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูเ้ขา้รว่มประชุมมีอาํนาจ

กระทาํการแทนนิติบคุคล ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

2.2. กรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 

(ก)  หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข)  นิติบคุคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

 สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ซึง่ออกใหไ้มเ่กิน 1 ปีโดยกระทรวงพาณิชย ์

ลงช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนนิติบุคคลพรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล 

(ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมี

อาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

 นิติบคุคลจดทะเบียนในตา่งประเทศ 

 สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีโดยหน่วยงานท่ีมี

อาํนาจ ลงช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนนิติบคุคลพรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติ

บุคคล (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้  

(ค)  สาํเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหผู้ม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งเป็นผูม้อบ

ฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และลงช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(ง)  ฉบบัจรงิหรอืสาํเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

2.3. กรณีท่ีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคลตา่งประเทศซึง่แตง่ตัง้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

(ก)  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข)  สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีโดยหน่วยงานท่ีมี

อาํนาจ และรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนนิติบุคคลพรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติ

บคุคล (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบอาํนาจมีอาํนาจกระทาํ

การแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

(ค)  สาํเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหผู้ม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดตาม 

1.1 ขา้งตน้ และลงช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

(ง)  หนงัสอืมอบอาํนาจจากนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ให ้Custodian เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

(จ)  หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามรบัมอบฉนัทะไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ Custodian 

ทัง้นี ้กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นสถาบนัต่างประเทศท่ีแต่งตัง้ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยเป็น Custodian ไม่ตอ้งใช้

เอกสารตาม (ข) และ (ค) 

บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการขอเอกสารเพ่ิมเติมไมว่า่ในกรณีใด ตามท่ีบรษัิทเห็นสมควร 

  



 

 

   เอกสารแนบ 12 

คาํบอกกล่าวการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 

   

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนกัถึงความสาํคญัของขอ้มลูสว่นบคุคลของผูถื้อหุน้ 

และ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะ จึงขอแจง้ขอ้มลูดงัต่อไปนีใ้หท้ราบเพ่ือเป็นการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

พ.ศ. 2562 

1.  ขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีบรษัิทเก็บรวบรวม: บรษัิทจะรบัและเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลโดยตรงจากผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ 

และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดท่ีไดเ้ขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ และจากบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึ่งไดร้บั

มอบหมายจากบรษัิทใหท้าํหนา้ท่ีนายทะเบียนหุน้ของบรษัิท ซึง่มีหนา้ท่ีจดัทาํทะเบียนผูถื้อหุน้ใหม้คีวามถกูตอ้ง ครบถว้น 

เป็นปัจจบุนั โดยขอ้มลูสว่นบคุคลประกอบดว้ย 

1.1  ขอ้มูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ช่ือ นามสกุล หมายเลขบตัรประชาชนหรือเลขหนงัสือเดินทาง วนัเดือนปีเกิด เพศ 

สญัชาติ เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบนัทึกวิดีโอภายในงาน รวมทัง้ขอ้มลู

สขุภาพ ประวตัิการเดินทางท่ีเก่ียวขอ้งกับสขุภาพ เพ่ือประโยชนด์า้นการสาธารณสขุและการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นตน้  

1.2  ขอ้มลูเพ่ือการติดตอ่ เช่น ท่ีอยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์และอีเมล ์เป็นตน้ 

2.  วตัถปุระสงคข์องการเก็บรวบรวม การใชง้าน และการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของบริษัท: บริษัทจะเก็บรวบรวม ใชง้าน 

และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเพ่ือวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้

2.1  เรียก จัดใหม้ี และดาํเนินการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท รวมถึงกฎหมาย 

ประกาศ และหลกัเกณฑท่ี์ราชการกาํหนดเก่ียวกบัการจดัประชมุรวมถึงการจดัทาํรายงานการประชมุ 

2.2  เพ่ือใชส้าํหรบัคดักรองผูม้ีความเสีย่งโรคโควดิ-19 เพ่ือประโยชนด์า้นการสาธารณสขุและปอ้งกนัโรคติดตอ่อนัตราย 

ตามมาตรการและแนวทางปฏิบตัิมาตรการป้องกนัและแนวทางปฏิบตัิสาํหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ภายใต้

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 

2.3 จดัสง่เลม่รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตามท่ีแจง้ขอมา 

2.4  ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดท่ีไดเ้ขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้จะถกูเก็บไวเ้ป็น

ความลบัภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมาย และการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวจะเป็นไปเพ่ือวตัถุประสงค์

ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบับนี ้โดยบริษัทอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง ผูใ้หบ้ริการหรือท่ีปรกึษาในการจดัประชุม ผูใ้หบ้ริการดา้นสง่เอกสารและจดัพิมพง์าน ผู้

ใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยี เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรกิารและท่ีจาํเป็นเทา่นัน้ หรอืหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การสาธารณสขุและปอ้งกนัโรคติดตอ่ และหนว่ยงานรฐัและเจา้หนา้ท่ีผูม้ีอาํนาจตามกฎหมาย 

3.  สทิธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล: เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล มีสทิธิตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่น

บคุคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการตรวจสอบ การขอเขา้ถึงและรบัขอ้มลูสว่นบคุคล 

สทิธิในการขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้งและเป็นปัจจบุนั สทิธิในการขอใหล้บหรอืทาํลายขอ้มลูสว่นบคุคล สทิธิใน

การขอระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล สิทธิในการขอใหโ้อนขอ้มลูสว่นบคุคลตามวิธีการท่ีกฎหมายกาํหนด สิทธิรอ้งเรยีน 

และสทิธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใชง้าน หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีเก่ียวกบัตน 
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 อยา่งไรก็ตาม หากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลไมไ่ดใ้หข้อ้มลูแก่บรษัิทท่ีจาํเป็นตามวตัถปุระสงคท่ี์ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี ้

เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วอาจถกูจาํกดัสทิธิในการประชมุผูถื้อหุน้หรอืการขอรบัเอกสาร เป็นตน้ 

4.  ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลูสว่นบคุคล: บริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลตามขอ้ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกาํหนด และ/หรอื ตามความจาํเป็น เพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามท่ีระบไุวใ้นเอกสารฉบบันี ้

5.  การติดตอ่บรษัิทเพ่ือใชส้ทิธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล: 

บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

สว่นงานเลขานกุารบรษัิท 

88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ 12 ถนนรชัดาภิเษก  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท:์ 662 365 6115-9 
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การใช้รหสัคิวอาร ์(QR Code) สาํหรับดาวนโ์หลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี คร้ังที ่28/2564

และรายงานประจาํปี 2563 

  

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จาํกัด ในฐานะนายทะเบียน 

หลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันาระบบเพื่อใหบ้รษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ สง่เอกสารการประชุมผูถื้อหุน้และรายงานประจาํปีใน

รูปแบบอิเลก็ทรอนิกสผ่์านรหสัคิวอาร ์ (QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรยีกดขูอ้มูลไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็  

 ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มูลผ่าน รหสัคิวอาร ์(QR Code) (ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1) ตามขัน้ตอน ต่อไปนี ้ 

สาํหรับระบบปฎิบัติการ ไอโอเอส (iOS) (ไอโอเอส 11 ขึน้ไป)  

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ  

2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนมือถือสอ่งไป) ที่ รหสัคิวอาร ์(QR Code)  

3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดที่ขอ้ความนัน้ เพื่อดขูอ้มลูประกอบการประชมุ  

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีขอ้ความ (Notification) บนมือถือ ผูถื้อหุน้สามารถสแกน รหัสคิวอาร ์ (QR Code) จากแอปพลเิคชนั 

(Application)  อื่น ๆ เช่น แอปพลเิคชนั อ่านรหสัคิวอาร ์ (QR Code Reader), เฟสบุ๊ค (Facebook) หรอื ไลน ์(LINE) เป็นตน้  

 

สาํหรับระบบปฎิบัติการ แอนดรอยด ์ (Android)  

• เปิดแอปพลเิคชนั ไลน ์ (LINE)    

   เขา้ไปใน ไลน ์(LINE) แลว้เลอืก เพิ่มเพื่อน (Add friends) → เลอืก รหสัคิวอาร ์→ สแกน รหัสคิวอาร ์ 

 

• เปิดแอปพลเิคชนั อ่านรหัสคิวอาร ์(QR Code Reader)                   → สแกน รหสัคิวอาร ์ 

  

•  เปิดแอปพลเิคชนั เฟสบุ๊ค (Facebook)   

 เขา้ไปในฟังกช์ั่นคน้หา (Search) → กดตรงรูป รหัสคิวอาร ์                                                    → สแกน รหสัคิวอาร ์

 

 

 

 

  

 

 

 



เอกสารแนบ 14 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุน้ คร ังท  ี27/2563 

บร ิษัท  ไมเนอร  ์อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

ประชมุเมือวนัที 19 มิถนุายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งแกรนด ์รเิวอรไ์ซด ์บอลรูม ชนั 10 โรงแรมอวานี พลสั รเิวอรไ์ซด ์
กรุงเทพฯ 

นายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค ประธานคณะกรรมการ ทาํหนา้ทีเป็นประธานในทีประชุมตามทีขอ้บงัคบัของบริษัทได้
กาํหนดไว ้โดยประธานฯ ดาํเนินการประชมุเป็นภาษาองักฤษ และนายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายพฒันาเชิงกลยทุธ ์
ดาํเนินการประชมุเป็นภาษาไทย 

ก่อนเรมิการประชมุ เจา้หนา้ทีของโรงแรมอวานี พลสั รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ ไดน้าํเสนอคาํแนะนาํเกียวกบัมาตรการและ
ระบบรกัษาความปลอดภยั กรณีเกิดเหตฉุกุเฉินของทางโรงแรม  

นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์ไดแ้จง้ว่า บริษัทมีทนุชาํระแลว้จาํนวน 4,619,004,860 บาท แบ่งออกเป็น 4,619,004,860 หุน้ 
มีผูถื้อหุน้ ณ วนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุน้ทีจะเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนเมือวนัที 1 มิถนุายน 2563 จาํนวน 55,990 ราย ซงึ
ในวนันีมีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเองจาํนวน 101 ราย และดว้ยการมอบฉนัทะจาํนวน 1,121 ราย รวมทงัสิน 1,222 ราย โดย
ถือหุน้รวมกันทังสิน 3,131,197,385 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 67.7894 ของหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทังหมดของบริษัท ครบเป็นองค์
ประชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิท นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์จงึไดเ้ชิญประธานฯ กลา่วเปิดประชมุ 

ประธานฯ เปิดประชุม โดยไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้และผู้ร ับมอบฉันทะทีมาประชุมและแนะนาํกรรมการบริษัท 
ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูส้อบบญัชี ทีปรกึษากฎหมายและผูที้ไดร้บัแตง่ตงัใหท้าํหนา้ทีตรวจสอบการนบัคะแนนทีเขา้รว่มประชมุ ดงันี  

กรรมการผู้เข ้าร ่วมประชุม (คิดเป็นรอ้ยละ 82 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด 11 ท่าน) 

1. นายวิลเลียม เอล็ลว์ู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ 
2. คณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  
3. นายจรมัพร โชติกเสถียร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกาํกบั

และบรหิารความเสยีง 
4. นางสาวสวุภา เจรญิยิง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา

และกาํกบัดแูลกิจการ 
5. นายธีรพงศ ์จนัศิริ กรรมการ 
6. นายนิติ โอสถานเุคราะห์ กรรมการ 
7. นายพอล ชาลีส ์เคนนี กรรมการ 
8. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรยี กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบรหิารกลุ่มบรษัิท
9. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค กรรมการ 
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กรรมการทลีาประชุม (เนืองจากขอ้จาํกดัในการเดินทาง ภายใตส้ถานการณโ์ควิด-19) 
1. นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮเูบนเน็ท กรรมการอิสระ 
2. นายอานิล ธาดานี กรรมการ 

ผู้บร ิหารระดบัสูงทเีข ้าร ่วมประชุม 

1. นายเจมส ์รชิารด์ อมตวิวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ทีบรหิารกลุม่ ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์

2. นายไบรอนั เดลานี ประธานเจา้หนา้ทีการเงิน 

3. นายสตีเฟ่น ฮอยนาสกี  ประธานเจา้หนา้ทีกลุม่งานกฎหมายและพาณิชย ์

4. นายโกศิน ฉนัธิกลุ  ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายการลงทนุ 

5. นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายพฒันาเชิงกลยทุธ ์ 

ผู้สอบบญัชีทเีข ้าร ่วมประชุม

นางอโนทยั ลกิีจวฒันะ  บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั  

ทปีร ึกษากฎหมายทเีข ้าร ่วมประชุม 

นางสาววรษิฐา จิตรวฒิุโชติ  บรษัิท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเคน็ซี จาํกดั (“ทปีร ึกษากฎหมายฯ”) 

ผู้ทไีด้ร ับการแต่งตังให ้ทาํหน้าทตีรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง 

นางสาวกอบพร ตระกลูเกิด  บรษัิท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเคน็ซี จาํกดั 

ทปีร ึกษาการเพมิท ุน 

นายวรารตัน ์ ชติุมิต (ทีปรกึษาทางการเงิน) บรษัิทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน)  
นางพรพรรณ ชยะสนุทร (ทีปรกึษากฎหมาย) บรษัิท ลงิคเ์ลเทอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ก่อนทีจะใหที้ประชมุพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯ ไดม้อบหมายใหที้ปรกึษากฎหมายฯ ชีแจงวิธีการ
ลงคะแนนเสยีงและวิธีการนบัคะแนนใหที้ประชมุทราบ และแจง้ใหที้ประชมุทราบถึงบทบาทหนา้ทีของผูที้ไดร้บัการแตง่ตงัใหท้าํ
หนา้ทีตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียงครงันี  

บทบาทหนา้ทีของผูต้รวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสยีง 
1. ตรวจสอบวิธีการลงทะเบียน

2. ตรวจนบัองคป์ระชมุ เพือใหม้นัใจว่าผูที้มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดง้ดออกเสียงในวาระทีตนมีส่วนไดเ้สีย
และเพือใหม้นัใจว่าการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสียงเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษัิท

