
 

 

 

 
หนังสือเชญิประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที ่27/2563 
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สบืเน่ืองจากสถานการณโ์รคโควิด 19 (COVID-19) บรษัิทขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวทางปฏิบตัิในการประชมุดงันี ้

1. สนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้พิจารณามอบฉนัทะใหก้รรมการแทนการเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง โดยสง่หนงัสือมอบฉนัทะใหแ้ก่

บรษัิทลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุ 

2. บรษัิทจะปฏิบตัิตามคาํแนะนาํของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุและตามประกาศกรุงเทพมหานคร ท่ีเก่ียวกบัการ

ป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 (COVID-19) สาํหรบัการจดัประชุม สมัมนา หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกัน ซึ่ง

รวมถึงการตรวจคดักรองผูท่ี้มีอาการไขร้่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ ซึ่งหากพบผูท่ี้มีความเสี่ยง บริษัทขอความ

รว่มมือใหท้า่นผูถื้อหุน้พิจารณามอบฉนัทะใหก้รรมการแทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง บริษัทจึงแนะนาํใหท้่านสงัเกต

ความพรอ้มของรา่งกายก่อนการเดินทางมารว่มประชมุ 

3. บริษัทจะจัดเตรียมจุดลา้งมือหรือเจลแอลกอฮอล ์และให้คาํแนะนาํแก่ผู้ถือหุ้น ในการลา้งมือด้วยนํา้สบู่หรือเจล

แอลกอฮอลก์่อนและหลงัจากเสรจ็สิน้การประชมุ 

 

หมายเหต:ุ  

1. เปิดรบัลงทะเบียนเวลา 11.00 น.  

2. บรษิัทงดบรกิารของว่าง ชา กาแฟ และ งดรบัประทานอาหารในบรเิวณสถานทีจ่ดัการประชมุ 

3. บรษิัทงดแจกของชาํร่วย เพือ่ลดการสมัผสัและปฏบิตัติามแนวทางของหนว่ยงานกาํกบัดูแลทีร่ณรงคใ์หง้ด/เลกิการแจกของชาํร่วยในวนั

ประชมุผูถ้อืหุน้ 

4. งดแจกรายงานประจาํปี 2562 และหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 ในแบบรูปเล่มในวนัประชมุ เพือ่ลดการสมัผสัสิ่งของ

ร่วมกบัผูอ้ืน่ และเพือ่ความปลอดภยั สขุอนามยัของผูเ้ขา้ร่วมงานทกุทา่น 

5. มทีีน่ ัง่จาํกดั (100 ทีน่ ัง่) หากเตม็แลว้ ไม่สามารถเขา้พืน้ทีก่ารประชมุไดอ้กี 
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วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2563 
 

เรือ่ง   เชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครัง้ท่ี 27/2563  

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบทา้ยหนงัสอืนดัประชมุ 

1. รายงานประจาํปี 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) (เอกสารประกอบ วาระท่ี 1 และวาระท่ี 2)  

2. แบบลงทะเบียน   

3. ขอ้มลูของบคุคลผูไ้ดร้บัเสนอช่ือเพ่ือเลอืกตัง้เป็นกรรมการ (เอกสารประกอบ วาระท่ี 4) 

4. นิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบ วาระท่ี 4) 

5. คา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 (เอกสารประกอบ วาระท่ี 5) 

6. ประวตัิผูส้อบบญัชี (เอกสารประกอบ วาระท่ี 6) 

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

8. รายละเอียดเบือ้งตน้ของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 7 

(MINT-W7) (เอกสารประกอบ วาระท่ี 7, 9, 10) 

9. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ละการมอบอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้(เอกสารประกอบ 

วาระท่ี 12) 

10. หนงัสอืมอบฉนัทะและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระผูร้บัมอบฉนัทะ 

11. ขอ้บงัคบัของบรษัิทท่ีเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้  

12. คาํชีแ้จง การลงทะเบียน วิธีมอบฉนัทะ การแสดงเอกสารเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ 

13. การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) สาํหรบัดาวนโ์หลดเอกสารการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครัง้ท่ี 27/2563 และรายงาน

ประจาํปี 2562 

14. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 26/2562  

15. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 

 ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) ("บริษัท") ครัง้ท่ี 5/2563 ไดม้ีมติใหจ้ดั

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครัง้ท่ี 27/2563 ในวนัท่ี 19 มิถนุายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งแกรนด ์ริเวอรไ์ซด ์บอลรูม ชัน้ 10 

โรงแรมอวานี พลสั รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ เพ่ือพิจารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1   พิจารณารับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาํเนินงานของบริษัท

ในรอบปี 2562 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล   รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ใน

รายงานประจาํปีท่ีไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR 

Code) ตามเอกสารแนบ 1   
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ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานประจาํปีดังกล่าวนาํเสนอข้อมูลเก่ียวกับผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2562 และการเปลี่ยนแปลงท่ีสาํคญัในรอบปีบญัชี 2562 

ดงันัน้ ท่ีประชุมสมควรรบัทราบรายงานประจาํปีและรายงานคณะกรรมการเก่ียวกับผลการ

ดาํเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2562 

การลงมต ิ วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไมต่อ้งมีการลงมติ 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของ

ผู้สอบบัญชี 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  งบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามท่ีปรากฏอยูใ่นสว่น 

“งบการเงิน” ของรายงานประจาํปี ไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบ

โดยผูส้อบบญัชีแลว้ และไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุตามเอกสารแนบ 1 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่างบการเงินดงักลา่วไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี โดย

ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทวา่มีความถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั

ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

ท่ีประชมุจึงสมควรอนมุตัิงบการเงินดงักลา่วพรอ้มทัง้รบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชี 

การลงมต ิ  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2562     

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกัด”) และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 38 กาํหนดใหบ้ริษัทตอ้ง

จดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปีหลงัหกัขาดทนุสะสม

ยกมา (ถา้มี) จนกว่าสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 

สาํรองดงักลา่วเป็นสาํรองท่ีไมส่ามารถจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้

 ในปี 2562 บริษัทมีกาํไรสุทธิจากงบการเงินรวมจาํนวน 10,698 ลา้นบาท และจากงบการเงิน

เฉพาะบริษัทจาํนวน 3,846 ลา้นบาท โดยในปี 2562 บริษัทมีการจดัสรรกาํไรสทุธิเป็นทนุสาํรอง

ตามกฎหมายแลว้จาํนวน 485 ลา้นบาท ซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนในปัจจุบนัและ

ครบตามจาํนวนท่ีตอ้งสาํรองไวต้ามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิทแลว้  

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากท่ีประชมุคณะกรรมการมีมติเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณา

อนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดงันัน้จึงเสนอใหจ้ัดสรรทุนสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเติมจาํนวน 

103.80 ลา้นบาท ซึ่งจะทาํใหทุ้นสาํรองตามกฎหมายมีจาํนวนทัง้สิน้เป็น 588.78 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามจาํนวนท่ีตอ้งสาํรองไวต้ามกฎหมายและ
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ขอ้บงัคบัของบรษัิท โดยทนุสาํรองตามกฎหมายท่ีจะเพ่ิมขึน้นีค้าํนวณจากทนุจดทะเบียนท่ีเพ่ิมขึน้

จากการเพ่ิมทนุเพ่ือจดัสรรหุน้ในการเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ 

เพ่ือรองรบัการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ครัง้ท่ี 7 (MINT-W7) และเพ่ือ

รองรบัการปรบัอตัราการใชส้ทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W6 

  บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีนโยบายในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากศกัยภาพการ

เติบโตของผลการดาํเนินงาน แผนการลงทนุ การขยายงาน ขอ้กาํหนดตามสญัญาเงินกูห้รือหุน้กู้

ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความจําเป็นและความเหมาะสมในอนาคต เพ่ือสร้าง

ผลตอบแทนตอ่ผูถื้อหุน้ในอนาคต ทัง้นี ้บรษัิทและบรษัิทยอ่ยไมไ่ดก้าํหนดอตัราการจ่ายเงินปันผล

ท่ีแน่นอนในแต่ละปี นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยจึงพิจารณาจากผล

ประกอบการของบริษัทเป็นหลกั โดยท่ีคณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณากาํหนดการจ่ายเงินปันผล

ของบรษัิทในลกัษณะปีตอ่ปี ซึง่ไมส่ามารถระบเุป็นอตัรารอ้ยละขัน้ตํ่าได ้ 

 ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิ ดงันี ้

1. จดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเติมจาํนวน 103.80 ลา้นบาท ซึ่งจะทาํใหท้นุสาํรองตามกฎหมายเป็นอตัรา

รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามจาํนวนท่ีตอ้งสาํรองไวต้ามกฎหมายและขอ้บังคับของบริษัท ทัง้นี ้ 

ทนุสาํรองตามกฎหมายท่ีเพ่ิมขึน้นีค้าํนวณจากทนุจดทะเบียนท่ีเพ่ิมขึน้จากการเพ่ิมทนุเพ่ือจดัสรรหุน้ในการเสนอ

ขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ เพ่ือรองรบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั

ของบรษัิท ครัง้ท่ี 7 (MINT-W7) และเพ่ือรองรบัการปรบัอตัราการใชส้ทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W6 

2. เน่ืองจากความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 19 

(COVID-19) ท่ีประชุมคณะกรรมการจึงมีมติใหง้ดการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 

เพ่ือสาํรองเงินไวใ้นการบรหิารสภาพคลอ่งและเป็นเงินทนุหมนุเวียน  

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่  4  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการที่ครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตาม   

วาระในปี 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 14 กาํหนดว่าในการประชุมสามญัประจาํปีทกุครัง้ใหก้รรมการออกจาก

ตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา (หรืออตัราท่ีใกลเ้คียง) โดยกรรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้

ออก ในปีนี ้บรษัิทมีกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหนง่ตามวาระจาํนวน 4 ทา่นคือ 

1) คณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ

กาํหนดคา่ตอบแทน / กรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ 
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2) นายจรมัพร โชติกเสถียร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารและ

กาํกบัความเสี่ยง / กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา

และกาํกบัดแูลกิจการ 

3) นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรยี กรรมการ 

4) นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค กรรมการ / กรรมการบรหิารและกาํกบัความเสีย่ง 

ตามแนวทางกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท ระบวุ่า บริษัทจะไม่แต่งตัง้บคุคลใด ๆ  เป็นกรรมการ

อิสระ หรอืตอ่วาระการดาํรงตาํแหนง่กรรมการอิสระท่ีมีอายคุรบ 75 ปี ณ วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ และใน

ปี 2563 คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม มีอายคุรบ 75 ปี ดงันัน้บริษัทจึงไม่สามารถต่อวาระการดาํรง

ตาํแหนง่กรรมการของคณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม ได ้

นอกจากนี ้ตามมาตรา 86 แหง่ พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 24 กาํหนด

