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วนัท่ี 22 มีนำคม 2562 
 

เร่ือง   เชิญประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี ครัง้ที่ 26/2562  
เรียน ทำ่นผู้ ถือหุ้นบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบท้ำยหนงัสอืนดัประชมุ 
1. รำยงำนประจ ำปี 2561 ในรูปแบบรหสัคิวอำร์ (QR Code)* (เอกสำรประกอบ วำระท่ี 2 และวำระท่ี 3)  
2. แบบลงทะเบียนและส ำเนำรำยงำนกำรประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 (เอกสำรประกอบ วำระท่ี 1) 
3. สรุปสำระส ำคญัของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 6 

(MINT-W6) (เอกสำรประกอบ วำระท่ี 5) 
4. แบบรำยงำนกำรเพิ่มทนุ (F 53-4) (เอกสำรประกอบ วำระที่ 6 และวำระที่ 8)  
5. ข้อมลูของบคุคลผู้ได้รับเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร (เอกสำรประกอบ วำระท่ี 9) 
6. นิยำมกรรมกำรอิสระ (เอกสำรประกอบ วำระท่ี 9) 
7. คำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 (เอกสำรประกอบ วำระท่ี 10) 
8. ประวตัิผู้สอบบญัชี (เอกสำรประกอบ วำระท่ี 11) 
9. หนงัสอืมอบฉนัทะและรำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรอิสระผู้ รับมอบฉนัทะ 
10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวกบักำรประชมุผู้ ถือหุ้น  
11. ค ำชีแ้จง กำรลงทะเบียน วิธีมอบฉนัทะ กำรแสดงเอกสำรเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
12. กำรใช้รหสัคิวอำร์ (QR Code) ส ำหรับดำวน์โหลดรำยงำนประจ ำปี 2561 
13. แผนท่ีแสดงสถำนท่ีประชมุ 

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) ("บริษัท") ครัง้ที่ 1/2562 ได้มีมติให้จดั
ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี ครัง้ที่ 26/2562 ในวันที่ 22 เมษำยน 2562 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องเจ้ำพระยำบอลรูม โรงแรม    
อนนัตรำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท เพื่อพิจำรณำเร่ืองตำ่งๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   รำยงำนกำรประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ที่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 9 สงิหำคม 2561 ดงักลำ่ว ได้
บนัทึกถกูต้องตำมควำมเป็นจริง รำยละเอียดปรำกฏตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผู้ ถือ
หุ้นครัง้ที่ 1/2561 ที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุตำมเอกสำรแนบ 2 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำที่ประชุมสมควรรับรองรำยงำนกำรประชุม วิสำมัญ 
ผู้ ถือหุ้นดงักลำ่ว 

กำรลงมติ   วำระนีต้้องผ่ำนมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

หมายเหตุ * ท่านสามารถศึกษาวิธีการใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรบัดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2561 ในเอกสารแนบ 12 
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วาระที่ 2   พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2561 ปรำกฏอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีที่ได้จดัสง่ให้กบั
ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุตำมเอกสำรแนบ 1  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร   คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำรำยงำนประจ ำปีดังกล่ำวน ำเสนอข้อมูลเก่ียวกับผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทที่เกิดขึน้ในรอบปี 2561 และกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัในรอบปีบญัชี 2561 
ดังนัน้ ที่ประชุมสมควรรับทรำบรำยงำนประจ ำปีและรำยงำนคณะกรรมกำรเก่ียวกับผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2561 

กำรลงมติ  วำระนีเ้ป็นวำระเพื่อทรำบจึงไมต้่องลงมติ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 พร้อมทัง้รับทราบรายงานของ
ผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  งบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีประจ ำปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 ตำมที่ปรำกฏอยูใ่นสว่น 
“งบกำรเงิน” ของรำยงำนประจ ำปี ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบและตรวจสอบ
โดยผู้สอบบญัชีแล้ว และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุตำมเอกสำรแนบ 1  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร   คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำงบกำรเงินดงักล่ำวได้ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี โดย
ผู้สอบบญัชีได้แสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของบริษัทวำ่มีควำมถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญั
ตำมหลกักำรบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว   ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นจึงสมควรอนมุตัิงบกำรเงินดงักลำ่วพร้อมทัง้รับทรำบรำยงำนของผู้สอบบญัชี 