วธีิการลงคะแนนเสียงและวิธีการนบัคะแนนเสยีง  

1. ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมีคะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีตนถืออยู ่หรอืเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีไดร้บัมอบฉนัทะ

2. การนบัคะแนนเสียงจะใชบ้ตัรเพือลงคะแนนเสียงทกุวาระ



เอกสารแนบ 14 

3. การประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลาํดบัทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยจะนาํเสนอขอ้มลูประกอบ
วาระ และจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในวาระทีเกียวขอ้งนัน ทงันี เนืองจากสถานการณโ์รคโควิด-19 ทาง
บรษัิทจะดาํเนินการประชมุทีกระชบัทีสดุเพือใหเ้ป็นไปตามแนวนโยบายของรฐับาล และปกปอ้งสขุภาพของผูถื้อ
หุน้และผูที้มีส่วนร่วมในการจัดงาน โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ขอใหเ้ขียนลงในแผ่นกระดาษคาํถาม พรอ้มชือ-นามสกลุ สง่ใหเ้จา้หนา้ทีเพือรวบรวมจดัสง่ใหแ้ก่ประธาน
กรรมการตอ่ไป

4. ในการนบัคะแนนเสียงทุกวาระ ยกเวน้การเลือกตงักรรมการในวาระที 4 จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูที้ลงคะแนน
เสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง แลว้จึงนาํไปหกัออกจากจาํนวนคะแนนเสียงทงัหมด ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะทีไม่เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง ใหล้งคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน แลว้ยก
มือขนึเพือใหเ้จา้หนา้ทีของบรษัิทนาํไปนบัคะแนนเสยีงต่อไป

5. สาํหรบัวาระการแต่งตงักรรมการในวาระที 4 จะเก็บบตัรและนบัคะแนนทงัหมด สาํหรบัผูถื้อหุน้ทีไม่ส่งบตัรนับ
คะแนน จะถือวา่ลงคะแนนเห็นดว้ย

6. ผูม้าประชมุทีเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะซงึผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวล้่วงหนา้

แลว้ไม่ตอ้งลงคะแนนเสยีงอีก

7. เมือปิดการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บตัรลงคะแนนสาํหรบัวาระก่อนหนา้จะไม่สามารถใชล้งมติได ้

8. บตัรลงคะแนนเสียงใดทีไม่สามารถแสดงถึงความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะไดอ้ย่างชดัเจนว่าจะ

ลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือว่าเป็นบตัรเสีย เช่น การทาํเครอืงหมายทงัในช่องเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย หรือ
ทาํเครอืงหมายไม่ชดัเจน หรอืขีดฆ่าเครอืงหมายใดโดยไม่ลงลายมือชือกาํกบับรเิวณทีขีดฆ่านนั เป็นตน้ บรษัิทจะ
ไม่นาํคะแนนของบตัรลงคะแนนทีเป็นบตัรเสียมารวมเป็นคะแนนเสียง

9. ในวาระการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะไม่นาํคะแนนเสียงของกรรมการทีถือหุ้นในบริษัทมารวม
คาํนวณเป็นฐานการนบัคะแนน

นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์ไดข้อเชิญตวัแทนผูถื้อหุน้เขา้รว่มสงัเกตการณก์ารนบัคะแนนทีจดุนบัคะแนน โดยมีนายอมร 
โควานิชสกลุ อาสาสมคัรตวัแทนจากผูถื้อหุน้ อาสาเป็นผูเ้ขา้รว่มสงัเกตการณก์ารนบัคะแนน 

ประธานฯ จงึไดข้อใหที้ประชมุพิจารณาเรอืงตา่ง ๆ ตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี  

วาระท  ี1   พจิารณาร ับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกียวกับผลการดาํเน ินงานของบร ิษัท

ในรอบปี 2562 

ประธานฯ แจง้ใหที้ประชมุทราบว่า รายงานผลการดาํเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี
ทีไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ในรูปแบบ QR Code พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุตามเอกสารแนบ 1 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าทีประชุมสมควรรบัทราบรายงานประจาํปีและรายงานคณะกรรมการเกียวกบัผล

การดาํเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2562 โดยขอสรุปผลการดาํเนินงานในปีทีผ่านมาดงันี 
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การเปลยีนแปลงทีสาํคญัในปี 2562 – ปัจจบุนั 

ภาพรวมบรษัิท 

 เสริมสรา้งความแข็งแกรง่ของคณะผูบ้รหิาร โดยการแต่งตงั คณุดิลิป ราชากาเรีย เป็นประธานเจา้หนา้ทีบริหาร
กลุ่มบริษัท และจัดตังคณะกรรมการจัดการ โดยมีคุณวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค เป็นประธานคณะกรรมการ
จดัการ ทงันี โครงสรา้งองคก์รประกอบไปดว้ย 3 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ (1) ธุรกิจและผลลพัธ ์(2) การเติบโต และ (3)
การเปลียนแปลง

 ยา้ยทีตงัของสาํนกังานใหญ่จากเดิมอาคารเบอรลี์ยคุเกอร ์เป็นอาคารเดอะปารค์ ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย
เมือตน้เดือนมิถนุายน 2563

ในสว่นของกลุม่ธรุกิจ 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์

 การรวมการดาํเนินงานกบัเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ไดเ้ปิดโอกาสเชิงกลยทุธใ์นการรว่มมือกนั อาทิ การเขา้ทาํการเช่า
บรหิารกลุม่โรงแรมอนัทรงเกียรติในทวีปยโุรป ซงึเคยบรหิารภายใตช้ือ Boscolo

 การใชก้ลยทุธก์ารหมนุเวียนสินทรพัยใ์นการทาํธุรกรรมการขายและเช่ากลบัโรงแรมทิโวลี

ไมเนอร ์ฟูด้ 

 ไดเ้ขา้ลงทนุเพือดาํเนินธรุกิจรา้นอาหารภายใตแ้บรนดบ์อนชอนในประเทศไทย

ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์

 มีแบรนดเ์ป็นของตนเองเป็นครงัแรก คือ แบรนด ์สโกมาดิ สกู๊ตเตอร ์สญัชาตอิงักฤษ ซงึบรษัิทมีแผนทีจะขยายไป
ยงัภมิูภาคตา่งๆ ทวัโลก

ทงันี บริษัทยงัคงยืนหยดัดา้นการพฒันาอย่างยงัยืน โดยในปี 2562 บริษัทไดร้บัรางวลัต่างๆ ทีเกียวกบัธรรมาภิบาล
และการพัฒนาอย่างยงัยืน อาทิ รางวลับริษัทจดทะเบียนดา้นความยังยืนยอดเยียมปี 2562 เป็นปีทีสองติดต่อกัน การไดร้บั
คัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index, FTSE4Good Emerging Index, MSCI 
ESG Leader Index และอยู่ในรายชือการลงทนุยงัยืนของประเทศไทย ทงันี บริษัทมีผลประเมิน CGR อยู่ในระดบัดีเลิศ ไดร้บั
รางวลั Board of the Year – (Gold prize) และไดร้บัการรบัรองการต่ออายเุป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย
ในการตอ่ตา้นทจุรติ (“CAC”) ไปจนถึงปี 2565 

จดุเด่นทางการเงิน 

ภาพรวม: 

 สินทรพัยร์วมลดลง จากสินปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก การลดลงของทีดิน อาคาร และอปุกรณ ์การลดลง
ของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน และจากผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินจากการแขง็คา่ของสกลุเงินบาท

 หนีสินรวมลดลง โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินกู้ยืมสุทธิ จากการชาํระคืนเงินกู้ยืมและหุน้กู้และ
ผลกระทบจากการแปลงค่าเงิน

 สว่นของผูถื้อหุน้ของบริษัทเพิมขนึ โดยสาเหตหุลกัมาจากการเพิมขนึจากกาํไรสทุธิในปี 2562
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 บรษัิทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานเพิมขึน 7,405 ลา้นบาท ซงึสว่นใหญ่เป็นผลมาจากการเพิมขึนของ
กาํไรสทุธิในปี 2562 และการเพิมขนึสทุธิทีเกียวขอ้งกบัการแปลงค่าเงิน

 รายไดจ้ากการดาํเนินงานหลกัเพิมขึนรอ้ยละ 57 จากปีก่อน จากการรวมงบการเงินของเอน็เอช โฮเทล กรุป๊ และ
รายไดจ้ากการดาํเนินงานทีเพิมขนึของทงัสามธรุกิจทีมีอยู่เดิมของบรษัิท

 กาํไรสทุธิจากการดาํเนินงานเติบโตรอ้ยละ 23 จากปีก่อน ซึงเป็นอตัราทีชา้กว่าการเติบโตของรายไดห้ลกัและ
EBITDA หลกั โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากตน้ทุนทางการเงินในปี 2562 ทีใชใ้นการลงทุนใน เอ็นเอช โฮเทล
กรุป๊ และอตัราภาษีทีสงูกวา่ของเอน็เอช โฮเทล กรุป๊ รวมถึงผลกระทบจากการแปลงคา่เงิน

 บริษัทมีอตัรากาํไรสทุธิจากผลการดาํเนินงานลดลง โดยมีสาเหตหุลกัมาจากโครงสรา้งการทาํกาํไรทีเปลียนไป
ของธุรกิจโรงแรมจากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ซึงมีโครงสรา้งอตัราการทาํกาํไรทีตาํกว่า และ
ความแตกต่างของโครงสรา้งธรุกิจดว้ยธรุกิจแบบเช่าบรหิารของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ซงึมีโครงสรา้งในการทาํกาํไร
ทีตาํกว่าแต่ช่วยเพิมอตัราการเติบโต นอกจากนี ธุรกิจรา้นอาหารและจดัจาํหน่ายยงัมีความสามารถในการทาํ
กาํไรทีลดลงท่ามกลางการบริโภคภายในประเทศทีชะลอตวั รวมทงัตน้ทนุทางการเงินและอตัราภาษีทีสงูขนึจาก
การเขา้ซือ เอน็เอช โฮเทล กรุป๊

 อตัราส่วนหนีสินส่วนทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาก 1.54 เท่า เป็น 1.31 เท่ามีสาเหตหุลักมา
จากการชาํระคืนเงินกูด้ว้ยเงินสดรบัจากการขายสินทรพัย ์รวมถึงการเพิมขนึของสว่นของผูถื้อหุน้จากกาํไรสทุธิ

บรษัิทมีความเชือมนัในศกัยภาพการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจของบรษัิท แมว้า่ในปัจจบุนั บรษัิทและทวัโลกกาํลงั
เผชิญกับความทา้ทายครงัใหม่จากโรคโควิด-19 บริษัทเชือมันว่าผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึนเพียงชัวคราว และบริษัทจะ
สามารถจัดการกับความท้าทายดังกล่าวและกลายเป็นบริษัททีมีความแข็งแกร่งยิงขึนได้ดังเช่นในอดีตทีผ่านมา ใน
ขณะเดียวกนั นอกเหนือจากการบรหิารจดัการเชิงรุกเพือลดผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 แลว้ บรษัิทจะยงัคงมุ่ง
สรา้งรากฐานการดาํเนินงานสาํหรบัการเติบโตในระยะยาวต่อไป 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ ดงันี 

นายวรวิทย ์ ธรรมอาร ี ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามถึงสถานะของกระแสเงินสดของบรษัิท จากการทีรายไดล้ดลง
ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 และสอบถามถึงค่าใชจ้่ายคงทีของบรษัิท 

นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์ชีแจงวา่ ในไตรมาสที 2 นี โรงแรมและรา้นอาหารเรมิเปิดดาํเนินการแลว้บา้งบางสว่นและมุ่งเนน้
ไปทีการท่องเทียวในประเทศ โดยมุง่เนน้ในดา้นสขุอนามยั ทงันี แบรนดอ์นนัตราและโรงแรมในเครอืไดร้ว่มมือกบัการท่องเทียว
แห่งประเทศไทย และเป็นโรงแรมแรกในประเทศไทยทีไดร้บัการรบัรองมาตรฐานสขุอนามยั “The Amazing Thailand Safety 
and Health Administration: SHA” Certification ซงึสามารถสรา้งความเชือมนัใหก้บันกัท่องเทียวในเชิงบวก นอกจากนี บรษัิท
มีโรงแรมครอบคลมุทงัในยโุรป ซงึมีฐานลกูคา้เป็นลกูคา้ในประเทศประมาณรอ้ยละ 60 และการท่องเทียวระหว่างประเทศใน
ยโุรปเองสงูถงึประมาณรอ้ยละ 75 ซงึจะทาํใหอ้ตัราการเขา้พกัจะปรบัตวัดีขนึเมือมีการเปิดประเทศในทวีปยโุรป นอกจากนี 
บรษัิทมีเงินสดในมือมากกวา่ 2 หมืนลา้นบาท และวงเงินสินเชือจากสถาบนัการเงินมากกว่า 3 หมืนลา้นบาท สง่ผลใหบ้รษัิทมี
สภาพคลอ่งทีดีอยู่ สาํหรบัคา่ใชจ้่ายคงทีของบรษัิทมีสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 50 ในช่วงโควิด-19 บรษัิทยงัมีมาตรการลด

คา่ใชจ้่าย สามารถลดตน้ทนุลงไดป้ระมาณรอ้ยละ 25-30 
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นายประลองยทุธ ์ผงงอย ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามถงึการคาดการณผ์ลการดาํเนินงานในปี 2563 วา่มีโอกาสในการ
ควบรวมกิจการใหม่ๆ ในอนาคตอยา่งไร รวมถึงการขายสินทรพัย ์และงบประมาณคา่ใชจ้่ายเงินลงทนุ 

นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์ ชีแจงวา่ ผลการดาํเนินงานในปี 2563 ยงัขนึอยูก่บัหลายปัจจยั อย่างไรก็ตาม บรษัิทคาดว่าผล
การดาํเนินงานในไตรมาสที 3 และไตรมาสที 4 จะปรบัตวัดีขนึ โดยบรษัิทมีนโยบายชะลอการลงทนุในช่วงโควิด-19 เพือรกัษา
สภาพคลอ่งและพยายามดาํรงอตัราส่วนหนีสินตอ่ทนุใหอ้ยู่ในระดบันโยบายของบรษัิท ก่อนหนา้การระบาดของโรคโควิด-19 
บรษัิทตงังบเงินลงทนุไวป้ระมาณ 17-20 พนัลา้นบาท แตเ่มือมีการระบาดไดป้รบัลดเงินลงทนุลงเหลือประมาณ 11 พนัลา้นบาท 
ซงึประมาณครงึหนงึเป็นส่วนทีบรษัิทไดล้งทนุไปแลว้ในช่วงตน้ปีในการลงทนุซือบอนชอนและเบรด็ทอลค์ สาํหรบัการขาย