ว่า หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของ

บริษัท หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จาํกัดความรบัผิดในหา้ง

หุน้สว่นจาํกดั หรอืเป็นกรรมการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่าง

เดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทาํเพ่ือประโยชนต์นหรือประโยชนผ์ูอ่ื้น 

เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ ดงันัน้ จึงขอแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ

ตามมาตรา 86 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 ว่าปัจจุบัน 

นายจรมัพร โชติกเสถียร  เป็นกรรมการอิสระของบริษัท สิงห ์เอสเตท จาํกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น

บริษัทท่ีดาํเนินธุรกิจ ลงทนุ พฒันาและบริหารจดัการอสงัหาริมทรพัย ์และประกอบธุรกิจโรงแรม 

ทัง้นี ้ธุรกิจดงักล่าวมีสภาพอย่างเดียวกนักบักิจการของบริษัทและอาจเป็นการแข่งขนักบักิจการ

ของบรษัิท 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้เสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือรับการ

คัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทัง้การเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ  สาํหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายช่ือ

กรรมการหรอืระเบียบวาระเขา้มายงับรษัิท 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ ไดพิ้จารณา

อย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่การดาํเนินงานของบริษัท ตลอดจน

ไดพิ้จารณาคณุสมบตัิ ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญของกรรมการท่ีครบกาํหนดตอ้งออกจาก

ตําแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ 1) นายจรัมพร โชติกเสถียร   

2) นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรีย และ 3) นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค เป็นผูท่ี้มีความรู ้

ความเช่ียวชาญและประสบการณท่ี์จาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้

ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านท่ีต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระให้กลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหนง่เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่  
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 นอกจากนี ้คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ นายจรมัพร โชติกเสถียร ซึ่งไดร้บัการเสนอช่ือใหด้าํรง

ตาํแหน่งกรรมการอิสระสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑท่ี์

เก่ียวขอ้งจึงเสนอใหท่ี้ประชมุจารณาเลอืกตัง้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการอิสระ ตอ่อีกวาระ

หนึง่ดว้ย 

 และเน่ืองดว้ยคณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม ไม่สามารถต่อวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ตาม

แนวทางกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท คณะกรรมการโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการสรรหา

และกาํกบัดแูลกิจการ ไดพิ้จารณาอย่างรอบคอบ และระมดัระวงัในการเสนอช่ือ นางสาวคามิลล ์

มา ใหด้าํรงตาํแหนง่กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบแทนคณุหญิงชฎา วฒันศิริ

ธรรม ซึ่งครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ โดยนางสาวคามิลล ์มา สามารถใหค้วามเห็นได้

อย่างเป็นอิสระและมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง (รายละเอียดประวตัิบคุคลท่ีไดร้บัการ

เสนอช่ือแตล่ะทา่นปรากฏตามเอกสารแนบ 3 และ นิยามกรรมการอิสระ ปรากฎตามเอกสารแนบ 4) 

 รายละเอียดกรรมการและตาํแหน่งท่ีเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตัง้ใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งอีก

วาระหนึง่มีดงัตอ่ไปนี ้

ลาํดับที ่ ชื่อบุคคลที่เสนอใหท้ี่ประชุม

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ตาํแหน่งปัจจุบนั 

1. นายจรมัพร โชติกเสถียร   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน / 

กรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ / ประธานคณะกรรมการบรหิารและ 

กาํกบัความเสีย่ง 

2. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรยี กรรมการ 

3. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค กรรมการ / กรรมการบรหิารและกาํกบัความเสีย่ง 

4. นางสาวคามิลล ์มา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกาํหนด

คา่ตอบแทน / กรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิเป็นรายบคุคลดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน ตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 13  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล   คณะกรรมการบริษัทโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการไดพิ้จารณา

กําหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยการพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการของบริษัทอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภาระหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของ

กรรมการ ตลอดจนผลประกอบการของบรษัิท 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการพิจารณาจาก

ความเหมาะสมกบัขอบเขตหนา้ท่ีคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ผลกาํไร

สทุธิ และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการเห็นสมควรท่ีจะเสนอท่ีประชุมพิจารณา

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2562 ดังมีรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะซึง่มาประชมุ  

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดค่าสอบบัญชี 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล    เพ่ือใหท่ี้ประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินคา่สอบบญัชีของบรษัิทประจาํปี 

2563 ตามมาตรา 120 แหง่ พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 32 (5)  

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณา

แตง่ตัง้ให ้

1) นางอโนทยั ลกิีจวฒันะ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3442 และ/หรอื 

2) นายไพบลู ตนักลู   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4298 และ/หรอื 

3) นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3760 

 
จากบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทย่อย

ประจาํปี 2563 โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูส้อบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน ลง

นามในรายงานการสอบบญัชี และการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งของบริษัท และบริษัทย่อยสาํหรบัปี 2563 

โดยใหม้ีผลยอ้นหลงัตัง้แตต่น้ปี 2563 

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอร์

เฮาส ์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์     

คเูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั แทนได ้(ทัง้นี ้นางอโนทยั ลกิีจวฒันะ เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทปี 2558-2562) 

พรอ้มกันนี  ้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุน้เพ่ือกําหนดค่า

ตรวจสอบบญัชี รอบปีบญัชี 2563 สาํหรบับรษัิทเป็นจาํนวนเงินไมเ่กิน 2,380,000 บาท ซึง่เทา่กบั