กำรลงมติ   วำระนีต้้องผ่ำนมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561   

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  ตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 38 ก ำหนดให้บริษัทต้อง
จดัสรรทนุส ำรองตำมกหหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสทุธิประจ ำปีหลงัหกัขำดทนุสะสม
ยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ส ำรองดงักลำ่วเป็นส ำรองที่ไมส่ำมำรถจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ 

 ในปี 2561 บริษัทมีก ำไรสทุธิจำกงบกำรเงินรวมจ ำนวน 5,445 ล้ำนบำท และจำกงบกำรเงินเฉพำะ
บริษัทจ ำนวน 2,123 ล้ำนบำท โดยในปี 2561 บริษัทมีกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำม
กหหมำยแล้วจ ำนวน 464 ล้ำนบำท ซึง่มำกกวำ่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนในปัจจบุนัและครบ
ตำมจ ำนวนที่ต้องส ำรองไว้ตำมกหหมำยและข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว 
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  อยำ่งไรก็ตำม เนื่องจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรมีมติเสนอตอ่ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ
อนุมตัิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน ดงันัน้จึงเสนอให้จัดสรรทุนส ำรองตำมกหหมำยเพิ่มเติมจ ำนวน 
20.81 ล้ำนบำท ซึง่จะท ำให้ทนุส ำรองตำมกหหมำยมีจ ำนวนทัง้สิน้เป็น 485 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
อตัรำร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ครบตำมจ ำนวนที่ต้องส ำรองไว้ตำมกหหมำยและข้อบงัคบั
ของบริษัท โดยทุนส ำรองตำมกหหมำยที่จะเพิ่มขึน้นีค้ ำนวณจำกทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึน้เพื่อ
รองรับกำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท 

  ส ำหรับกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 นัน้ ตำมมำตรำ 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด 
ก ำหนดว่ำ บริษัทจะจ่ำยเงินปันผลได้จำกเงินก ำไรเท่ำนัน้ ในกรณีที่บริษัทมีผลขำดทุนสะสมอยู่ 
ห้ำมมิให้บริษัทจ่ำยเงินปันผล  

  บริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลโดยพิจำรณำจำกศกัยภำพกำรเติบโตของผล
กำรด ำเนินงำน แผนกำรลงทนุ กำรขยำยงำน ข้อก ำหนดตำมสญัญำเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย รวมถึงควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมในอนำคต เพื่อสร้ำงผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นใน
อนำคต ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้ก ำหนดอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลที่แน่นอนในแต่ละปี 
นโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทและบริษัทยอ่ยจึงพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษัท
เป็นหลกั โดยทีค่ณะกรรมกำรเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทในลกัษณะปีต่อ
ปี ซึ่งไม่สำมำรถระบเุป็นอตัรำร้อยละขัน้ต ่ำได้ ส ำหรับกำรก ำหนดกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 นัน้ คณะกรรมกำรได้พิจำรณำถึงศักยภำพกำรเติบโตของผลกำร
ด ำเนินงำน แผนกำรลงทุน กำรขยำยงำน ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมในอนำคต  ตลอดจน
กำรจดัสรรเงินทนุไว้สว่นหนึง่เพื่อกำรลงทนุและสร้ำงผลตอบแทนอยำ่งตอ่เนื่องให้กบัผู้ ถือหุ้น 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร   คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุพิจำรณำอนมุตัิ ดงันี ้
1. จัดสรรทุนส ำรองตำมกหหมำยเพิ่มเติมจ ำนวน 20.81 ล้ำนบำท ซึ่งจะท ำให้ทุนส ำรองตำมกหหมำยเป็นอตัรำ 

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตำมจ ำนวนที่ต้องส ำรองไว้ตำมกหหมำยและข้อบังคับของบริษัท ทัง้นี  ้ 
ทนุส ำรองตำมกหหมำยที่เพิ่มขึน้นีค้ ำนวณจำกทนุจดทะเบียนที่เพิ่มขึน้เพื่อรองรับกำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะ
ซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท 

2. จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 จำกผลประกอบกำรปี 2561 โดย 
1) จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.40 บำท ส ำหรับผู้ ถือหุ้นสำมญัเดมิในจ ำนวนรวมไมเ่กิน 4,619 