สินทรพัยย์งัคงเป็นทางเลือกในการบรหิารโครงสรา้งทางการเงินของบรษัิท 

นายวสนัต ์ พงษพ์ทุธมนต ์ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามถงึปัญหาเรอืงลกูหนีวา่ มีการจดัการเรอืงตน้ทนุและ

คา่ใชจ้่ายอย่างไร 

นายชยัพฒัน ์ ไพฑรูย ์ ชีแจงว่า บรษัิทยงัไม่มีปัญหาเรอืงลกูหนีทีเป็นสาระสาํคญั บรษัิทยงัมีมาตรการลดคา่ใชจ้่าย 
สามารถลดตน้ทนุลงไดป้ระมาณรอ้ยละ 25-30 ทงัเรอืงคน คา่เช่า เป็นตน้ 

นายไกรวลัย ์คทวณิช ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง เสนอแนะใหเ้พิมการนาํเสนอ QR Code ของรายงานประจาํปีและเอกสาร
เชิญประชมุ และทีประชมุควรอนญุาตใหส้ามารถถามคาํถามดว้ยวาจาได ้ นอกจากนี ไดใ้หข้อ้เสนอแนะของใบเสรจ็รบัเงินของ
บอนชอน และคะแนนสะสมของเบอรเ์กอร ์คิง  

นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์กลา่วขอบคณุและรบัขอ้เสนอแนะไวเ้พือพิจารณา  

นายกิตติพงศ ์วะระทรพัย ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามถึงผลกระทบของการประชุมและสัมมนาทีลดลง และ
แนวคิดของบรษัิทในการสรา้งสงิอาํนวยความสะดวกตา่งๆ เพือรองรบัการจดัประชมุออนไลน ์

นายชัยพัฒน ์ไพฑูรย ์ชีแจงว่า แมว้่าจะมีการใชอ้อนไลนใ์นธุรกิจต่างๆ มากขึน แต่ถึงอย่างไรการประชุมสัมมนา
แบบเดิมก็ยังคงตอ้งมีอยู่ โรงแรมตอ้งจัดเตรียมสิงอาํนวยความสะดวกใหพ้รอ้มสาํหรบัลูกคา้ในการจัดประชุมทังรูปแบบ
ออนไลนแ์ละออฟไลน ์และทงัสาํหรบัลกูคา้ธุรกิจและลกูคา้ทีมาพกัผ่อนกบัโรงแรม  

ทงันี ทีประชมุไดร้บัทราบรายงานประจาํปี และรายงานคณะกรรมการเกียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 
2562 ตามทีเสนอ  

วาระท  ี2 พิจารณาอนุมัต ิงบการ เงินสําหร ับปีสินสุด  ณ วันท ี 31 ธันวาคม  2562 พร้อมท ังร ับทราบรายงานของ
ผู้สอบบญัช  ี

ประธานฯ เสนอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีสินสดุวนัที 31 ธันวาคม 
2562 ตามทีปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจาํปี ซึงไดผ่้านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีแลว้ โดยผูส้อบบัญชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกตอ้งตามทีควรใน
สาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีทีรบัรองทวัไป และบรษัิทไดจ้ดัสง่งบการเงินใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้  

ประธานฯ ไดข้อให ้คณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงความเห็นเกียวกบัการปฏิบตัิ
หนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบ ซงึสามารถสรุปไดด้งันี 



เอกสารแนบ 14 

1. รายงานทางการเงิน ในปี 2562 มีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นทีเชือถือได ้ทงันี ระบบการควบคุมภายใน
สาํหรบัการจดัทาํรายงานทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม

2. บริษัทไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงกฎหมายทีเกียวขอ้งในการดาํเนิน
ธรุกิจ

3. บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและกระบวนการบริหารความสียงทีเพียงพอและเหมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจ

สินทรพัยข์องบริษัทไดร้บัการป้องกันและดูแลรกัษาเป็นอย่างดี การบนัทึกรายการทางบญัชีมีความเหมาะสม
และทรพัยากรไดถ้กูใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

4. ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุม่บรษัิท ไดป้ฏิบติัหนา้ทีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

5. ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ไดแ้ก่ บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั ไดป้ฏิบติัหนา้ทีอย่างเหมาะสม

6. รายการระหว่างกันซึงเกิดขึนในปี 2562 มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปอย่างเหมาะสมเพือผลประโยชนข์อง
บรษัิท

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ ดงันี  

นายสถาพร โคธีรานุรกัษ์ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามถึงหุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระใน 1 ปี จาํนวน 4,000 ลา้นบาท 
และหุน้กูใ้นหนีสินระยะยาว 63,375 ลา้นบาท บริษัทมีการวางแผนชาํระหุน้กูอ้ย่างไร และจะกระทบกับสภาพคล่องหรือไม่ 
นอกจากนี ยงัไดส้อบถามถึงความแตกต่างของการแปลงค่างบการเงินในงบกระแสเงินสด ในปี 2561 จาํนวน 230 ลา้นบาท ใน
ปี 2562 เพิมขนึเป็น 6,777 ลา้นบาท เกิดขนึจากอะไร มีผลกระทบอยา่งไร 

นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์ชีแจงวา่ เนืองจากบริษัทมีเงินสดในมือมากกว่า 2 หมืนลา้นบาท และวงเงินสินเชือจากสถาบนั
การเงินอีกมากกว่า 3 หมืนลา้นบาท และยังมีแผนในการเพิมทุน ซึงบริษัทสามารถนาํเงินมาจ่ายชาํระหนีทีกาํลังจะถึงได ้
สาํหรบัการแปลงคา่งบการเงินเกิดขนึจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลยีน 

นายสถาพร โคธีรานรุกัษ ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามถึงเรืองสาํคญัในการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี (key audit 
matters) ของมลูคา่ของเครอืงหมายการคา้จาํนวน 38 พนัลา้นบาท การทดสอบการดอ้ยค่าและการตดัจาํหน่าย 

นางอโนทยั ลีกิจวฒันะ ผูส้อบบญัชีชีแจงว่า วิธีการตรวจสอบมลูค่าของเครอืงหมายการคา้ตามมาตรฐานการบญัชีมี
หลายวิธี เช่น การทาํความเขา้ใจ และประเมินขอ้มลูส่วนประกอบในประมาณการกระแสเงินสด รวมถึงกระบวนการทีใชใ้นการ
คาํนวณ และทดสอบการคาํนวณของผูบ้ริหาร การประเมินสมมติฐานทีสาํคัญของผูบ้ริหารทีใชใ้นการคาดการณ์โดยการ
เปรยีบเทียบกบัตวัเลขในอดีตและการคาดการณส์ภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม สมมติฐานดงักล่าวรวมถึงอตัราการเติบโต
ของธุรกิจ ประมาณการตน้ทุนและประมาณการค่าใชจ้่ายในอนาคต เป็นตน้ ตามมาตรฐานการบญัชีมลูค่าของเครืองหมาย
การคา้ไม่มีการตดัจาํหน่าย 

นายสิทธิ เจรญิพินิจนนัท ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามถึงความแตกต่างของอตัรากาํไรสทุธิของโรงแรมในยโุรปเมือ
เทียบกบัประเทศไทยและโอเชียเนีย 
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นายชยัพฒัน ์ ไพฑรูย ์ ชีแจงวา่โครงสรา้งการทาํธุรกิจในยโุรปจะแตกต่างจากประเทศไทย เนืองจากมีโรงแรมทีเป็น
โรงแรมภายใตก้ารเช่าบรหิารเป็นจาํนวนมาก จงึมีภาระในการจ่ายค่าเช่าทีสงูกวา่ ในขณะทีตงัอยู่ในย่านธรุกิจทีมีทาํเลทีดี 
สง่ผลใหโ้รงแรมในยโุรปมีอตัราการทาํกาํไรตาํกวา่เมือเทียบกบัประเทศไทย 

นายสถาพร โคธีรานรุกัษ ์ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามถึงการขายและเช่ากลบัสินทรพัย ์ ตามมาตรฐานการบญัชี 
TFRS16 จะกระทบต่อรายการขายและเช่ากลบัสินทรพัยอ์ย่างไร 

นายชยัพฒัน ์ ไพฑรูย ์ ชีแจงว่าการขายและเช่ากลบัสินทรพัยท์ีเกิดขนึในปี 2562 เป็นการทาํรายการกบัสินทรพัยใ์น
ประเทศโปรตเุกส เป็นการขายโรงแรมทีมีอยู่ แลว้เช่าโรงแรมนนักลบัมาดาํเนินธรุกิจตอ่ภายใตแ้บรนดข์องบรษัิท โดยตอ้งจ่ายคา่
เช่าโรงแรม ซงึการขายและเช่ากลบัสินทรพัยจ์ะทาํใหผ้ลตอบแทนของโครงการโดยรวมเพิมขนึ สาํหรบัมาตรฐาน TFRS16 ซงึ
เริมนาํมาใชใ้นปี 2563 เป็นนาํรายการเช่าโรงแรมมารวมอยู่ในงบดลุทงัฝังสินทรพัยแ์ละหนีสิน  

ประธานฯ ไดข้อใหที้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสาํหรบัปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 พรอ้มทังรบัทราบ
รายงานของผูส้อบบญัชี 

มต :ิ  ทีประชมุไดพิ้จารณาและมีมติอนุมตัิงบการเงินสาํหรบัปีสินสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 พรอ้มทงัรบัทราบรายงาน
ของผูส้อบบญัชีตามทีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีคะแนนเสียงเป็นดงันี 

เห็นดว้ย 3,139,980,867 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.9997 
ไม่เห็นดว้ย 6,967 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0002 
งดออกเสยีง 2,193,670 เสียง   
บตัรเสีย -

วาระท  ี3  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธ ิเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2562 

ประธานฯ ไดช้ีแจงต่อทีประชมุว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีมี
การแก้ไข เพิม เ ติม )  ( “พ . ร .บ .  บ ร ิ ษั ท ม ห าช น จํ ากั ด ”) และข้อบังคับของบริ ษัทข้อ  38 กําหนดให้บริ ษัทต้อง 
จดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปีหลงัหกัขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองนีจะ
มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบรษัิทสาํรองดงักล่าวเป็นสาํรองทีไม่สามารถจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้

ในปี 2562 บริษัทมีกาํไรสุทธิจากงบการเงินรวมจาํนวน 10,698 ลา้นบาท และจากงบการเงินเฉพาะบริษัทจาํนวน 
3,846 ลา้นบาท โดยในปี 2562 บริษัทมีการจดัสรรกาํไรสทุธิเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายแลว้จาํนวน 485 ลา้นบาท ซงึเท่ากบั
รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนในปัจจบุนัและครบตามจาํนวนทีตอ้งสาํรองไวต้ามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิทแลว้ 

อย่างไรก็ตาม เนืองจากทีประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนมุติัการเพิมทุน
จดทะเบียน ดงันัน จึงเสนอใหจ้ัดสรรทุนสาํรองตามกฎหมายเพิมเติมจาํนวน 103.80 ลา้นบาท ซึงจะทาํใหทุ้นสาํรองตาม
กฎหมายมีจาํนวนทงัสินเป็น 588.78 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ครบตามจาํนวนทีตอ้งสาํรองไว้
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัท โดยทนุสาํรองตามกฎหมายทีจะเพิมขึนนีคาํนวณจากทุนจดทะเบียนทีเพิมขึนจากการ
เพิมทนุเพือจัดสรรหุน้ในการเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ เพือรองรบัการออกใบสาํคญัแสดง
สทิธิทีจะซอืหุน้สามญัของบรษัิท ครงัที 7 (MINT-W7) และเพือรองรบัการปรบัอตัราการใชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W6 
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บริษัทและบรษัิทย่อยมีนโยบายในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากศกัยภาพการเติบโตของผลการ
ดาํเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ขอ้กาํหนดตามสญัญาเงินกูห้รือหุน้กูข้องบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความจาํเป็น
และความเหมาะสมในอนาคต เพือสรา้งผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ในอนาคต ทงันี บริษัทและบริษัทย่อยไม่ไดก้าํหนดอตัราการ
จ่ายเงินปันผลทีแน่นอนในแต่ละปี นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยจึงพิจารณาจากผลประกอบการของ
บริษัทเป็นหลกั โดยทีคณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณากาํหนดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในลกัษณะปีต่อปี ซงึไม่สามารถระบุ
เป็นอตัรารอ้ยละขนัตาํได ้

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหที้ประชมุพิจารณาอนมุติั ดงันี 

 จดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมายเพิมเติมจาํนวน .  ลา้นบาท ซงึจะทาํใหท้นุสาํรองตามกฎหมายเป็นอัตรา
รอ้ยละ  ของทนุจดทะเบียน ครบตามจาํนวนทีตอ้งสาํรองไวต้ามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัท ทงันี ทุน
สาํรองตามกฎหมายทีเพิมขึนนีคาํนวณจากทุนจดทะเบียนทีเพิมขึนจากการเพิมทุนเพือจัดสรรหุน้ในการเสนอ

ขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัส่วนการถือหุน้ เพือรองรบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญั
ของบรษัิท ครงัที 7 (MINT-W7) และเพือรองรบัการปรบัอตัราการใชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W6

 เนืองจากความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจซึงเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทีประชุม
คณะกรรมการจึงมีมติใหง้ดการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 เพือสาํรองเงินไวใ้นการ
บรหิารสภาพคลอ่งและเป็นเงินทนุหมนุเวียน

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นต่าง ๆ  

เมือประธานฯ เห็นว่าผูถื้อหุน้ไม่มีคาํถาม จึงขอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตาม
กฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 ตามรายละเอียดทีไดก้ล่าวขา้งตน้ 

มต :ิ  ทีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล

ประจาํปี 2562 ตามทีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีคะแนนเสียงเป็นดงันี 