คา่สอบบญัชีสาํหรบัปี 2562 

หนว่ย: บาท 2561 2562 2563 

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

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีของบริษัทเป็นผูส้อบบัญชีรายเดียวกันกับผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยสาํหรับปี 

2562 และเป็นผู้ท่ีมี ช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
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คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยในการพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการได้

พิจารณาถึงความพรอ้ม ขอบเขตการใหบ้ริการ  อตัราค่าสอบบญัชี ประกอบกบัประสบการณข์อง

ผูส้อบบญัชีและมีความเป็นอิสระ โดยผูส้อบบญัชีไม่ไดเ้ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้าํรง

ตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษัท รวมทัง้ไม่มีความสมัพนัธแ์ละไมม่ีสว่นไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/

ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว นอกจากนี ้กระบวนการสอบบญัชี 

รวมทัง้ความต่อเน่ืองในการตรวจสอบและผลการปฏิบตัิงานท่ีผ่านมาอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ และ 

ในปี 2562 บริษัทไม่ไดจ้่ายคา่ตอบแทนอ่ืนใดใหก้บัผูส้อบบญัชีนอกเหนือจากคา่สอบบญัชี ประวตัิ

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตปรากฏตามเอกสารแนบ 6 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 4,849,860,006 บาท เป็น 5,887,815,947 

บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 1,037,955,941 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล บรษัิทเสนอใหม้ีการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษัิทจาํนวน 1,037,955,941 บาท จาก 4,849,860,006 

บาท เป็น 5,887,815,947 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวนไม่เกิน 1,037,955,941 หุน้ มูล

ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือ (1) เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ 

(Rights Offering) (2) รองรบัการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของ

บริษัท ครัง้ท่ี 7 (MINT-W7) ซึ่งจะออกใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ และ (3) 

รองรบัการปรบัอตัราการใชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W6 ตามขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสทิธิและ

หนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ไม

เนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 6 (MINT-W6) โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติม

ตามเอกสารแนบ 7, 8 

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมสมควรอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท

จาํนวน 1,037,955,941 บาท จาก 4,849,860,006 บาท เป็น 5,887,815,947บาท โดยการออกหุน้

สามญัใหม่จาํนวนไม่เกิน 1,037,955,941 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือ (1) เสนอขายใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) (2) รองรบัการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 7 (MINT-W7) ซึ่งจะออกใหก้บัผูถื้อหุน้

เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ และ (3) รองรบัการปรบัอตัราการใชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดง

สิทธิ MINT-W6 ตามขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคัญแสดงสิทธิ และผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 

6 (MINT-W6) ตามท่ีเสนอ 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษัิท ดงัท่ีกลา่วไวใ้นวาระท่ี 7 ขา้งตน้ จึงเป็นการ

สมควรท่ีบรษัิท จะตอ้งแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4 ตามรายละเอียด ดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน จาํนวน   5,887,815,947 บาท   (หา้พันแปดรอ้ยแปดสิบเจ็ดลา้นแปดแสนหนึ่งหมื่น 

หา้พนัเกา้รอ้ยสีส่บิเจ็ดบาท)  

 แบง่ออกเป็น  5,887,815,947  หุน้     (หา้พันแปดรอ้ยแปดสิบเจ็ดลา้นแปดแสนหนึ่งหมื่น 

หา้พนัเกา้รอ้ยสีส่บิเจ็ดหุน้)  

 มลูคา่หุน้ละ                        1 บาท   (หนึง่บาท) 

 โดยแบง่ออกเป็น 

 หุน้สามญั  5,887,815,947 หุน้     (หา้พันแปดรอ้ยแปดสิบเจ็ดลา้นแปดแสนหนึ่งหมื่น 

หา้พนัเกา้รอ้ยสีส่บิเจ็ดหุน้)  

 หุน้บรุมิสทิธิ                                                    -   หุน้     (-   หุน้)” 

ในการนี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ ํานาจกระทําการแทนบริษัทมอบหมาย มีอํานาจ

ดาํเนินการใด ๆ ตามท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ของ

บรษัิท 

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ

บรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบรษัิท เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนขา้งตน้ ตามท่ีเสนอ 

  ในการนีใ้ห้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการบรษัิทหรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบรษัิทมอบหมาย มีอาํนาจดาํเนินการ

ใดๆ ตามท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบรษัิท 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังที่ 7 (MINT-W7) จํานวน 

ไม่เกิน 313,831,156 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถอืหุ้น 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล เพ่ือเป็นการเตรียมความพรอ้มและเสริมสรา้งความแข็งแกรง่และใหม้ีความยืดหยุน่ทางการเงินใน

การดาํเนินโครงการตา่ง ๆ ในอนาคต และเพ่ือสาํรองเงินไวใ้ชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท และ/

หรือเพ่ือชาํระหนี ้เมื่อมีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ บริษัทจึงเสนอ

ใหม้ีการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 7 (MINT-W7) จาํนวนไม่เกิน 
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313,831,156 หน่วย เพ่ือจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้  โดยไม่คิด

มลูค่า (ศนูยบ์าท) โดยมีอตัราการจดัสรรเท่ากบั 17 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ใน

การคาํนวณสิทธิท่ีจะไดร้บัจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละรายนัน้ หากเกิดเศษจาก

การคาํนวณตามอตัราการจดัสรร ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้) โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักลา่วมีอายไุมเ่กิน 3 

ปี นบัจากวนัท่ีไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและมีอตัราการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย

ต่อหุน้สามัญ 1 หุน้ ท่ีราคาตลาดบวกส่วนเพ่ิมไม่เกินรอ้ยละ 10 (“ราคาใช้สิทธิ”) (“ใบสําคัญ

แสดงสิทธิ MINT-W7”) โดยราคาตลาด หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักของหุน้ของบริษัท

ยอ้นหลงัในระหวา่ง 7 – 15 วนัท่ีมีการซือ้ขายติดตอ่กนั ก่อนวนักาํหนดราคาใชส้ทิธิและรายละเอียด

เก่ียวกับการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 ทัง้นี ้ขอ้มูลเบือ้งตน้เก่ียวกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

MINT-W7 ทัง้นี ้ขอ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกบัใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 ปรากฏในเอกสารแนบ 8 

วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 (Record Date) จะถกู

กาํหนดในภายหลงั โดยจะประกาศใหท้ราบผ่านทางระบบเผยแพรส่ารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ดี การกาํหนดสิทธิดงักลา่วยงัมีความไม่แน่นอนและขึน้อยู่กบัการไดร้บั

อนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ในการนี  ้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผูม้ีอาํนาจใน

การดาํเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่

จาํกัดเพียง) การกาํหนด หรือแกไ้ขหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข ขอ้กาํหนดสิทธิ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 โดยรวมถึงการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใน

คราวเดียวทัง้จาํนวนหรือหลายคราว อตัราการจดัสรร วิธีการชาํระราคา อตัราการใชส้ิทธิ ราคาใช้

สิทธิ และการคาํนวณราคาใชส้ิทธิ (รวมถึงสว่นเพ่ิมใด ๆ ) การกาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมี

สิทธิไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 วนัใชส้ิทธิครัง้แรกและวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย และ

ขอ้กาํหนดหรือรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง และใหบ้คุคลดงักลา่วมีอาํนาจในการเขา้เจรจาตกลง

และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ดาํเนินการต่าง ๆ อนัจาํเป็นเก่ียวเน่ือง

กับการออกและการจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 การนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 

และหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักลา่วเขา้จดทะเบียน

เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนในการดาํเนินการขอ

อนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และแต่งตัง้และมอบหมายบุคคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมใหเ้ป็น

ผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการตา่ง ๆ ขา้งตน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมสมควรอนมุตักิารออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้

สามญัของบรษัิท ครัง้ท่ี 7 (MINT-W7) จาํนวนไมเ่กิน 313,831,156 หนว่ย เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้  โดยไมค่ิดมลูคา่ (ศนูยบ์าท) โดยมีอตัราการจดัสรรเทา่กบั 17 



  

 

      10 
 

หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ในการคาํนวณสิทธิท่ีจะไดร้บัจัดสรรใบสาํคญัแสดง

สทิธิของผูถื้อหุน้แตล่ะรายนัน้ หากเกิดเศษจากการคาํนวณตามอตัราการจดัสรร ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้) 

  ในการนี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผูม้ีอาํนาจใน

การดาํเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่

จาํกัดเพียง) การกาํหนด หรือแกไ้ขหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข ขอ้กาํหนดสิทธิ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 โดยรวมถึงการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิใน

คราวเดียวทัง้จาํนวนหรอืหลายคราว อตัราการจดัสรร วิธีการชาํระราคา อตัราการใชส้ทิธิ ราคาใช้

สทิธิ และการคาํนวณราคาใชส้ทิธิ (รวมถึงสว่นเพ่ิมใด ๆ) การกาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมี

สทิธิไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 วนัใชส้ทิธิครัง้แรกและวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย และ

ขอ้กาํหนดหรอืรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง และใหบ้คุคลดงักลา่วมีอาํนาจในการเขา้เจรจาตกลง

และลงนามในเอกสารและสญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ดาํเนินการตา่ง ๆ อนัจาํเป็นเก่ียวเน่ือง

กบัการออกและการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 การนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 

และหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักลา่วเขา้จดทะเบียน

เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนในการดาํเนินการขอ

อนญุาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และแต่งตัง้และมอบหมายบคุคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมใหเ้ป็น

ผูร้บัมอบอาํนาจชว่งในการดาํเนินการตา่ง ๆ ขา้งตน้ 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 1,037,955,941 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 1 

บาท ตามรายละเอียดดงันี ้

ก. จดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 716,124,785 หุน้ เพ่ือเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบรษัิทตาม

สดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) 

ข. จดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหมจ่าํนวนไมเ่กิน 313,831,156 หุน้ เพ่ือรองรบัการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดง

สทิธิ MINT-W7 ซึง่จะออกใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ 

ค. จดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 8,000,000 หุน้ เพ่ือรองรบัการปรบัอตัราการใชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดง

สิทธิ MINT-W6 เน่ืองจากการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหมใ่นการเสนอขายหุน้ Rights Offering ในราคาท่ีตํ่ากวา่

รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ตามขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ และผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 6 (MINT-W6) 

โปรดพิจารณรายละเอียดเพ่ิมเติมของการจดัสรรหุน้ตามท่ีระบดุา้นลา่งนี ้
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ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล บริษัทเสนอใหม้ีการจัดสรรหุน้สามัญท่ีออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 1,037,955,941 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้

หุน้ละ 1 บาท ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้โดยรายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏในเอกสารแนบ 7 

ก. จัดสรรหุน้สามัญท่ีออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 716,124,785 หุน้ เพ่ือเสนอขายใหก้ับผูถื้อหุ้น

สามญัเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ ในอตัราสว่นหุน้สามญัเดิมไม่ตํ่ากว่า 6.45 หุน้