ล้ำนหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยไมเ่กิน 1,848 ล้ำนบำท ซึง่เป็นไปตำมนโยบำยกำรจำ่ยเงินปันผลของบริษัท 
2) ในกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวส ำหรับกรณีทัว่ไป บริษัทจะหกัภำษี ณ ที่จ่ำยในอตัรำร้อยละ 10 หรือ 0.04 

บำทตอ่หุ้นจำกเงินท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับ ผู้ ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผล เป็นเงินสดสทุธิเทำ่กบั 0.36 บำทตอ่หุ้น 
3. กำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วเป็นกำรจ่ำยจำกก ำไรสทุธิของบริษัท และผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดำที่มีภมูิล ำเนำ

อยูใ่นประเทศไทยสำมำรถขอเครดิตภำษีคืนได้ตำมหลกัเกณฑ์ดงันี ้
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(1) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภำษี เนื่องจำก 

 จ่ำยจำกก ำไรของกิจกำรท่ีต้องเสยีภำษีเงินได้นิติบคุคลในอตัรำร้อยละ 10  
ซึง่สำมำรถขอเครดิตภำษีคืนได้เทำ่กบัจ ำนวนเงินปันผลที่จำ่ยจำกก ำไรสว่นนี ้คณู 10/90 

จ ำนวน 0.13 บำทตอ่หุ้น 

 จ่ำยจำกก ำไรของกิจกำรท่ีต้องเสยีภำษีเงินได้นิติบคุคลในอตัรำร้อยละ 20  
ซึง่สำมำรถขอเครดิตภำษีคืนได้เทำ่กบัจ ำนวนเงินปันผลที่จำ่ยจำกก ำไรสว่นนี ้คณู 20/80 

จ ำนวน 0.19 บำทตอ่หุ้น 

(2) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลไมไ่ด้รับเครดิตภำษี เนื่องจำก 

 จ่ำยจำกก ำไรจำกรำยได้สว่นที่ไมต้่องน ำมำรวมเป็นรำยได้เพื่อเสยีภำษีนิติบคุคล               จ ำนวน 0.08 บำทตอ่หุ้น 

  รวม      0.40 บำทตอ่หุ้น 

บริษัทจะก ำหนดรำยช่ือผู้มีสทิธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 29 เมษำยน 2562 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลใน
วนัท่ี 15 พฤษภำคม 2562 
 ข้อมลูเปรียบเทยีบกบัอตัรำกำรจำ่ยปันผลในปีที่ผำ่นมำ 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล จ่ายเมื่อ:  
เมษายน 2560 

จ่ายเมื่อ:  
เมษายน 2561 

จ่ายเมื่อ:  
เมษายน 2562 

ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559 2560 2561 

1. ก ำไรสทุธิ (ล้ำนบำท) 6,590 5,415 5,445 

2. จ ำนวนหุ้นสำมญั (ล้ำนหุ้น) 4,622 4,619 4,619 

3. เงินปันผลจ่ำยตอ่หุ้นสำมญั (บำทตอ่หุ้น) 0.35 0.40 0.40 

4. จ ำนวนเงินปันผลรวมทีจ่่ำย (ล้ำนบำท) 1,618 1,848 1,848 

5. อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล(1) (%) 23.40(2) 32.81 33.93(3) 
   หมายเหต:ุ (1) อตัรำกำรจ่ำยปันผลค ำนวณจำกเงินปันผลตอ่หุ้นหำรด้วยก ำไรสทุธิตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน  

    (2) หำกไม่นบัรวมรำยกำรท่ีเกิดขึน้ครัง้เดียว อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลท่ีค ำนวณจำกก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน มีอตัรำร้อยละ 33.69 
    (3) หำกไม่นบัรวมรำยกำรท่ีเกิดขึน้ครัง้เดียว อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลท่ีค ำนวณจำกก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน มีอตัรำร้อยละ 31.02 