เห็นดว้ย 3,142,155,955 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.9991 
ไม่เห็นดว้ย 27,967 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0008 
งดออกเสยีง 3,772 เสียง 
บตัรเสีย -

วาระท  ี  4  พิจารณาเลือกตังกรรมการ เข ้าด ํารงต ําแหน่งแทนกรรมการท ีครบก ําหนดต้องออกจากตําแหน่งตาม  
วาระในปี 2563 

ประธานฯ ไดเ้ชิญกรรมการทีไดร้บัการเสนอแต่งตงัใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการ ออกจากหอ้งประชมุระหว่างการประชุม
ในวาระนี  

ประธานฯ ชีแจงตอ่ทีประชมุถึงการพิจารณาในวาระนีว่า เพือใหจ้าํนวนหุน้และจาํนวนเสียงทีลงคะแนนตรงกนั ในวาระ
นี บรษัิทจะขอหยดุการรบัลงทะเบียนเพือเขา้รว่มประชมุเป็นการชวัคราว จนกว่าการดาํเนินการประชมุในวาระนีจะเสรจ็สิน  
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ขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 14 กาํหนดว่าในการประชุมสามญัประจาํปีทกุครงัใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็น
อตัรา (หรอือตัราทีใกลเ้คียง) โดยกรรมการทีอยู่ในตาํแหน่งนานทีสดุเป็นผูอ้อก ในปีนี บริษัทมีกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระจาํนวน 4 ทา่นคือ 

1) คณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
กาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ 

2) นายจรมัพร โชติกเสถียร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารและ
กาํกบัความเสียง กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
และกาํกบัดแูลกิจการ 

3) นายเอม็มานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรยี กรรมการ

4) นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค  กรรมการ และกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสียง 

ตามแนวทางกาํกบัดแูลกิจการทีดีของบริษัท ระบวุ่า บริษัทจะไม่แต่งตังบุคคลใดๆ เป็นกรรมการอิสระ หรือต่อวาระ
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระทีมีอายคุรบ 75 ปี ณ วนัทีไดร้บัแตง่ตงั และในปี 2563 คณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม มีอายคุรบ 
75 ปี ดงันนับรษัิทจึงไม่สามารถต่อวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการของคณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม ได ้

นอกจากนี ตามมาตรา 86 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกัด และขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 24 กาํหนดว่า หา้มมิให้
กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วน
สามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจาํกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอืนทีประกอบ
กิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบรษัิท ไม่วา่จะทาํเพือประโยชนต์นหรอืประโยชนผ์ูอื้น เวน้แต่
จะไดแ้จง้ใหที้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตงั ดงันนั จึงขอแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบตามมาตรา 86 แห่ง พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 24 ว่าปัจจบุนั นายจรมัพร โชติกเสถียร  เป็นกรรมการอิสระของบรษัิท สิงห ์เอสเตท 
จาํกดั (มหาชน) ซงึเป็นบริษัททีดาํเนินธุรกิจ ลงทนุ พฒันาและบริหารจดัการอสงัหาริมทรพัย ์และประกอบธุรกิจโรงแรม ทงันี 
ธุรกิจดงักลา่วมีสภาพอย่างเดียวกนักบักิจการของบรษัิทและอาจเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท 

บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชือบคุคลทีเห็นว่ามีคณุสมบติัเหมาะสม เพือรบัการคดัเลือกเป็นกรรมการ 
รวมทงัการเสนอระเบียบวาระตา่งๆ สาํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี อย่างไรก็ตาม เมือถงึระยะเวลาทีกาํหนดไว ้
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชือกรรมการหรอืระเบียบวาระเขา้มายงับรษัิท 

คณะกรรมการบริษัทโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ ไดพิ้จารณาอย่างรอบคอบถึง
ความเหมาะสมทีจะเป็นประโยชนส์งูสดุต่อการดาํเนินงานของบริษัท ตลอดจนไดพิ้จารณาคณุสมบติั ประสบการณ ์และความ
เชียวชาญของกรรมการทีครบกาํหนดตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระแลว้เห็นว่ากรรมการทงั 3 ท่าน ซึงไดแ้ก่ 1) นายจรมัพร 
โชติกเสถียร  2) นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรีย และ 3) นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค เป็นผูท้ีมีความรู ้ความเชียวชาญ
และประสบการณที์จาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบรษัิท จงึเห็นสมควรเสนอใหที้ประชมุพิจารณาเลือกตงักรรมการ 3 ทา่นทีตอ้ง
ออกจากตาํแหนง่ตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนงึ  

นอกจากนี คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ว่า นายจรมัพร โชติกเสถียร ซงึไดร้บัการเสนอชือใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ
อิสระสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและมีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑที์เกียวขอ้งจึงเสนอใหที้ประชุมพิจารณาเลือกตงั

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนงึดว้ย 
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และเนืองดว้ยคณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม ไม่สามารถตอ่วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ตามแนวทางกาํกบัดแูล
กิจการทีดีของบรษัิท คณะกรรมการโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ ไดพิ้จารณาอย่างรอบคอบ 
และระมดัระวงัในการเสนอชือ นางสาวคามิลล ์ มา ใหด้าํรงตาํแหนง่กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบแทน
คณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม ซงึครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ โดยนางสาวคามิลล ์ มา สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่าง
เป็นอิสระและมีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑที์เกียวขอ้ง  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ ดงันี  
นางสาวสวุรรณา จบสงูเนิน ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย อาสาพิทกัษส์ิทธิผูถื้อหุน้ สอบถามถงึ

ตาํแหนง่ประธานกรรมการตรวจสอบแทนคณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม 
คณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม ชีแจงวา่ตามมติทีประชมุคณะกรรมการบรษัิท คณุสวุภา เจรญิยิง จะขนึดาํรงตาํแหนง่

ประธานกรรมการตรวจสอบแทน 
ประธานกลา่วเสรมิว่า คณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม จะยงัคงดาํรงตาํแหน่งทีปรกึษาของบรษัิท รวมถงึสนบัสนนุการ

ทาํงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานฯ ไดข้อใหที้ประชุมพิจารณาอนมุัติเลือกตงักรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการทีครบกาํหนดตอ้งออก
จากตาํแหน่งตามวาระในปี 2563 ตามรายละเอียดทีเสนอขา้งตน้ 

มต :ิ ทีประชมุไดพิ้จารณาและมีมติใหเ้ลือกตงั ไดแ้ก่ 1) นายจรมัพร โชติกเสถียร  2) นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากา
เรีย และ 3) นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง โดยใหน้ายจรมัพร โชติกเสถียร กลบั
เขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารและกาํกบัความเสียง กรรมการกาํหนด
คา่ตอบแทน และกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการตอ่ไปอีกวาระหนงึดว้ย  

นอกจากนี ทีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติใหเ้ลือกตงันางสาวคามิลล ์มา ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบแทนคณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม ซงึครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ  

โดยวาระนีไดผ้่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน เป็นรายบคุคลดงันี  

1) นายจรมัพร โชติกเสถียร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรหิารและกาํกบั

ความเสียง กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน และกรรมการสรรหาและกาํกบั
ดแูลกิจการ 

เห็นดว้ย 3,052,763,619 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 97.1547 
ไม่เห็นดว้ย 89,403,189 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 2.8452 
งดออกเสยีง 23,000 เสียง  
บตัรเสีย -
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2) นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรยี กรรมการ

เห็นดว้ย 3,124,393,038 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.4343 
ไม่เห็นดว้ย 17,773,770 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.5656 
งดออกเสยีง 23,000 เสียง  
บตัรเสีย -  

3) นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค กรรมการและกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสยีง 
เห็นดว้ย 3,096,980,475 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 98.5619 
ไม่เห็นดว้ย 45,186,333 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 1.4380 
งดออกเสยีง 23,000 เสียง  
บตัรเสีย -

4) นางสาวคามิลล ์มา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน
และกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ 

เห็นดว้ย 3,142,157,268 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 32,540 เสียง 
บตัรเสีย -

เมือการพิจารณาและลงคะแนนเสียงสาํหรบัวาระที 4 เสรจ็สิน ประธานฯ ไดเ้ชิญกรรมการทีไดร้บัการเสนอแต่งตงัให้
กลบัเขา้เป็นกรรมการ กลบัเขา้มาในหอ้งประชมุเพือดาํเนินการประชมุตอ่ไป 

วาระท  ี5 พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 

ประธานฯ ไดร้ายงานต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแล
กิจการโดยการพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการของบรษัิทอืน ๆ ทีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั ภาระหนา้ที
และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประกอบการของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรทีจะเสนอใหที้ประชุม
พิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

- คา่ตอบแทนกรรมการปี 2563 (อตัราเดียวกนักบัปีก่อน) 
ค่าตอบแทนกรรมการ  (บาท) 2561 2562 2563
คณะกรรมการ  

กรรมการบริหาร (ต่อท่านต่อปี)  200,000 200,000 200,000  
กรรมการทไีม่เป็นผู้บริหาร  

ประจาํไตรมาส (ตอ่ทา่นตอ่ไตรมาส)  300,000 300,000 300,000  

การประชมุครงัอืน ๆ (ตอ่ท่านตอ่ครงั) 25,000 25,000 25,000  
คณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

คา่ตอบแทนรายปี  250,000 250,000 250,000  
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ค่าตอบแทนกรรมการ  (บาท) 2561 2562 2563
คา่เบียประชมุ (ตอ่ครงั)  60,000 60,000 60,000  

กรรมการตรวจสอบ 

คา่ตอบแทนรายปี (ตอ่ทา่นตอ่ปี) 125,000 125,000 125,000

คา่เบียประชมุ (ตอ่ทา่นตอ่ครงั)  40,000 40,000 40,000  
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  
ค่าตอบแทนรายปี  
ประธานคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน  150,000 150,000 150,000 
กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน (ตอ่ทา่นตอ่ปี) 100,000 100,000 100,000

ค่าเบียประชุม (ตอ่ทา่นตอ่ครงั) 25,000 25,000 25,000 
คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ  
ค่าตอบแทนรายปี  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ 150,000 150,000 150,000 
กรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ (ตอ่ทา่นตอ่ปี) 100,000 100,000 100,000 

ค่าเบียประชุม (ตอ่ทา่นตอ่ครงั) 25,000 25,000 25,000 
คณะกรรมการบร ิหารและกาํกับความเสยีง* 
(สาํหรับกรรมการทไีม่เป็นผู้บร ิหารเทา่นัน) 
ค่าตอบแทนรายปี  
  ประธานคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสียง  - 150,000 150,000 

  กรรมการบรหิารและกาํกบัความเสียง (ตอ่ทา่นตอ่ปี) - 100,000 100,000

ค่าเบียประชุม (ตอ่ทา่นตอ่ครงั) - 25,000 25,000

* คณะกรรมการบรษัิทอนมุตักิารจดัตงัคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสียงขนึในเดือนกมุภาพนัธ ์2562

 นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเขา้ร่วมประชุมแลว้ กรรมการยังไดร้บัสิทธิพิเศษในการเขา้พกัหรือใชบ้ริการ
โรงแรมในเครอืของบรษัิทตามทีกาํหนดไว ้มลูค่า 25,000 บาทต่อโรงแรมต่อปี 

 เพือรกัษาสภาพคล่องทางการเงินของบรษัิทท่ามกลางสถานการณโ์ควิด 19 ผูบ้รหิาร และพนกังาน แสดงความสมคัร
ใจลดเงินเดือนในอัตรากา้วหนา้ ขึนอยู่กับอัตราเงินเดือน ในขณะทีคณะกรรมการบริษัทแสดงความสมัครใจ ในการลดเบีย
ประชมุลงในอตัรารอ้ยละ 30 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ ดงันี  

 นางสาวสุวรรณา จบสงูเนิน ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผูถื้อหุน้ สอบถามถึง
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสียงในปี 2561 เนืองจากขอ้มลูดงักล่าวไม่ปรากฎรายละเอียด 

 นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์ชีแจงวา่คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัตงัคณะกรรมการบริหารและกาํกบัความเสียงในปี 2562 จึง
ไม่ปรากฎรายละเอียดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสียงในปี 2561 

ประธานฯ ไดข้อใหที้ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 ตามรายละเอียดทีเสนอ ทังนี  
เพือปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ผูถื้อหุน้ซงึดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการของบรษัิทจะมิไดล้งคะแนนเสยีงดว้ยในวาระนี 
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มต :ิ ทีประชมุไดพิ้จารณาและมีมติอนมุติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 ตามทีเสนอ โดยวาระนีไดผ้่านมติ
อนมุติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซงึมาประชมุ โดยมี
คะแนนเสยีงเป็นดงันี 

เห็นดว้ย 2,550,409,279 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.9865 
ไม่เห็นดว้ย 338,502 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0132 
งดออกเสยีง 5,000 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 
บตัรเสีย -

วาระท  ี6 พจิารณาแตง่ตังผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดค่าสอบบัญช  ี

ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดร้่วมกันพิจารณาแลว้ และขอ
เสนอใหที้ประชมุพิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีของบริษัทและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี  2563 ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. 
บรษัิทมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 32 (5) ดงันี 

1) นางอโนทยั ลกิีจวฒันะ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 3442 และ/หรอื
2) นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 4298 และ/หรอื 
3) นายชาญชยั ชยัประสิทธิ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 3760

จากบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทย่อยประจาํปี 2563 โดย
ใหค้นใดคนหนงึเป็นผูส้อบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน ลงนามในรายงานการสอบบญัชี และการอืนใดที
เกียวขอ้งของบรษัิท และบรษัิทย่อยสาํหรบัปี 2563 โดยใหมี้ผลยอ้นหลงัตงัแต่ตน้ปี 2563 

ในกรณีทีผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้รษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบีเอ
เอส จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอืนของบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั แทนได ้(ทงันี นางอโนทยั ลี
กิจวฒันะ เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทปี 2558-2562)  

พรอ้มกันนี ไดก้าํหนดค่าตรวจสอบบญัชี รอบปีบญัชี 2563 สาํหรบับริษัทเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 2,380,000 บาท ซึง
เท่ากบัคา่สอบบญัชีสาํหรบัปี 2562 