ตอ่ 1 หุน้สามญัท่ีออกใหม ่ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ และใหจ้ดัสรรหุน้

สามญัท่ีออกใหม่ท่ีไม่ไดร้บัการจองซือ้ในการจดัสรรครัง้แรกท่ีเหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้

เกินกว่าสิทธิและชาํระราคาค่าจองซือ้หุน้ครบถว้นแลว้ทกุราย โดยการจดัสรรหุน้ท่ีเหลือให้

เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิแต่ละรายนัน้ทกุรอบไป 

(“การเสนอขายหุ้น Rights Offering”) ทัง้นี ้การจัดสรรหุน้ท่ีมีการจองซือ้เกินสิทธินัน้ให้

เป็นไปตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1) ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือ

หุน้ในรอบแรกในจาํนวนมากกว่าหรือเทา่กับจาํนวนหุน้ท่ีมีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกิน

กวา่สทิธิ บรษัิทจะจดัสรรหุน้ท่ีเหลอืดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้หุน้เกินกว่าสิทธิ

ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมและไดช้าํระค่าจองซือ้หุน้ครบถว้นตามจาํนวนท่ีแสดง

ความจาํนงจองซือ้เกินกวา่สทิธิทัง้หมดทกุราย 

2) ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือ

หุน้ในรอบแรกในจาํนวนนอ้ยกว่าจาํนวนหุน้ท่ีมีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ 

บรษัิทจะจดัสรรหุน้ท่ีเหลอืดงักลา่วตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

ก.) บริษัทจะจัดสรรหุน้ท่ีเหลือดงักลา่วโดยนาํสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท่ี้

จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมาคูณดว้ยจาํนวนหุน้ท่ีเหลือ ผลลพัธ์จาก

การคาํนวณจะเทา่กบัจาํนวนหุน้ท่ีผูท่ี้จองซือ้เกินกวา่สิทธิแตล่ะรายมีสทิธิ

ท่ีจะไดร้บัจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ อย่างไรก็

ตาม จาํนวนหุน้ท่ีจะไดร้บัการจดัสรรจะตอ้งไมเ่กินจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่

ละรายไดจ้องซือ้และชาํระราคาคา่จองซือ้ครบถว้นแลว้ 

ข.)  ในกรณีท่ียังมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจัดสรรตามข้อ 2) ก.) บริษัทจะ

จัดสรรหุน้ท่ีเหลือดังกล่าวใหแ้ก่ผูท่ี้จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยัง

ไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซือ้เกินกว่า

สทิธิ โดยนาํสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายนัน้

มาคูณดว้ยจาํนวนหุน้ท่ีคงเหลือนัน้ ผลลพัธ์จากการคาํนวณจะเท่ากับ

จาํนวนหุน้ท่ีผูท่ี้จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดร้บัจัดสรร ใน

กรณีท่ีมีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ อย่างไรก็ตาม จาํนวนหุน้ท่ีจะ

ไดร้บัการจดัสรรจะตอ้งไม่เกินจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายไดจ้องซือ้และ
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ชาํระราคาค่าจองซือ้ครบถว้นแลว้ ทัง้นี ้บริษัทจะจัดสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท่ี้จอง

ซือ้เกินกวา่สทิธิตามวิธีการในขอ้นีจ้นกวา่ไมม่ีหุน้เหลอืจากการจดัสรร 

กรณีการจองซือ้หุน้ส่งผลใหผู้จ้องซือ้รายใดถือหุน้ถึงหรือขา้มจุดท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้ง

ทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัท ผูจ้องซือ้มีหนา้ท่ีตอ้งดาํเนินการตามกฎหมาย

และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ราคาเสนอขายของหุน้สามญัท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering (“ราคาเสนอ

ขาย”) ใหค้าํนวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุน้ของบริษัทในช่วงเวลาตัง้แต่ 7 - 15 

วนัท่ีมีการซือ้ขายติดต่อกนัก่อนหนา้วนัท่ีมีการกาํหนดราคาเสนอขาย (“ราคาตลาด”) หกั

ดว้ยสว่นลดจาํนวนไม่เกินรอ้ยละ 15 ของราคาตลาด โดยบริษัทจะประกาศราคาเสนอขาย

ดงักลา่วก่อนหนา้วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่

ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering 

นอกจากนี ้ภายหลังจากท่ีได้มีการประกาศราคาเสนอขาย คณะกรรมการบริษัท หรือ

กรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรอืกรรมการผู้

มีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัทมอบหมาย มีอาํนาจในการปรบัเปลี่ยน หรือแกไ้ขราคาเสนอ

ขายท่ีไดป้ระกาศ ไมว่า่โดยการเพ่ิมหรอืลดราคาดงักลา่ว (“การปรับราคาเสนอขาย”) หาก

พิจารณาแลว้ว่ามีความเหมาะสมเพ่ือความสาํเร็จของการเสนอขายหุน้ Rights Offering 

โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้การปรบัราคาเสนอขายดงักลา่วจะตอ้งไม่

เกินกวา่รอ้ยละ 10 ของราคาเสนอขายท่ีไดป้ระกาศไว ้

ทัง้นี ้ใหว้นักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามัญท่ีออกใหม่ในการ

เสนอขายหุน้ Rights Offering (Record Date) คือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2563 อย่างไรก็ดี การ

กาํหนดสทิธิและรายละเอียดดงักลา่วยงัมีความไมแ่น่นอนและขึน้อยูก่บัการไดร้บัอนมุตัิจาก

ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

อยา่งไรก็ตาม บรษัิทสงวนสทิธิท่ีจะไมเ่สนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่ในการเสนอ

ขายหุน้ Rights Offering นีใ้หก้บัผูถื้อหุน้รายใด ๆ หากการเสนอขายหรอืการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้รายนัน้จะทาํใหห้รอือาจทาํใหบ้รษัิทมีหนา้ท่ีตามกฎหมายตา่งประเทศ 

ข. จัดสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 313,831,156 หุน้ เพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิซือ้หุน้

สามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม

สดัสว่นการถือหุน้  ทัง้นี ้เป็นไปตามรายละเอียดในขอ้ 6  

ค. จัดสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 8,000,000 หุน้ เพ่ือรองรบัการปรบัอตัราการใช้

สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W6 เน่ืองจากการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ในการ

เสนอขายหุน้ Rights Offering ในราคาท่ีตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ตามขอ้กาํหนด
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ว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้

หุน้สามญัของบรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 6 (MINT-W6) (“การ

ปรับสิทธิ MINT-W6”) 

ทัง้นี ้เป็นไปตามขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ และผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

(MINT-W6) โดยท่ีการปรบัสทิธิ MINT-W6 คาํนวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกัของหุน้ของ

บริษัท 15 วนัท่ีมีการซือ้ขายติดต่อกนักอ่นวนัแรกท่ีผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไมไ่ดร้บัสิทธิจองซือ้ใน

การเสนอขายหุน้ Rights Offering (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศเครื่องหมาย “XR”) 

(ไมใ่ชบ้งัคบักบักรณีการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 เน่ืองจากราคาใชส้ทิธิจะเทา่กบั

ราคาตลาดหรอืมีสว่นเพ่ิมจากราคาตลาด) 

บริษัทกาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ใน

การเสนอขายหุ้น Rights Offering  เป็นวันท่ี 29 มิถุนายน 2563 ดังนั้น วันแรกท่ีตลาด

หลกัทรพัยฯ์ จะประกาศเครือ่งหมาย “XR” คือ วนัท่ี 26 มิถนุายน 2563  

ณ วนัท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ราคาตลาดสาํหรบัการคาํนวณการปรบัสทิธิ MINT-W6 

ยงัมีความไม่แน่นอน โดยบริษัทไดเ้สนอใหม้ีการจัดสรรหุน้ จาํนวนไม่เกิน 8,000,000 หุน้ 

เพ่ือรองรบัการปรบัสิทธิ MINT-W6 โดยคาํนวณจากสถานการณท่ี์อาจเป็นไปได ้ทัง้นี ้ใน

กรณีท่ีจาํนวนหุน้ ท่ีเสนอตอ่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือจดัสรรสาํหรบัการปรบัสิทธิ MINT-

W6 ไม่เพียงพอ บริษัทจะเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือใหอ้นมุตัิการเพ่ิมทนุ และจดัสรรหุน้

เพ่ิมเติมเพ่ือคุม้ครองสทิธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W6 

ในการนี ้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการบริษัทหรอืกรรมการผูม้อีาํนาจกระทาํการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผูม้ีอาํนาจในการ

ดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหมด่งักลา่ว ซึง่รวมถึง (แตไ่มจ่าํกดัเพียง)  

1. การกาํหนด หรือแกไ้ขเง่ือนไข และรายละเอียดใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเสนอขายหุน้ Rights 

Offering และการจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรบัการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญั

แสดงสทิธิ MINT-W7 และการปรบัสทิธิ MINT-W6 ซึง่รวมไปถึง (i) จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่

ท่ีจะจัดสรรสาํหรบัแต่ละส่วน (ii) วันกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้

สามญัท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering (Record Date) (iii) การจะไม่เสนอขาย

หรือจัดสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering นีใ้หก้ับผูถื้อหุน้รายใด 

หากการเสนอขายหรือการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายนัน้จะทาํใหห้รืออาจทาํใหบ้รษัิทมีหนา้ท่ี

ตามกฎหมายต่างประเทศ (iv) อัตราส่วนการเสนอขายสาํหรับการเสนอขายหุ้น Rights 

Offering (กลา่วคือ อตัราสว่นหุน้สามญัเดิมต่อหุน้สามญัท่ีออกใหม่) ราคาเสนอขายและการ

คาํนวณราคาเสนอขายสาํหรบัการเสนอขายหุน้ Rights Offering (รวมถึงสว่นลดใด ๆ) และการ
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จัดสรรหุน้ท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering (v) ระยะเวลาการจองซือ้และการ

ชาํระราคาหุน้ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering และ (vi) เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนใดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการขา้งตน้ 

2. การเขา้เจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ดาํเนินการ 

ตา่ง ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหมข่า้งตน้ 

3. การลงนามในคาํขออนุญาตและขอผ่อนผนั รวมถึงคาํขอหลกัฐานใด ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการ

จดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่ขา้งตน้ รวมทัง้การจดัเตรียมการและการยื่นคาํขออนญุาตและขอ

ผอ่นผนั รวมถึงเอกสารและหลกัฐาน ตอ่หนว่ยงานผูม้ีอาํนาจหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การจด

ทะเบียนหุน้สามญัท่ีออกใหม่เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

และใหม้ีอาํนาจดาํเนินการใด ๆ อนัจาํเป็นสาํหรบัการจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหมข่า้งตน้ 

4. การแต่งตัง้และมอบหมายบุคคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการ

ดาํเนินการตา่ง ๆ ขา้งตน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมสมควรอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่ตามท่ี