กำรลงมติ วำระนีต้้องผ่ำนมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท (MINT-W6) เพื่อจัดสรรให้แก่ 
ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัท ในจ านวนไม่เกิน 230,945,715 หน่วย 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมและเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งและให้มีควำมยืดหยุน่ทำงกำรเงินใน
กำรด ำเนินโครงกำรตำ่งๆ ในอนำคต และเพื่อส ำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท และ/
หรือเพื่อช ำระหนี ้เมื่อมีกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ บริษัทจึงมีควำม
ประสงค์ที่จะออกใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท ครัง้ที่ 6 (MINT-W6) (“ใบส าคัญ
แสดงสิทธิ MINT-W6”) ในจ ำนวนไม่เกิน 230,945,715 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Rights Offering) โดยไมค่ิดมลูคำ่ ในอตัรำสว่น 20 หุ้นสำมญัเดิม ตอ่ 
1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีที่ค ำนวณแล้วมีเศษของใบส ำคญัแสดงสิทธิต ่ำกว่ำ 1 หน่วย 
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ให้ปัดเศษดงักลำ่วทิง้) โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วจะมีอำยไุม่เกิน 2 ปี 4 เดือน 10 วนั นบัแต่
วนัที่ได้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ มีอตัรำกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยตอ่หุ้นสำมญั 1 
หุ้น ท่ีรำคำใช้สทิธิ 43 บำทตอ่หุ้น ดงัมีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 3 

 ในกำรนีบ้ริษัทก ำหนดให้วันที่ 29 เมษำยน 2562 เป็นวันก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ
จดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ MINT-W6 (Record Date)  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นวำ่ ที่ประชุมสมควรพิจำรณำอนมุตัิกำรออกและจดัสรรใบส ำคญั
แสดงสทิธิ MINT-W6 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมที่เสนอ 

 ในกำรนีใ้ห้คณะกรรมกำรบริษัท หรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษัท หรือบุคคลที่
คณะกรรมกำรบริษัทหรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษัทมอบหมำย เป็นผู้มีอ ำนำจใน
กำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรำยละเอียดอื่นๆ ของใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยรวมถึงกำรออก
และจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิในครำวเดียวทัง้จ ำนวนหรือหลำยครำว อตัรำส่วนกำรเสนอขำย 
รำคำเสนอขำย วิธีกำรช ำระรำคำ และรำคำใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั กำรก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มี
สิทธิได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ กำรเข้ำเจรจำตกลงลงนำมในเอกสำรและสญัญำตำ่งๆ 
ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด ำเนินกำรต่ำงๆ อนัจ ำเป็น และสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ
และกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้ซึ่งรวมถึงกำรน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิและ
หุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่ว เข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนด ำเนินกำรขออนุญำตต่อหน่วยงำนที่
เก่ียวข้อง รวมถึงกำรแต่งตัง้และมอบหมำยบุคคลอื่นที่มีควำมเหมำะสมให้เป็นผู้ รับมอบอ ำนำจ
ช่วงในกำรด ำเนินกำรตำ่งๆ ข้ำงต้น 

กำรลงมติ  วำระนีต้้องผ่ำนมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,618,914,291 บาท เป็น 4,849,860,006 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 230,945,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทมีแผนที่จะออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ MINT-W6 จ ำนวนไม่เกิน 230,945,715 หน่วย เพื่อ
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น โดยไมค่ิดมลูคำ่ ดงัที่กลำ่วมำในวำระที่ 
5 ดงันัน้ บริษัทจึงจ ำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 230,945,715 บำท จำกเดิม 
4,618,914,291 บำท เ ป็น  4,849,860,006 บำท โดยกำรออกหุ้ นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 
230,945,715 หุ้ น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
MINT-W6 โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมตำมเอกสำรแนบ 4 
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ที่ประชุมสมควรพิจำรณำอนมุตัิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจ ำนวน 230,945,715 บำท จำกเดิม 4,618,914,291 บำท เป็น 4,849,860,006 บำท โดย
กำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 230,945,718 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ตำมที่เสนอ      

กำรลงมติ  วำระนีต้้องผ่ำนมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เพื่อให้สอดคล้องกบักำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงัที่กลำ่วไว้ในวำระท่ี 6 ข้ำงต้น จึงเป็นกำร
สมควรท่ีบริษัท จะต้องแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตำมรำยละเอียด ดงันี ้    

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ ำนวน   4,849,860,006 บำท   (สีพ่นัแปดร้อยสีส่บิเก้ำล้ำนแปดแสนหกหมื่นหกบำท)  

 แบง่ออกเป็น   4,849,860,006 หุ้น     (สีพ่นัแปดร้อยสีส่บิเก้ำล้ำนแปดแสนหกหมื่นหกหุ้น)  