หน่วย: บาท 2561 2562 2563 

คา่สอบบญัชี 2,380,000 2,380,000 2,380,000

นอกจากนี ประธานฯ ยงัไดแ้จง้ต่อทีประชุมว่าผูส้อบบญัชีของบริษัทเป็นผูส้อบบญัชีรายเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของ
บริษัทย่อยสาํหรบัปี 2562 และเป็นผูท้ีมีชืออยู่ในบญัชีรายชือผูส้อบบญัชีทีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์โดยในการพิจารณาแต่งตงั คณะกรรมการไดพิ้จารณาถึงความพรอ้ม ขอบเขตการ
ใหบ้ริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีและมีความเป็นอิสระ โดยผูส้อบบัญชีไม่ไดเ้ป็น
กรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ทีใด ๆ ของบริษัท รวมทงัไม่มีความสมัพนัธแ์ละไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษัท/
บริษัทย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้เกียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว นอกจากนี กระบวนการสอบบัญชี รวมทังความ
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ตอ่เนืองในการตรวจสอบและผลการปฏิบติังานทีผ่านมาอยู่ในระดบัทีน่าพอใจ และในปี 2562 บรษัิทไม่ไดจ่้ายค่าตอบแทนอืน
ใดใหก้บัผูส้อบบญัชีนอกเหนือจากคา่สอบบญัชี  

ประธานฯ ไดข้อใหที้ประชมุพิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 และกาํหนดค่าสอบบญัชี ตามรายละเอียดที
เสนอขา้งตน้ 

มต :ิ  ทีประชมุไดพิ้จารณาและมีมติอนุมตัิใหแ้ต่งตงัผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 และกาํหนดค่าสอบบญัชี ตามทีเสนอ ดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสยีงเป็นดงันี 

เห็นดว้ย 3,124,779,855 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.4457 
ไม่เห็นดว้ย 17,416,833 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.5542 
งดออกเสยีง 5,000 เสียง  
บตัรเสีย -

วาระท  ี7  พิจารณาอนุมัต ิการ เพ ิมทุนจดทะเบียนของบร ิษัท  จากเดิม  4,849,860,006 บาท  เ ป็น  5,887,815,947 
บาท โดยการออกหุน้สามัญทอีอกใหม่จาํนวนไม่เกิน  1,037,955,941 หุน้ มูลค่าทตีราไว้ห ุ้นละ 1 บาท 

ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่า บริษัทเสนอใหมี้การเพิมทนุจดทะเบียนของบริษัทจาํนวน 1,037,955,941 บาท จาก 
4,849,860,006 บาท เป็น 5,887,815,947 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวนไม่เกิน 1,037,955,941 หุน้ มลูค่าทีตราไว้
หุน้ละ 1 บาท เพือ (1) เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัส่วนการถือหุน้ หรอื Rights Offering (2) รองรบัการใชส้ิทธิ
ซือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษัท ครงัที 7 (MINT-W7) ซึงจะออกใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท
ตามสดัส่วนการถือหุน้ และ (3) รองรบัการปรบัอตัราการใชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W6 ตามขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิ
และหนา้ทีของผูอ้อกใบสาํคัญแสดงสิทธิ และผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ MINT-W6 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมตาม
เอกสารแนบ 7, 8 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ ดงันี  

นางสาวสุวรรณา จบสงูเนิน ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผูถื้อหุน้ สอบถามถึง
วตัถปุระสงคใ์นการเพิมทนุและการนาํเงินไปใช ้

นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์ชีแจงว่า แผนเพิมทุนแบบเบ็ดเสร็จในครงันี เพือรองรบัสถานการณต่์าง ๆ ทีอาจจะเกิดขึนใน
อนาคต รวมถึงเพือการเติบโตและเสริมสรา้งความแขง็แกรง่ในการดาํเนินธรุกิจใหมี้เงินทนุทีเพียงพอ  

ประธานฯ ไดข้อใหที้ประชมุพิจารณาอนมุติัการเพมิทนุจดทะเบียนของบรษัิทตามรายละเอียดทีไดก้ล่าวขา้งตน้ 

มต :ิ  ทีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน  1,037,955,941 บาท จาก 
4,849,860,006 บาท เป็น 5,887,815,947 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวนไม่เกิน 1,037,955,941 หุน้ มลูค่าทีตราไว้
หุน้ละ 1 บาท เพือวตัถุประสงคต์ามทีเสนอ โดยวาระนีไดผ้่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียง
ทงัหมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสยีงเป็นดงัน ี
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เห็นดว้ย 3,141,710,595 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.9843 
ไม่เห็นดว้ย 468,103 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0148 
งดออกเสยีง 23,000 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0007 
บตัรเสีย -

วาระท  ี8 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขหนังสอืบร ิคณหส์นธ ิข ้อ  4. ของบร ิษัทใหส้อดคล้องกับการเพมิท ุนจดทะเบยีน 

ประธานฯ แถลงต่อทีประชมุวา่ เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเพมิทนุจดทะเบียนของบรษัิท ดงัทีกลา่วไวใ้นวาระที 7 ขา้งตน้ 
จงึเป็นการสมควรทีบรษัิท จะตอ้งแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4 ตามรายละเอียด ดงันี 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน จาํนวน   5,887,815,947 บาท   (หา้พันแปดรอ้ยแปดสิบเจ็ดลา้นแปดแสนหนึงหมืน 
หา้พนัเกา้รอ้ยสีสบิเจ็ดบาท)  

แบง่ออกเป็น  5,887,815,947  หุน้     (หา้พันแปดรอ้ยแปดสิบเจ็ดลา้นแปดแสนหนึงหมืน 
หา้พนัเกา้รอ้ยสีสบิเจ็ดหุน้)  

มลูค่าหุน้ละ   1 บาท   (หนึงบาท) 

โดยแบง่ออกเป็น 

หุน้สามญั  5,887,815,947 หุน้     (หา้พันแปดรอ้ยแปดสิบเจ็ดลา้นแปดแสนหนึงหมืน 
หา้พนัเกา้รอ้ยสีสบิเจ็ดหุน้)  

หุน้บรุมิสิทธิ           -   หุน้     (-   หุน้)” 

ในการนี ใหค้ณะกรรมการบรษัิท หรอืกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบรษัิท หรอืบคุคลทีคณะกรรมการบรษัิทหรอื
กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบรษัิทมอบหมาย มีอาํนาจดาํเนินการใด ๆ ตามทีจาํเป็นและเกียวเนืองกบัการแกไ้ขเพิมเติม
หนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบรษัิท 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ  

เมือประธานฯ เห็นว่าผูถื้อหุน้ไม่มีคาํถาม จงึขอใหที้ประชมุพิจารณาอนมุติัการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 
ของบรษัิท เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิมทนุจดทะเบียนขา้งตน้  

มต :ิ  ทีประชมุไดพิ้จารณาและมีมติอนมุติัการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบรษัิท เพือใหส้อดคลอ้งกบัการ
เพิมทนุจดทะเบียนตามทีเสนอ โดยวาระนีไดผ้่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผู้
ถือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดงันี 

เห็นดว้ย 3,142,178,464 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.9992 
ไม่เห็นดว้ย 2 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 23,232 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0007 
บตัรเสีย -
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วาระท  ี9 พิจารณาอนุมัต ิการออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิท ีจะซ ือหุ้นสามัญของบร ิษัท  คร ังท ี 7 (MINT-W7) จาํนวน  
ไมเ่กนิ 313,831,156 หน่วย เพอืจดัสรรให ้แก่ผู้ถอืห ุ้นเดมิของบร ิษัทตามสัดส่วนการถอืหุ้น 

ประธานฯ แถลงต่อทีประชมุวา่ เพือเป็นการเตรยีมความพรอ้มและเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่และใหมี้ความยืดหยุ่นทาง
การเงินในการดาํเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และเพือสาํรองเงินไวใ้ชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนของบริษัท และ/หรือเพือชาํระหนี 
เมือมีการใชส้ิทธิซือหุน้สามัญของบริษัทตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ บริษัทจึงเสนอใหมี้การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้
สามญัของบริษัท ครงัที 7 (MINT-W7) จาํนวนไม่เกิน 313,831,156 หน่วย เพือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่า (ศนูยบ์าท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 17 หุน้สามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคัญแสดงสิทธิ (ในการ
คาํนวณสิทธิทีจะไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละรายนนั หากเกิดเศษจากการคาํนวณตามอตัราการจดัสรร ให้
ปัดเศษนนัทิง) โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายไุม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัทีไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและมีอตัราการใชส้ิทธิ
ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ ทีราคาตลาดบวกส่วนเพิมไม่เกินรอ้ยละ 10 (“ราคาใช้สิทธ ิ”) (“ใบสาํคัญ
แสดงสิทธ ิ MINT-W7”) โดยราคาตลาด หมายถึงราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้ของบริษัทยอ้นหลงัในระหว่าง 7 – 15 วนัทีมี
การซือขายติดต่อกัน ก่อนวนักาํหนดราคาใชส้ิทธิและรายละเอียดเกียวกับการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 ทงันี ขอ้มูล
เบืองตน้เกียวกับใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 ทงันี ขอ้มลูเบืองตน้เกียวกับใบสาํคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 ปรากฏในเอกสาร
แนบ 8 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

วนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 (Record Date) จะถกูกาํหนดในภายหลงั 
โดยจะประกาศใหท้ราบผ่านทางระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อย่างไรก็ดี การกาํหนดสิทธิ
ดงักลา่วยงัมีความไม่แน่นอนและขึนอยู่กบัการไดร้บัอนมุตัิจากทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ในการนี ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรอืบคุคลทีคณะกรรมการบริษัทหรือ
กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ เกียวกบัการออกและจดัสรรใบสาํคญั
แสดงสิทธิ MINT-W7 ซงึรวมถึง (แต่ไม่จาํกัดเพียง) การกาํหนด หรือแกไ้ขหลกัเกณฑเ์งือนไข ขอ้กาํหนดสิทธิ และรายละเอียด
อืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 โดยรวมถึงการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิในคราวเดียวทงัจาํนวนหรือ
หลายคราว อตัราการจดัสรร วธีิการชาํระราคา อตัราการใชส้ิทธิ ราคาใชส้ิทธิ และการคาํนวณราคาใชส้ิทธิ (รวมถึงสว่นเพิมใด ๆ) 
การกาํหนดวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิไดร้บัจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 วนัใชส้ิทธิครงัแรกและวนัใชส้ิทธิครงั
สดุทา้ย และขอ้กาํหนดหรือรายละเอียดอืนใดทีเกียวขอ้ง และใหบุ้คคลดงักล่าวมีอาํนาจในการเขา้เจรจาตกลงและลงนามใน
เอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง รวมทงัดาํเนินการต่าง ๆ อนัจาํเป็นเกียวเนืองกบัการออกและการจดัสรรใบสาํคญัแสดง
สิทธิ MINT-W7 การนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 และหุน้สามญัทีเกิดจากการใชส้ิทธิซือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าวเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนในการดาํเนินการขออนญุาตต่อ
หน่วยงานทีเกียวขอ้ง และแตง่ตงัและมอบหมายบคุคลอืนทีมีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการต่าง ๆ 
ขา้งตน้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นต่าง ๆ  

เมือประธานฯ เห็นว่าผูถื้อหุน้ไม่มีคาํถาม จึงขอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุน้
สามญัของบริษัท ครงัที 7 (MINT-W7) จาํนวนไม่เกิน 313,831,156 หน่วย เพือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วน
การถือหุน้และการมอบอาํนาจตามรายละเอยีดทีไดก้ลา่วขา้งตน้  
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มต :ิ  ทีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติอนุมัติการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามัญของบริษัท ครงัที 7 (MINT-W7) 
จาํนวนไม่เกิน 313,831,156 หน่วย เพือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้และการมอบอาํนาจตามที
เสนอ โดยวาระนีไดผ้่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้ ับมอบฉันทะซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีคะแนนเสยีงเป็นดงันี 

เห็นดว้ย 3,142,178,696 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 2 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 23,000 เสียง   
บตัรเสีย -

วาระท  ี10 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญทอีอกใหม่จาํนวนไม่เก ิน 1,037,955,941 หุน้ มลูค่าทตีราไว้ห ุน้ละ 1 บาท  

ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอใหมี้การจัดสรรหุน้สามัญทีออกใหม่
จาํนวนไม่เกิน 1,037,955,941 หุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี  

ก. จดัสรรหุน้สามญัทีออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 716,124,785 หุน้ เพือเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบรษัิทตามสดัส่วน
การถือหุน้ ในอตัราส่วนหุน้สามญัเดิมไม่ตาํกว่า 6.45 หุน้ตอ่ 1 หุน้สามญัทีออกใหม่ ในกรณีทีมีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของ
หุน้นนัทิง และใหจ้ดัสรรหุน้สามญัทีออกใหม่ทีไม่ไดร้บัการจองซือในการจดัสรรครงัแรกทีเหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทีจองซือเกิน
กว่าสิทธิและชาํระราคาค่าจองซือหุน้ครบถว้นแลว้ทกุราย โดยการจดัสรรหุน้ทีเหลือใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม
ของผูถื้อหุน้ทีจองซือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนนัทกุรอบไป (“การเสนอขายหุ้น Rights Offering”) ทงันี การจดัสรรหุน้ทีมี
การจองซอืเกินสทิธินนัใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดดงัต่อไปนี 

1) ในกรณีทีมีหุน้เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจาํนวน

มากกว่าหรือเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีมีผูถื้อหุน้เดิมจองซือเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุน้ทีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ทีจองซือหุน้เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมและไดช้าํระค่าจองซือหุน้ครบถว้นตามจาํนวนทีแสดง

ความจาํนงจองซือเกินกวา่สิทธิทงัหมดทกุราย 

2) ในกรณีทีมีหุน้เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ในรอบแรกในจาํนวนนอ้ย

กวา่จาํนวนหุน้ทีมีผูถื้อหุน้เดิมจองซือเกินกวา่สทิธิ บรษัิทจะจดัสรรหุน้ทีเหลือดงักลา่วตามขนัตอนดงัตอ่ไปนี 

ก.) บรษัิทจะจดัสรรหุน้ทีเหลือดงักล่าวโดยนาํสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูที้จองซือเกินกว่าสิทธิแตล่ะรายมา