 มลูคำ่หุ้นละ                        1 บำท   (หนึง่บำท) 

โดยแบง่ออกเป็น 

 หุ้นสำมญั   4,849,860,006 หุ้น     (สีพ่นัแปดร้อยสีส่บิเก้ำล้ำนแปดแสนหกหมื่นหกหุ้น)  

 หุ้นบริุมสทิธิ                                                    -   หุ้น     (-   หุ้น)” 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ท่ีประชุมสมควรพิจำรณำอนุมตัิกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบักำรเพิ่มทนุจดทะเบียนข้ำงต้น ตำมที่เสนอ 

  ในกำรนีใ้ห้คณะกรรมกำรบริษัท หรือกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษัท  หรือบุคคลที่
คณะกรรมกำรบริษัทหรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษัทมอบหมำย มีอ ำนำจด ำเนินกำร
ใดๆ ตำมที่จ ำเป็นและเก่ียวเนื่องกบักำรแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท 

กำรลงมติ  วำระนีต้้องผ่ำนมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 230,945,715 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท (MINT-W6) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทมีแผนที่จะออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ MINT-W6 จ ำนวนไม่เกิน 230,945,715 หน่วย เพื่อจดัสรร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น โดยไม่คิดมลูค่ำ ดงัที่กลำ่วมำในวำระที่ 5 บริษัท 
จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 230,945,715 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 
บำท เพื่อรองรับกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ MINT-W6  
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นวำ่ ที่ประชุมสมควรพิจำรณำอนมุตัิกำรจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจ ำนวน 
230,945,715 หุ้ น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพี่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
MINT-W6 ตำมที่เสนอ โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมตำมเอกสำรแนบ 4 

ในกำรนีใ้ห้คณะกรรมกำรบริษัท หรือกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษัท  หรือบุคคลที่
คณะกรรมกำรบริษัทหรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษัทมอบหมำย มีอ ำนำจในกำร
พิจำรณำและก ำหนดรำยละเอียดอื่นใด อนัจ ำเป็นที่เก่ียวข้องกบักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ซึง่รวม
ไปถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงแต ่(1) เข้ำเจรจำ ท ำควำมตกลงและลงนำมในเอกสำรและสญัญำที่เก่ียวข้อง 
และด ำเนินกำรใดๆ เก่ียวกบักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ (2) ลงนำมในแบบค ำขออนญุำต ค ำขอผอ่น
ผนั เอกสำรและหลกัฐำนท่ีจ ำเป็น และเก่ียวข้องกบักำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุน รวมถึงกำรติดต่อ
และยื่นแบบค ำขออนญุำต ค ำขอผ่อนผนั เอกสำรและหลกัฐำนที่จ ำเป็นและเก่ียวข้องต่อหน่วยงำน
รำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง และกำรน ำหุ้นสำมญัเพิ่มทุนเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่จ ำเป็นเพื่อกำรจัดสรรหุ้ นสำมัญเพิ่มทุน รวมถึงกำร
แต่งตัง้และมอบหมำยบุคคลอื่นท่ีมีควำมเหมำะสมให้เป็นผู้ รับมอบอ ำนำจช่วงในกำรด ำเนินกำร
ตำ่งๆ ข้ำงต้น 

กำรลงมติ  วำระนีต้้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่  9  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตาม    
วาระในปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 14 ก ำหนดว่ำในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ให้กรรมกำรออกจำก
ต ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรำ (หรืออตัรำที่ใกล้เคียง) โดยกรรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุเป็นผู้
ออก ในปีนี ้บริษัทมีกรรมกำรท่ีต้องออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระจ ำนวน 3 ทำ่นคือ 
1. นำยพอล ชำลส์ี เคนนี ่ กรรมกำร 
2. นำงสำวสวุภำ เจริญยิ่ง

  
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
และประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำกบัดแูลกิจกำร 

3. นำยธีรพงศ์ จนัศิริ กรรมกำรและกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