คณูดว้ยจาํนวนหุน้ทีเหลือ ผลลพัธจ์ากการคาํนวณจะเท่ากับจาํนวนหุน้ทีผูที้จองซือเกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายมีสิทธิทีจะไดร้บัจดัสรร ในกรณีทีมีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นนัทิง อย่างไรก็ตาม จาํนวนหุน้ทีจะ
ไดร้บัการจดัสรรจะตอ้งไม่เกินจาํนวนหุน้ทีผูถื้อหุน้แต่ละรายไดจ้องซือและชาํระราคาค่าจองซือครบถว้น

แลว้ 

ข.) ในกรณีทียงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ 2) ก.) บรษัิทจะจดัสรรหุน้ทีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูท้ี
จองซือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซงึยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูที้จองซือเกิน

กว่าสิทธิ โดยนาํสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูที้จองซือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนนัมาคณูดว้ยจาํนวนหุน้ที
คงเหลือนนั ผลลพัธจ์ากการคาํนวณจะเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีผูที้จองซือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิทีจะ
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ไดร้บัจัดสรร ในกรณีทีมีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นันทิง อย่างไรก็ตาม จาํนวนหุน้ทีจะไดร้บัการ
จดัสรรจะตอ้งไม่เกินจาํนวนหุน้ทีผูถื้อหุน้แต่ละรายไดจ้องซือและชาํระราคาค่าจองซือครบถว้นแลว้ ทงันี 
บรษัิทจะจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูที้จองซือเกินกวา่สิทธิตามวิธีการในขอ้นีจนกวา่ไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 

กรณีการจองซือหุน้ส่งผลใหผู้จ้องซือรายใดถือหุน้ถึงหรือขา้มจุดทีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งทาํคาํเสนอซือหลกัทรพัยท์งัหมดของ

บรษัิท ผูจ้องซือมีหนา้ทีตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑที์เกียวขอ้ง 

ราคาเสนอขายของหุน้สามญัทีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering (“ราคาเสนอขาย”) ใหค้าํนวณจากราคาถวัเฉลียถ่วง
นาํหนกัของหุน้ของบริษัทในช่วงเวลาตงัแต่ 7 - 15 วนัทีมีการซือขายติดต่อกันก่อนหนา้วนัทีมีการกาํหนดราคาเสนอขาย (“ราคา
ตลาด”) หกัดว้ยสว่นลดจาํนวนไม่เกินรอ้ยละ 15 ของราคาตลาด โดยบรษัิทจะประกาศราคาเสนอขายดงักล่าวก่อนหนา้วนักาํหนด
รายชือผูถื้อหุน้ทีมีสทิธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัทีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering 

นอกจากนี ภายหลงัจากทีไดมี้การประกาศราคาเสนอขาย คณะกรรมการบรษัิท หรอืกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรอื
บคุคลทีคณะกรรมการบริษัทหรอืกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษัทมอบหมาย มีอาํนาจในการปรบัเปลียน หรอืแกไ้ขราคา
เสนอขายทีไดป้ระกาศ ไม่วา่โดยการเพิมหรอืลดราคาดงักล่าว (“การปร ับราคาเสนอขาย”) หากพิจารณาแลว้ว่ามีความเหมาะสม
เพือความสาํเร็จของการเสนอขายหุน้ Rights Offering โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดทีเกียวขอ้ง ทงันี การปรบัราคาเสนอขาย
ดงักลา่วจะตอ้งไม่เกินกวา่รอ้ยละ 10 ของราคาเสนอขายทีไดป้ระกาศไว ้

ทงันี ใหว้นักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามัญทีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering (Record 
Date) คือวนัที 29 มิถนุายน 2563 อย่างไรก็ดี การกาํหนดสิทธิและรายละเอยีดดงักลา่วยงัมีความไม่แน่นอนและขนึอยู่กบัการไดร้บั
อนมุตัจิากทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิทีจะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัทีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering นีใหก้บัผูถื้อ
หุน้รายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นใหแ้ก่ผู้ถือหุน้รายนันจะทาํใหห้รืออาจทาํใหบ้ริษัทมีหนา้ทีตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ในการนี บริษัทไดพ้ิจารณาว่าจะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัทีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering นี
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน ประเทศแอฟริกาใต ้และประเทศอืนใด
ตามทีบรษัิทอาจพิจารณาเห็นสมควร 

ข. จดัสรรหุน้สามัญทีออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 313,831,156 หุน้ เพือรองรบัการใชส้ิทธิซือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
MINT-W7 ซงึจะออกใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้  ทงันี เป็นไปตามรายละเอยีดในวาระที 9 

ค. จัดสรรหุน้สามญัทีออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 8,000,000 หุน้ เพือรองรบัการปรบัอัตราการใชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
MINT-W6 เนืองจากการเสนอขายหุน้สามัญทีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering ในราคาทีตาํกว่ารอ้ยละ 90 
ของราคาตลาด ตามขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ทีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือ
หุน้สามญัของบรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) ครงัที 6 (MINT-W6) (“การปร ับสทิธ ิ MINT-W6”) 

ทงันี เป็นไปตามขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ทีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้
สามญัของบรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) (MINT-W6) โดยทีการปรบัสิทธิ MINT-W6 คาํนวณจากราคา
ถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้ของบรษัิท 15 วนัทีมีการซือขายติดต่อกนัก่อนวนัแรกทีผูซ้อืหุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิจองซือใน
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การเสนอขายหุน้ Rights Offering (วนัแรกทีตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศเครืองหมาย “XR”) (ไม่ใชบ้งัคบักบักรณีการออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 เนืองจากราคาใชสิ้ทธิจะเท่ากบัราคาตลาดหรอืมีสว่นเพิมจากราคาตลาด) 

บริษัทกาํหนดวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัทีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering  เป็น
วนัที 29 มิถนุายน 2563 ดงันนั วนัแรกทีตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะประกาศเครอืงหมาย “XR” คือ วนัที 26 มิถนุายน 2563  

ณ วนัทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ราคาตลาดสาํหรบัการคาํนวณการปรบัสิทธิ MINT-W6 ยงัมีความไม่แน่นอน โดยบริษัทได้
เสนอใหมี้การจดัสรรหุน้ จาํนวนไม่เกิน 8,000,000 หุน้ เพือรองรบัการปรบัสทิธิ MINT-W6 โดยคาํนวณจากสถานการณท์ีอาจเป็นไป
ได ้ทงันี ในกรณีทีจาํนวนหุน้ ทีเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพือจดัสรรสาํหรบัการปรบัสิทธิ MINT-W6 ไม่เพียงพอ บริษัทจะ
เสนอตอ่ทีประชมุผูถื้อหุน้เพือใหอ้นมุติัการเพิมทนุ และจดัสรรหุน้เพิมเติมเพือคุม้ครองสิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W6 

ในการนี ใหค้ณะกรรมการบรษัิท หรอืกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบรษัิท หรอืบคุคลทีคณะกรรมการบรษัิทหรอืกรรมการผูมี้
อาํนาจกระทาํการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ทีเกียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัทีออกใหม่ดงักล่าว 
ซงึรวมถงึ (แต่ไม่จาํกดัเพียง)  

1. การกาํหนด หรือแกไ้ขเงือนไข และรายละเอียดใด ๆ ทีเกียวขอ้งกับการเสนอขายหุน้ Rights Offering และการจัดสรรหุน้
สามญัทีออกใหม่เพือรองรบัการใชส้ิทธิซือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 และการปรบัสิทธิ MINT-W6 ซงึรวม
ไปถึง (i) จาํนวนหุน้สามญัทีออกใหม่ทีจะจดัสรรสาํหรบัแต่ละส่วน (ii) วนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิไดร้บัการเสนอขาย
หุน้สามญัทีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering (Record Date) (iii) การจะไม่เสนอขายหรอืจดัสรรหุน้สามญัทีออก
ใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering นีใหก้บัผูถื้อหุน้รายใด หากการเสนอขายหรอืการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายนนัจะ
ทาํใหห้รืออาจทาํใหบ้ริษัทมีหนา้ทีตามกฎหมายต่างประเทศ (iv) อตัราส่วนการเสนอขายสาํหรบัการเสนอขายหุน้ Rights
Offering (กล่าวคือ อตัราส่วนหุน้สามญัเดิมต่อหุน้สามญัทีออกใหม่) ราคาเสนอขายและการคาํนวณราคาเสนอขายสาํหรบั
การเสนอขายหุน้ Rights Offering (รวมถึงส่วนลดใด ๆ) และการจดัสรรหุน้ทีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering
(v) ระยะเวลาการจองซือและการชาํระราคาหุน้ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering และ (vi) เงือนไขและรายละเอียดอืนใดที
เกียวขอ้งกบัการดาํเนินการขา้งตน้

2. การเขา้เจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง รวมทงัดาํเนินการต่าง ๆ อนัเกียวเนืองกบัการจดัสรร
หุน้สามญัทีออกใหม่ขา้งตน้

3. การลงนามในคาํขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงคาํขอหลักฐานใด ๆ อนัเกียวเนืองกับการจัดสรรหุน้สามัญทีออกใหม่
ขา้งตน้ รวมทงัการจัดเตรียมการและการยืนคาํขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงเอกสารและหลกัฐาน ต่อหน่วยงานผูมี้
อาํนาจหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง การจดทะเบียนหุน้สามัญทีออกใหม่เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และใหมี้อาํนาจดาํเนินการใด ๆ อนัจาํเป็นสาํหรบัการจดัสรรหุน้สามญัทีออกใหม่ขา้งตน้

4. การแตง่ตงัและมอบหมายบคุคลอืนทีมีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการต่าง ๆ ขา้งตน้

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ ดงันี  

นายแทนพงศ ์ตณัศลารกัษ ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามถึงการคาํนวณการปรบัสิทธิของ MINT-W6 
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นายวรารตัน ์ ชติุมิต ทีปรกึษาทางการเงิน ชีแจงว่า เนืองจากแผนการเพิมทนุจะสง่ผลใหจ้าํนวนหุน้ของบริษัทเพิมขึน 
MINT-W6 จึงจะตอ้งมีจาํนวนหุน้ทีเพิมขึนเช่นกัน ทาํใหจ้ากเดิมอัตราการใชส้ิทธิ MINT-W6 ทีอตัรา 1 หน่วยใบสาํคญัแสดง
สทิธิแปลงสภาพได ้1 หุน้สามญั ตอ้งเปลียนแปลงไป โดยจาํนวนหุน้ทีมารองรบัการปรบัสิทธิในครงันีจะไม่เกิน 8 ลา้นหุน้ 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ีประชมุพิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุน้สามญัทีออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 1,037,955,941 หุน้ มลูคา่ที
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาทและการมอบอาํนาจตามรายละเอียดทีไดก้ลา่วขา้งตน้  

มต :ิ  ทีประชมุไดพิ้จารณาและมีมติอนมุติัการจดัสรรหุน้สามญัทีออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 1,037,955,941 หุน้ มลูคา่ทีตราไว้
หุน้ละ 1 บาทและการมอบอาํนาจตามทีเสนอ โดยวาระนีไดผ้่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสยีงเป็นดงันี 

เห็นดว้ย 3,140,075,396 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.9324 
ไม่เห็นดว้ย 2,121,302 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0675 
งดออกเสยีง 5,000 เสียง  
บตัรเสีย -

วาระท  ี11 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขข ้อบังคับของบร ิษัท ข้อ  21 และข้อ  32/1 

ประธานฯ แถลงต่อทีประชมุว่า เมือวนัที 18 เมษายน 2563 รฐับาลไดป้ระกาศพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่าน
สืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 โดยมีผลบงัคบัใชเ้มือวนัที 19 เมษายน 2563 และยกเลิกประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบบัที 74/2557 เรอืง การประชมุผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส ์ลงวนัที 27 มิถนุายน 2557 

เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงของกฎหมาย และการเปลียนแปลงแกไ้ขกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้ปฏิบติัตา่ง ๆ ที
อาจมีขึนในอนาคต สมควรแกไ้ขขอ้บังคับบริษัท ขอ้ 21 และขอ้ 32/1 เพือใหมี้ความคล่องตัวในการจัดการประชุมผ่านสือ
อิเลก็ทรอนิกส ์

ขอ้บงัคบัปัจจบุนั ขอ้บงัคบัทีเสนอใหม่ 

ขอ้ 21 คณะกรรมการของบรษัิทตอ้งประชมุอย่างนอ้ย 
3 เดือนต่อครัง ณ ทอ้งทีอันเป็นทีตังสาํนักงานแห่ง
ใหญ่ สํานักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ
จังหวัดอืนใดตามทีประธานกรรมการเห็นสมควร 
อย่างไรก็ตามหากมิไดก้าํหนดสถานทีประชมุไว ้ใหใ้ช้
สาํนกังานแห่งใหญ่เป็นทีประชมุ 

ขอ้ 21 คณะกรรมการของบรษัิทตอ้งประชมุอย่างนอ้ย 
3 เดือนต่อครัง ณ ทอ้งทีอันเป็นทีตังสาํนักงานแห่ง
ใหญ่ สํานักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ
จังหวดัอืนใดในราชอาณาจกัรไทยหรือทีอืนใดตามที

ประธานกรรมการเห็นสมควร อย่างไรก็ตามหากมิได้
กาํหนดสถานทีประชุมไว  ้ใหใ้ช้สาํนักงานแห่งใหญ่
เป็นทีประชมุ 

การประชุมคณะกรรมการสามารถกระทาํผ่านสือ

อิเล็กทรอนิกสไ์ดโ้ดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์วิธีการ 
และเงือนไขตามทีกฎหมายกาํหนด 

ขอ้ 32 กิจการอนัทีประชมุสามญัประจาํปีพึงกระทาํมี
ดงันี 

ขอ้ 32 กิจการอนัทีประชมุสามญัประจาํปีพึงกระทาํมี
ดงันี 
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ขอ้บงัคบัปัจจบุนั ขอ้บงัคบัทีเสนอใหม่ 

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อที
ประชมุแสดงถงึกิจการของบรษัิททีคณะกรรมการ

ของบรษัิท ไดจ้ดัการไปในรอบปีทีผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนมุติังบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร อนมุตัิการจ่ายเงินปันผล 
(4) เลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตงัผูส้อบบญัชี และกาํหนดคา่ตอบแทนประจาํปี 