นอกจำกนี ้ตำมมำตรำ 86 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกดั และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 24 ก ำหนด
วำ่ ห้ำมมิให้กรรมกำรประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของ
บริษัท หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ำกัดควำมรับผิดในห้ำง
หุ้นสว่นจ ำกดั หรือเป็นกรรมกำรของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่ง
เดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัท ไม่วำ่จะท ำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น 
เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ ดงันัน้ จึงขอแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบ
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ตำมมำตรำ 86 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกดั และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 24 ว่ำ ปัจจุบนั นำย
ธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ำกัด 
(มหำชน) ซึง่ปัจจบุนัมีกำรลงทนุในธุรกิจร้ำนอำหำรซึง่เป็นธุรกิจทีม่ีสภำพอยำ่งเดียวกนักบักิจกำร
ของบริษัทและอำจเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของบริษัท 

บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรำยช่ือบุคคลที่เห็นว่ำมีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อรับกำร
คัดเลือกเป็นกรรมกำร รวมทัง้กำรเสนอระเบียบวำระต่ำงๆ ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี อย่ำงไรก็ตำม เมื่อถึงระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ ถือหุ้นรำยใดเสนอรำยช่ือ
กรรมกำรหรือระเบียบวำระเข้ำมำยงับริษัท 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษัทโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำกบัดแูลกิจกำร ได้พิจำรณำถงึ
ควำมเหมำะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท ตลอดจนได้พิจำรณำ
คณุสมบตัิ ประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญของกรรมกำรที่ครบก ำหนดต้องออกจำกต ำแหน่ง
ตำมวำระแล้วเห็นว่ำกรรมกำรทัง้ 3 ท่ำน ซึ่งได้แก่ 1) นำยพอล ชำลีส์ เคนนี่ 2) นำงสำวสวุภำ 
เจริญยิ่ง  และ 3) นำยธีรพงศ์ จนัศิริ เป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์ที่จ ำเป็น
ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุพิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำร 3 ท่ำนที่
ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระให้กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึ่ง 
(รำยละเอียดประวตัิบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือแตล่ะทำ่นปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 5)  

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้วว่ำ นำงสำวสวุภำ เจริญยิ่ง ซึ่งได้รับเสนอช่ือให้ด ำรง
ต ำแหนง่กรรมกำรอิสระ สำมำรถให้ควำมเห็นได้อยำ่งเป็นอิสระและมีคณุสมบตัิตำมหลกัเกณฑ์ที่
เ ก่ียวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำเลือกตัง้กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำกบัดแูล
กิจกำรต่ออีกวำระหนึง่ด้วย (รำยละเอียดนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 
6) รำยละเอียดกรรมกำรและต ำแหนง่ที่เสนอให้ที่ประชมุพิจำรณำเลอืกตัง้ให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งอีก
วำระหนึง่มีดงัตอ่ไปนี ้
ล าดับที่ ชื่อบุคคลที่เสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนั 

1. นำยพอล ชำลส์ี เคนนี่ กรรมกำร 
2. นำงสำวสวุภำ เจริญยิ่ง  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำร

ก ำหนดค่ำตอบแทน และประธำนกรรมกำรสรรหำ    
และก ำกบัดแูลกิจกำร 

3. นำยธีรพงศ์ จนัศิริ กรรมกำรและกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

กำรลงมติ  วำระนีต้้องผ่ำนมติอนมุตัิเป็นรำยบคุคลด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งมำประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรท่ีก ำหนดในข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 13  
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   คณะกรรมกำรบริษัทโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำกบัดแูลกิจกำรได้พิจำรณำ
ก ำหนดแนวทำงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนโดยกำรพิจำรณำจำกแนวทำงในกำรจ่ ำยค่ำตอบแทน
กรรมกำรของบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำร ตลอดจนผลประกอบกำรของบริษัท 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษัทโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำกบัดแูลกิจกำรพิจำรณำจำก
ควำมเหมำะสมกบัขอบเขตหน้ำที่คณะกรรมกำร ผลประกอบกำรของบริษัท ขนำดธุรกิจ ผลก ำไร
สุทธิ และสภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมกำรเห็นสมควรที่จะเสนอที่ประชุมพิจำรณำ
อนมุตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 ดงัมีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 7 

กำรลงมต ิ วำระนีต้้องผำ่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่สองในสำมของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะซึง่มำประชมุ  

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 และก าหนดค่าสอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล    เพื่อให้ที่ประชมุพิจำรณำแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินคำ่สอบบญัชีของบริษัทประจ ำปี 
2562 ตำมมำตรำ 120 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกดั และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 32 (5)  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร   คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุพิจำรณำ
แตง่ตัง้ให้ 
1) นำงอโนทยั ลกิีจวฒันะ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 3442 และ/หรือ 
2) นำยไพบลู ตนักลู   ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 4298 และ/หรือ 
3) นำยชำญชยั ชยัประสทิธ์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 3760 

 

จำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย
ประจ ำปี 2562 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบทำน ตรวจสอบ แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน ลง
นำมในรำยงำนกำรสอบบญัชี และกำรอื่นใดที่เก่ียวข้องของบริษัท และบริษัทยอ่ยส ำหรับปี 2562 

ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตดงักลำ่วข้ำงต้นไม่สำมำรถปฏิบตัิงำนได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด จัดหำผู้สอบบญัชีรับอนุญำตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์       
คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั แทนได้ (ทัง้นี ้นำงอโนทยั ลกิีจวฒันะ เป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดง
ควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของบริษัทปี 2558-2561) 

พร้อมกันนี ้ได้ก ำหนดค่ำตรวจสอบบญัชี รอบปีบญัชี 2562 ส ำหรับบริษัทเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 
2,380,000 บำท ซึง่เทำ่กบัคำ่สอบบญัชีส ำหรับปี 2561  
หนว่ย: บำท 2560 2561 2562 
คำ่สอบบญัชี 2,225,600 2,380,000 2,380,000 
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ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ สอบบัญชีรำยเดียวกันกับผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยส ำหรับปี 
2561 และเป็นผู้ ที่มี ช่ืออยู่ในบัญชีรำยช่ือผู้ สอบบัญชีที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ โดยผู้สอบบญัชีไม่ได้เป็นกรรมกำร พนกังำน 
ลกูจ้ำง หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งหน้ำที่ใดๆ ของบริษัท รวมทัง้ไมม่ีควำมสมัพนัธ์และไม่มีสว่นได้เสยีกบั
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหำร/ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่ำว และในปี 2561 
บริษัทไมไ่ด้จ่ำยคำ่ตอบแทนอื่นใดให้กบัผู้สอบบญัชีนอกเหนือจำกคำ่สอบบญัชี ประวตัิผู้สอบบญัชี
รับอนญุำตปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 8 

กำรลงมติ  วำระนีต้้องผ่ำนมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมำประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน 

 บริษัทได้ก ำหนดให้วนัที่ 13 มีนำคม 2562 เป็นวนัก ำหนดสิทธิผู้ ถือหุ้นที่จะเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
กำรประชมุสำมญัประจ ำปีผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 26/2562 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบก ำหนดกำรดงักลำ่ว และขอเชิญท่ำนผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมตำมวนั เวลำ และสถำนท่ี
ดงักลำ่วข้ำงต้น ผู้ ถือหุ้นทำ่นใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกำรประชมุครัง้นี ้กรุณำยื่น
หนงัสือมอบฉันทะต่อประธำนที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ประธำนในที่ประชุมมอบหมำยก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุม  
ในกรณีมอบฉันทะกรุณำส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อมปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท ให้แก่ประธำนกรรมกำรและ/หรือผู้ที่ประธำน
กรรมกำรก ำหนด ณ สถำนที่ประชุมก่อน  โดยกรรมกำรอิสระที่ได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะ ได้แก่ คุณหญิงชหำ 
วฒันศิริธรรม รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 9 

 ในกำรนี ้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นจะต้องน ำหลกัฐำนตำมรำยละเอียดที่ระบุในเอกสำรแนบ 11  
มำแสดงเพื่อสทิธิในกำรเข้ำร่วมประชมุ 

 ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์สงูสดุจำกกำรประชมุ รวมทัง้เป็นกำรรักษำสทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น หำกผู้ ถือ
หุ้นมีค ำถำมที่ต้องกำรให้บริษัทชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวำระที่น ำเสนอครัง้นี ้หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท สำมำรถจดัสง่
ค ำถำมล่วงหน้ำได้ที่ corp_secretary@minor.com หรือโทรสำรหมำยเลข 0-2365-6095 และกำรนีบ้ริษัทได้จัดของว่ำงและ
เคร่ืองดื่มไว้รับรองผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้ำร่วมประชมุเทำ่นัน้ และงดกำรแจกของที่ระลกึ  

  

 ขอแสดงควำมนบัถือ 

  
 นำยวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 
     ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
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