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อที
ประชมุแสดงถึงกิจการของบริษัททีคณะกรรมการ

ของบรษัิท ไดจ้ดัการไปในรอบปีทีผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนมุติังบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร อนมุติัการจ่ายเงินปันผล 
(4) เลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตงัผูส้อบบญัชี และกาํหนดคา่ตอบแทนประจาํปี 
ขอ้ 32/1 การประชุมผูถื้อหุน้สามารถกระทาํผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกสไ์ดโ้ดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์วิธีการ 
และเงือนไขตามทีกฎหมายกาํหนด 

นอกจากนี เพอืใหก้ารจดทะเบยีนแกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบัของบรษัิทเป็นไปดว้ยความสะดวกเรยีบรอ้ย ซงึอาจตอ้งมีการ
แกไ้ขถอ้ยคาํ หรือขอ้ความบงัคบัในการจดทะเบียน หรือรายงานประชมุผูถื้อหุน้ ตามคาํสงัคาํแนะนาํ หรือความเห็นของนาย
ทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรอืเจา้หนา้ทีหน่วยงานทีเกียวขอ้ง จงึอนมุติัใหน้าํเสนอต่อทีประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนุมติัมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบรหิาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
(รวมเรียกว่า “ผูมี้อาํนาจ”) และ/หรือ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บคุคลทีไดร้บัมอบหมายโดยผูมี้อาํนาจ 
และ/หรอื กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษัท ใหมี้อาํนาจในการแกไ้ขถอ้ยคาํหรอืความในเอกสาร และ/หรอื คาํขอต่าง ๆ ใน
การยืนจดทะเบียนการแกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบัของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดท้นัที รวมถึงมีอาํนาจ
ในการมอบอาํนาจช่วงได ้โดยไม่ตอ้งขออนมุติัจากทีประชมุคณะกรรมการหรอืทีประชมุผูถื้อหุน้อีก 

นางสาววริษฐา จิตรวฒิุโชติ ทีปรกึษากฎหมายฯ กล่าวเสรมิวา่ การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 21และขอ้ 32/1 
เกียวกบัการจดัการประชมุผา่นสอือิเลก็ทรอนิกสส์าํหรบัการประชมุกรรมการและการประชมุผูถื้อหุน้

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ  

เมือประธานฯ เห็นว่าผูถื้อหุน้ไม่มีคาํถาม จึงขอใหที้ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ 21 และขอ้ 
32/1 รวมทงัการมอบอาํนาจตามรายละเอยีดทีเสนอขา้งตน้ 

มต :ิ  ทีประชมุไดพิ้จารณาและมีมติอนุมตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ 21 และขอ้ 32/1 รวมทงัการมอบอาํนาจตามทีเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสขีองจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยมีคะแนนเสียงเป็นดงันี 

เห็นดว้ย 3,142,171,731 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.9990 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 29,967 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0009 
บตัรเสีย - 
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วาระท  ี12 พจิารณาอนุมัตใิหม้กีารออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

ประธานฯ แถลงต่อทีประชมุว่า เพือเป็นการสนบัสนนุการลงทนุ การขยายธุรกิจ และการเพิมสภาพคล่องทางการเงิน
และความสามารถในการชาํระหนีของบริษัท บริษัทจึงไดเ้สนอแผนระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นจาํนวน (ตาม
มลูค่าทีตราไว)้ ไม่เกิน 25,000 ลา้นบาท (หรอืจาํนวนเทียบเท่าในสกลุเงินอืน) โดยวงเงินในครงันีเป็นสว่นทีเพิมเติมจากวงเงินที
ไดร้บัอนมุติัโดยทีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทในครงัก่อน ๆ จาํนวน 95,000 ลา้นบาท (หรือจาํนวนเทียบเท่าในสกลุเงินอืน) และ
เมือคาํนวณรวมกบัหุน้กูข้องบริษัท (ตามมลูค่าทีตราไว)้ ทียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทงัหมด ณ ขณะใดขณะหนึงตอ้งมีจาํนวนรวมกันไม่
เกิน 120,000 ลา้นบาท (หรือจาํนวนเทียบเท่าในสกลุเงินอืน) ทงันี วงเงินของหุน้กูที้ไถ่ถอนแลว้ และ/หรือทีบริษัทไดท้าํการซือ
คืน และ/หรือชาํระคืนแลว้ จะนาํมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ทีบริษัทสามารถทาํการออกและเสนอขายได้อีก (Revolving 
Principal Basis) โดยมีรายละเอียดดงันี 

ประเภทหุน้กู้ หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือหุ้นกู้ไม่ระบุชือผู้ถือ มีหรือไม่มี
หลักประกันมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และหุ้นกู้ด ้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ขึนอยู่กับความ
เหมาะสมของสภาวะตลาดหรอืปัจจยัอืน ๆ ในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะครงั 

วงเงนิ จาํนวนเงินตน้ของหุน้กู ้(ตามมลูค่าทีตราไว)้ ทีขออนมุติัในครงันี ไม่เกิน 25,000 ลา้นบาท (หรอืจาํนวน
เทียบเท่าในสกุลเงินอืน) โดยวงเงินในครงันีเป็นส่วนทีเพิมเติมจากวงเงินทีไดร้บัอนมุติัโดยทีประชุมผู้
ถือหุน้ของบรษัิทในครงัก่อนๆ จาํนวน 95,000 ลา้นบาท (หรอืจาํนวนเทียบเท่าในสกลุเงินอืน) และเมือ
คาํนวณ รวมกับหุน้กูข้องบริษัท (ตามมลูค่าทีตราไว)้ ทียังไม่ไดไ้ถ่ถอนทงัหมด ณ ขณะใดขณะหนึง
ตอ้งมีจาํนวนรวมกันไม่เกิน 120,000 ลา้นบาท (หรือจาํนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอืน) ทงันี วงเงินของ
หุน้กูท้ีไถ่ถอนแลว้ และ/หรอืทีบรษัิทไดท้าํการซือคืน และ/หรือชาํระคืนแลว้ จะนาํมานบัเป็นวงเงินของ
หุน้กูที้บรษัิทสามารถทาํการออกและเสนอขายไดอ้ีก (Revolving Principal Basis) 

ในกรณีการออกหุน้กูเ้พือการ Refinancing หุน้กูเ้ดิม (การออกหุน้กูใ้หม่เพือนาํเงินทีไดจ้ากการเสนอ
ขายหุน้กูไ้ปชาํระ และ/หรือ ทดแทนหุน้กูเ้ดิม) มลูค่าเงินตน้ของหุน้กูเ้ดิมซงึจะถกูไถ่ถอนในวนัเดียวกนั
กบัวนัทีออกและเสนอขายหุน้กูใ้หม่เพือการ Refinancing หุน้กูเ้ดิมนนัจะไม่นบัเป็นส่วนหนงึของมลูค่า
รวมของเงินตน้ของหุน้กูท้ียังมิไดไ้ถ่ถอนใน การคาํนวณวงเงินของหุน้กูที้บริษัทสามารถทาํการออก
และเสนอขายได ้

สกุลเงนิ เสนอขายในสกลุบาท และ/หรอื สกลุเงินอืน  

อัตราดอกเบยี ขนึอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะทีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะครงั 

อายุห ุน้กู้ เวน้แต่กรณีการออกหุน้กูป้ระเภทไถ่ถอนเมือเลิกบริษัทแลว้ (Perpetual Debentures) หุน้กูท้ีออกโดย
บริษัทจะตอ้งมีอายไุม่เกิน 20 ปี นบัจากวนัออกหุน้กูที้เกียวขอ้ง สาํหรบักรณีการออกหุน้กูป้ระเภทไถ่
ถอนเมือเลิกบริษัท การกาํหนดอายุ และ วันครบกาํหนดไถ่ถอนของหุน้กู้จะตอ้งเป็นไปตามกฎที
เกียวขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และ/หรือ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรอื หน่วยงานราชการอืนใดทีเกียวขอ้ง 
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การ ไ ถ่ถ อ น ก่อ น

กาํหนด 
บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุน้กู้ก่อนวันครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู้และผู้ถือหุน้กู้ อาจมี
หรือไม่มีสิทธิเรียกร ้องให้บริษัททําการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน ทังนี ขึนอยู่กับ
ขอ้กาํหนดและเงือนไขของหุน้กูที้เกียวขอ้ง 

การเสนอขาย บรษัิทสามารถออกและเสนอขายหุน้กูใ้นครงัเดียวเต็มจาํนวนวงเงิน หรอืเป็นคราว ๆ โดยทาํการเสนอ
ขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศใหแ้ก่ผูล้งทุนทัวไป และ/หรือ ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
และ/หรือ ผูล้งทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผูล้งทนุสถาบนั และ/หรือ บุคคลและผูล้งทุนใด ๆ ภายใตก้ฎที
เกียวขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และ/หรือ สาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการ
อืนใดทีเกียวขอ้งมีผลใชบ้งัคบัในขณะทีออกและเสนอขายหุน้กู ้

ทงันี ทีประชมุคณะกรรมการอนมุติัใหเ้สนอต่อทีประชมุผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนมุติัการมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการ
บรษัิท และ/หรอื กรรมการบรหิาร และ/หรอื ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร (รวมเรยีกว่า “ผู้มอีาํนาจ”) และ/หรอื กรรมการผูมี้อาํนาจ
ลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลทีไดร้บัมอบหมายโดยผูมี้อาํนาจ และ/หรือ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษัท ใหมี้
อาํนาจในการกาํหนดขอ้กาํหนดและเงือนไข รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ อนัจาํเป็นและเกียวเนืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้
เช่น การกาํหนดชือเฉพาะของหุน้กู ้จาํนวนหน่วยหุน้กูที้ออกและเสนอขายในแต่ละครงั ประเภท หุน้กูห้ลกัประกนั (ถา้มี) ราคา
เสนอขายต่อหน่วย อายุหุน้กู ้วนัครบกาํหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูก้่อนวันครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้อตัราดอกเบีย 
วิธีการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบีย วิธีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้ และการดาํเนินการขึนทะเบียนหุน้กูก้ับ
สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หรอืตลาดรองอืน และการแต่งตงัทีปรกึษาทางการเงิน ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายหุน้กู ้สถาบนัจดั
อนัดบัความน่าเชือถือ ผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ิน ทีปรกึษากฎหมาย นายทะเบียนหุน้กูต้วัแทนชาํระเงิน ผูแ้ทน ผูถื้อหุน้กูห้รือที
ปรกึษาอืน หรอืบคุคลอืนใดทีเกียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้และการเขา้ทาํ ตกลง แกไ้ข รบัรอง และลงนามในเอกสาร
และสญัญาต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัหุน้กูแ้ละการติดต่อให ้ขอ้มลู เปิดเผย ลงนาม รบัรอง ตกลง และดาํเนินการยืน ขอ้มลู แบบคาํ
ขอ หรือเอกสารใด ๆ ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.  สมาคมตลาดตราสารหนีไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอืนใด และ
บคุคลใด ๆ ทีเกียวขอ้งกบัหุน้กู ้อีกทงัใหมี้อาํนาจในการดาํเนินการอืนใดตามทีจาํเป็นและเกียวเนืองกบัการออกและเสนอขาย
หุน้กูร้วมถงึการแตง่ตงับคุคลใด ๆ เป็นผูร้บัมอบอาํนาจ ผูแ้ทน หรอืตวัแทนของตนเพือกระทาํการต่าง ๆ ขา้งตน้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ ดงันี  

นางสวุรรณา จบสงูเนิน ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย อาสาพิทกัษส์ิทธิผูถื้อหุน้ ขอทราบ

วตัถปุระสงคใ์นการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นครงันี และวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งิน 

นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์ชีแจงวา่การขออนมุติัในครงันีเป็นการขอวงเงินเพิมเติมจากวงเงินทีไดร้บัอนมุติัโดยทีประชมุผูถื้อ
หุน้ของบรษัิทในครงัก่อน ๆ ในกรณีทีตอ้งการออกหุน้กูใ้หม่เพือนาํเงินมาชาํระคืนเงินกู ้

นางสาวศิรลิกัษณ ์ ธีระดากร ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามถงึแนวโนม้การเลือนการจ่ายดอกเบียหุน้กูที้มีลกัษณะ
คลา้ยทนุ และหุน้กูอ้ืน ๆ ของบริษัท และบรษัิทงดจ่ายเงินปันผลในปีนี จะมีความสมัพนัธก์บัการไมจ่่ายดอกเบียหุน้กูห้รอืไม่ 



เอกสารแนบ 14 

นายชยัพฒัน ์ ไพฑรูย ์ ชีแจงวา่บรษัิทจ่ายดอกเบียตรงตามกาํหนดทกุครงั และตงัใจจ่ายดอกเบียทกุครงัตามกาํหนด
จนกว่าจะมีการไถ่ถอนหุน้กู ้บรษัิทไม่มีปัญหาในการจ่ายดอกเบีย เนืองจากมีสภาพคลอ่งทีดี มีเงินสดในมือมากกวา่ 2 หมืนลา้น
บาท และสินเชือจากสถาบนัการเงินมากกวา่ 3 หมืนลา้นบาท ทงันี แมไ้ม่ไดจ้่ายเงินปันผล บรษัิทจะยงัคงจ่ายดอกเบียตามกาํหนด 

นายบรณิต เตชะมีเกียรติชยั ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามถึงความจาํเป็นในการออกหุน้กูเ้พิมเติม ในขณะทีมีการ
งดจ่ายเงินปันผลและมีการเพิมทนุแลว้ นอกจากนีไดส้อบถามถึงคา่เฉลียของตน้ทนุทางการเงินเปรยีบเทียบระหวา่งการเพิมทนุ
อย่างเดียว กบักรณีมีการออกหุน้กูด้ว้ย 

นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์ชีแจงวา่ บรษัิทจะมีการออกหุน้เพิมทนุใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม และการออกหุน้กูที้มีลกัษณะคลา้ยทนุ 
เพือเพิมความแขง็แกรง่ใหก้บัสว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท รวมถึงเป็นการกระจายแหลง่เงินทนุของบรษัิทอีกดว้ย (diversify 
funding source) สาํหรบัคา่เฉลยีของตน้ทนุทางการเงินในกรณีการเพมิทนุอย่างเดียวจะมีตน้ทนุทีสงูกวา่ 

ประธานฯ ไดข้อใหที้ประชมุพิจารณาอนมุติัใหมี้การออกและเสนอขายหุน้กูต้ามรายละเอียดทีเสนอขา้งตน้ 

มต :ิ  ทีประชมุไดพิ้จารณาและมีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กู ้รวมทงัการมอบอาํนาจตามทีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมี
คะแนนเสยีงเป็นดงันี 

เห็นดว้ย 3,119,887,670 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.2898 
ไม่เห็นดว้ย 22,175,359 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.7057 
งดออกเสยีง 138,669 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0044 
บตัรเสีย -

เนืองดว้ยไม่มีเรอืงอืนใดเสนอเพือพิจารณา และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามเพิมเติม ประธานฯ แจง้ใหท้ราบว่า บรษัิท
ไดย้า้ยทีตงัของสาํนกังานใหญ่ไปทีอาคารเดอะปารค์ ตงัอยู่บรเิวณสีแยกของถนนรชัดาภิเษกตดักบัถนนพระรามสี แลว้ตงัแต่
วนัที 1 มิถนุายน 2563 ทกุท่านสามารถติดต่อบริษัทไดต้ามเบอรโ์ทรศพัทเ์ดิม หรือสามารถเขา้เยียมชมบริษัทในเว็บไซตข์อง
บรษัิท www.minor.com และกลา่วขอบคณุผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่าน ปิดประชมุเมือเวลา 15.20 น.                

ลงชือ.............................................................................  
  นายวิลเลียม เอล็ลว์ู๊ด ไฮเน็ค 
          ประธานทีประชมุ 



คาํถามเพ่ิมเติมจากผูถื้อหุน้ภายหลงัการประชมุ

นาย Basant Kumar Dugar ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามถึงการทาํใหก้ารเติบโตของตน้ทนุขายตํ่ากวา่การเติบโตของยอดขาย 

ตอบ ในปี 2562 ตน้ทนุขายมีอตัราการเติบโตท่ีสงูกวา่รายได ้เน่ืองจากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ซึง่มีโครงสรา้ง

ทางตน้ทนุท่ีสงูกวา่ไมเนอร ์โฮเทลส ์เน่ืองจากมีตน้ทนุคา่เช่าบรหิารโรงแรม สาํหรบัในอนาคต แมว้า่คา่ใชจ้่ายอาจจะเพ่ิมขึน้จาก

มาตรการการเวน้ระยะหา่งทางสงัคมและสขุอนามยั ทางบรษัิทไดม้มีาตรการควบคมุคา่ใชจ้า่ยในทกุหนว่ยธุรกิจทั่วทกุภมูิภาค 

ซึง่รวมถึงการลดเงินเดือนพนกังาน คา่เชา่ และคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมส่าํคญั  

นายแทนพงศ ์ตณัศลารกัษ์ สอบถามวิธีการจดัการหนีใ้นอนาคตไมใ่หห้นีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ทนุเกิน 1.75 เทา่ ในช่วง 2-3 ปี

ขา้งหนา้ท่ีหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลา้ยทนุตอ้งแปลงจากทนุเป็นหนี ้นอกจากการขายสนิทรพัย ์

ตอบ บรษัิทมกีลยทุธใ์นการจดัหาเงินทนุเพ่ือเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ของฐานะทางการเงินโดยมแีผนการจดัหาเงินทนุจาํนวน 

2.5 หมื่นลา้นบาท ผา่น 3 เครือ่งมือทางการเงินตา่งๆ ซึง่รวมถงึ การออกหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลา้ยทนุ การเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุโดย

การจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น (Rights Offering) และการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัซึง่มีอายสุามปี 

การออกหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลา้ยทนุในประเทศ/ตา่งประเทศจาํนวนเทียบเทา่ 10,000 ลา้นบาทไดเ้สรจ็สิน้เรยีบรอ้ยแลว้ สว่นการ

เสนอขายหุน้เพ่ิมทนุ ซึง่มเีปา้หมายท่ีจะเพ่ิมทนุจาํนวนประมาณ 10,000 ลา้นบาท คาดวา่จะแลว้เสรจ็ภายในไตรมาสท่ี 3 ปี 

2563 ทา้ยสดุ การออกใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ือจดัหาเงินทนุเพ่ิมเติมอีกประมาณ 5 พนัลา้นบาท จะเกิดขึน้

ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุเสรจ็สิน้ ซึง่มีระยะเวลาสามปีนบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ นอกจากนี ้ เพ่ือเพ่ิม

ความยืดหยุน่ในการจดัการโครงสรา้งเงินทนุ MINT ไดร้บัการอนมุตัิจากเจา้หนีท้ัง้หมด ซึง่รวมถึงผูถื้อหุน้กูแ้ละเจา้หนีธ้นาคาร 

ในการแกไ้ขขอ้กาํหนดเก่ียวกบัเง่ือนไขการดาํรงอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ใหอ้ยูท่ี่ต ํ่ากวา่ 1.75 เทา่ โดยยินยอมให้

ยกเวน้การทดสอบอตัราสว่นดงักลา่ว ในอีก 3 ไตรมาสตอ่จากนี ้จนถึงสิน้ปี 2563 

หุน้กูใ้นมาตรฐานบญัชีใหม ่จะกระทบกบังบกาํไรขาดทนุอยา่งไร 

ตอบ มาตรฐานบญัชีใหมใ่นหุน้กู ้ไมม่ีผลกระทบกบังบกาํไรขาดทนุแตอ่ยา่งใด 
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แผนที ่โรงแรมอวานี พลัส ริเวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ 

• รถประจาํทาง: สาย 6, 88, 89 และ 111  

โรงแรมอวานี พลัส ริเวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ 

ทีอ่ยู่: 257 ถนนเจริญนคร ธนบรีุ กรุงเทพฯ  

โทรศัพท:์  02 431 9100 

http://www.avanihotels.com/riverside-bangkok 
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มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัตสิาํหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี คร้ังที ่28/2564 

ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   

 
เพ่ือสขุภาพของผูเ้ขา้รว่มประชมุในสถารการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจง้ใหท้ราบถึงมาตราการและแนวปฏิบตัิในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบรษัิท 

ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ดงันี ้

ก่อนวันประชุม 

1. บรษัิทสนับสนุนให้ผู้ถอืหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเอง โดยระบุในหนงัสือมอบฉันทะท่ีจัดส่งใหผู้ถื้อหุน้ พรอ้มแนบเอกสารแสดงตนหรือหลกัฐานท่ี      

ลงนามรบัรองความถกูตอ้งแลว้ สง่มายงับรษัิทลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุ ตามท่ีอยูด่งันี ้

หนงัสอืมอบฉนัทะ บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) สว่นงานเลขานกุารบรษัิท  

เลขท่ี 88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ 12 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการอิสระผูร้บัมอบฉันทะ และ คาํชีแ้จง การลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะ การแสดง

เอกสารเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ปรากฎตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 10 และ 12 ในหนงัสือเชิญประชุม (ฉบบัเต็ม) สามารถ

ดาวนโ์หลดไดท้างเวบ็ไซตบ์รษัิท www.minor.com  
 

2. ผูถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามที่ต้องการให้บริษัทชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระที่นําเสนอ หรือข้อมูลอื่น ๆ 

ของบริษัทล่วงหน้าไดต้ามท่ีอยู่ขา้งตน้ หรือท่ี corp_secretary@minor.com โดยระบุ คาํถาม และช่ือ-สกุล และ

บรษัิทจะบนัทกึคาํถามและคาํตอบไวใ้นรายงานการประชมุ 

วันประชุม (วันที่ 22 เมษายน 2564) 

3. บรษัิทจดัระเบียบสถานท่ีในการจดัประชมุไมใ่หแ้ออดั เวน้ระยะหา่งระหวา่งบคุคลอยา่งนอ้ย 1.5 เมตร ซึง่จะทาํใหท้ี่น่ัง

ในห้องประชุมสําหรับรับรองผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะรวม (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) มีจํานวนจํากัด 

(ประมาณ 150 ท่ีนั่ง) พรอ้มระบุเลขท่ีนั่งสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีลงทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ โดยขอความร่วมมือ

ผูเ้ขา้รว่มประชมุนั่งตามหมายเลขท่ีระบไุวเ้พ่ือประโยชนใ์นการปอ้งกนัหรือติดตามกรณีเกิดเหตกุารณใ์ด ๆ ขึน้ เมื่อท่ีนั่ง

ท่ีจดัไวเ้ต็มแลว้ ผูเ้ขา้รว่มประชุมจะไม่สามารถเขา้พืน้ท่ีการประชุมเพ่ิมเติมได ้ดงันัน้เพ่ือประโยชนใ์นการออกเสียง

ลงคะแนนจึงขอความร่วมมือผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองโปรดมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเขา้ร่วม

ประชมุแทน 
 

4. บรษัิทอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุสามารถรบัชมการถ่ายทอดสดผา่นทาง                 หรอื 

https://app.inventech.co.th/MINT_AGM/ 
 
5. แนวทางการดาํเนินการจดัประชุมฯ สาํหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ือป้องกนัและลดความเสี่ยงของการแพรร่ะบาดของ         

โรคโควิด-19 มีดงันี ้

5.1 ก่อนเขา้สูบ่รเิวณสถานท่ีจดัการประชมุฯ ผูเ้ขา้ประชมุจะตอ้ง 

- ผา่นการตรวจวดัอณุหภมูิรา่งกาย (อณุหภมูิรา่งกายไมเ่กิน 37.5 องศาเซลเซียส) 

http://www.minor.com/
mailto:corp_secretary@minor.com%20%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2
https://app.inventech.co.th/MINT_AGM/
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- Check-in และ Check-out ผา่นแอปพลเิคชนั ไทยชนะ หรอืหมอชนะ 

- ตอบแบบคดักรองตนเอง (แบบคดักรองโรคโควิด-19) ในกรณีท่ีท่านปกปิดขอ้มลูดา้นสขุภาพหรือประวตัิ

การเดินทางของทา่น อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบญัญตัิโรคติดตอ่ พ.ศ. 2558 

5.2 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีไม่ผ่านการคดักรอง ซึ่งหมายรวมถึงผูท่ี้มีอุณหภูมิร่างกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป 

หรอืเพ่ิงเดินทางกลบัมาจากพืน้ท่ีในกลุม่เสีย่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ รวมถึงผูท่ี้มีการใกลชิ้ดกบัผูป่้วย

ท่ีต้องสงสัยการติดเชือ้โรคโควิด-19 และ/หรือบุคคลท่ีเพ่ิงเดินทางไปหรือกลับมาจากพืน้ท่ีท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยง

ดงักลา่วเป็นระยะเวลานอ้ยกวา่ 14 วนั และ/หรือผูเ้ขา้รว่มประชมุรายใดท่ีมีอาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ 

เช่น มีไข ้ไอ จาม มีนํา้มูก เจ็บคอ หรือหายใจเหน่ือยหอบ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ใหเ้ขา้บริเวณสถานท่ีจัดการ

ประชมุฯ โดยสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทเขา้รว่มประชมุแทนได ้

5.3 ผูเ้ขา้รว่มประชุมจะตอ้งสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยที่นํามาเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม รวมถึง

ทาํความสะอาดมือดว้ยเจลแอลกฮอลท่ี์จดัเตรยีมไวต้ามจดุตา่งๆ 
 

6. แนวปฏิบตัิในการตอบคาํถามในหอ้งประชุม เพ่ือดาํเนินการประชุมใชเ้วลาสัน้ กระชับ และลดความเสี่ยงจากการ 

แพรร่ะบาด 

6.1 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมีคาํถามสอบถามในท่ีประชุมขอใหเ้ขียนคาํถามในแผ่นกระดาษคาํถามสง่ใหเ้จา้หนา้ท่ีเพ่ือ

รวบรวมจดัสง่คาํถามใหแ้ก่ประธานกรรมการตอ่ไป 

6.2 บริษัทจะสรุปประเด็นคาํถามและคาํตอบท่ีส่งมาล่วงหน้าและสอบถามในวันประชุมฯ โดยรวบรวมไวเ้ป็น

เอกสารแนบทา้ยรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 
 

7. บรษัิทงดจดัของวา่ง ชา กาแฟ สาํหรบัรบัรองผูถื้อหุน้ และไมอ่นญุาตสาํหรบัการรบัประทานอาหารในบรเิวณสถานที่

จัดการประชุมฯ เพ่ือปอ้งกนัความเสีย่งจากการแพรร่ะบาด และงดการแจกของที่ระลึก 
 

8. บริษัทงดแจกแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี รายงานประจาํปี 2563 รายงานทางการเงินประจาํปี 2563 

(แบบ 56-1 One Report) และเอกสารอื่น ๆ ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพ่ือลดการสมัผสัสิ่งของรว่มกบัผูอ่ื้น 

และเพ่ือความปลอดภยัและสขุอนามยัของผูเ้ขา้รว่มงานทกุทา่น 
 

9. บริษัทขอความรว่มมือจากผูเ้ขา้รว่มประชุมทกุท่านในการปฏิบตัิตามมาตราการและแนวปฏิบตัิในการประชมุสามญั 

ผูถื้อหุน้ประจาํปี ครัง้ท่ี 28/2564 ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 และคาํแนะนาํของเจา้หนา้ท่ี      

ท่ีดแูลในแตล่ะจดุอยา่งเครง่ครดั 
 

10. หากสถานการณม์ีการเปลีย่นแปลง หรอืมีขอ้กาํหนดจากหนว่ยงานราชการเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการจดัประชมุผูถื้อหุน้ 

บรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบผา่นทางเว็บไซตบ์รษัิท www.minor.com ตอ่ไป 

 
ทัง้นี ้บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัเปลีย่นแนวปฏิบตัิขา้งตน้ หรอืดาํเนินการใด ๆ ตามท่ีบรษัิท

เห็นวา่มีความจาํเป็นหรอืเหมาะสม เพ่ือใหก้ารจดัประชมุเป็นไปตามมาตราการของรฐับาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปอ้งกนัการ

แพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมผีลบงัคบัใชใ้นวนัประชมุ การดาํเนินการใด ๆ ของบรษัิทอาจทาํใหเ้กิดความลา่ชา้ในการ

คดักรองและการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ บรษัิทตอ้งขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสนี ้
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