เสนอ 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้ ับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 และข้อ 32/1 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2563 รัฐบาลได้ประกาศพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 โดยมีผลบงัคบัใชเ้มื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2563 และยกเลกิประกาศคณะ

รกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ลงวันท่ี 27 

มิถนุายน 2557  

  เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติต่าง  ๆ  ท่ีอาจมีขึน้ในอนาคต สมควรแก้ไขข้อบังคับบริษัทเพ่ือใหม้ีความ

คลอ่งตวัในการจดัการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

 

ขอ้บงัคบัปัจจบุนั ขอ้บงัคบัท่ีเสนอใหม ่

ขอ้ 21 คณะกรรมการของบรษัิทตอ้งประชมุอยา่งนอ้ย 

3 เดือนต่อครัง้ ณ ทอ้งท่ีอันเป็นท่ีตัง้สาํนักงานแห่ง

ใหญ่ สํานักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ

จังหวัดอ่ืนใดตามท่ีประธานกรรมการเห็นสมควร 

คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 

เดือนต่อครัง้ ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สาํนกังานแหง่ใหญ่ 

สาํนกังานสาขาหรือจังหวดัใกลเ้คียง หรือจังหวดัอ่ืน

ใดในราชอาณาจักรไทยหรือท่ีอ่ืนใดตามท่ีประธาน
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ขอ้บงัคบัปัจจบุนั ขอ้บงัคบัท่ีเสนอใหม ่

อย่างไรก็ตามหากมิไดก้าํหนดสถานท่ีประชมุไว ้ใหใ้ช้

สาํนกังานแหง่ใหญ่เป็นท่ีประชมุ 

 

กรรมการเห็นสมควร อย่างไรก็ตามหากมิไดก้าํหนด

สถานท่ีประชุมไว้ ให้ใช้สาํนักงานแห่งใหญ่เป็นท่ี

ประชมุ 

การประชุมคณะกรรมการสามารถกระทําผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกสไ์ดโ้ดยปฏิบัติตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 

และเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ขอ้ 32 กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจาํปีพึงกระทาํมี

ดงันี ้

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ี

ประชมุแสดงถึงกิจการของบรษัิทท่ีคณะกรรมการ

ของบรษัิท ไดจ้ดัการไปในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุ 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร อนมุตัิการจ่ายเงินปันผล 

(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดคา่ตอบแทนประจาํปี 

ขอ้ 32 กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจาํปีพึงกระทาํมี

ดงันี ้

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ี

ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทท่ีคณะกรรมการ

ของบรษัิท ไดจ้ดัการไปในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุ 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร อนมุตัิการจ่ายเงินปันผล 

(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดคา่ตอบแทนประจาํปี 

ขอ้ 32/1 การประชุมผูถื้อหุน้สามารถกระทาํผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกสไ์ดโ้ดยปฏิบัติตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 

และเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

 
นอกจากนี ้เพ่ือใหก้ารจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทเป็นไปดว้ยความสะดวก

เรียบรอ้ย ซึ่งอาจตอ้งมีการแก้ไขถ้อยคาํ หรือขอ้ความบังคับในการจดทะเบียน หรือรายงาน

ประชุมผูถื้อหุน้ ตามคาํสั่งคาํแนะนาํ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์หรือเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จึงอนุมตัิใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร  

และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (รวมเรียกวา่ “ผู้มีอาํนาจ”) และ/หรือ กรรมการผูม้ีอาํนาจลง

นามของบรษัิท และ/หรอื บคุคลท่ีไดร้บัมอบหมายโดยผูม้ีอาํนาจ และ/หรอื กรรมการผูม้ีอาํนาจลง

นามของบรษัิท ใหม้ีอาํนาจในการแกไ้ขถอ้ยคาํหรอืความในเอกสาร และ/หรอื คาํขอตา่ง ๆ ในการ

ยื่นจดทะเบียนการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบรษัิทตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ไดท้นัที รวมถึงมีอาํนาจในการมอบอาํนาจช่วงได ้โดยไมต่อ้งขออนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการ

หรอืท่ีประชมุผูถื้อหุน้อีก 
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ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขขอ้บงัคับบริษัท  

ขอ้ 21 และขอ้ 32/1 รวมทัง้การมอบอาํนาจตามท่ีเสนอ  

การลงมต ิ   วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ 

และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติให้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  เพ่ือเป็นการสนับสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจ และการเพ่ิมสภาพคล่องทางการเงินและ

ความสามารถในการชาํระหนีข้องบรษัิท บรษัิทจึงไดเ้สนอแผนระดมทนุโดยการออกและเสนอขาย

หุน้กู ้และการมอบอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้โดยมรีายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารแนบ 9 

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมสมควรพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้กู้

และการมอบอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูต้ามท่ีเสนอ   

การลงมต ิ  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ 

หุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

บริษัทไดก้าํหนดใหว้นัท่ี 1 มิถนุายน 2563 เป็นวนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีจะเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนใน

การประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบรษัิท ครัง้ท่ี 27/2563 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบกาํหนดการดงักลา่ว และขอเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ี

ดงักลา่วขา้งตน้ ผูถื้อหุน้ทา่นใดประสงคจ์ะแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้กรุณายื่น

หนงัสือมอบฉันทะต่อประธานท่ีประชุม และ/หรือบุคคลท่ีประธานในท่ีประชุมมอบหมายก่อนผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชุม  

ในกรณีมอบฉันทะกรุณาส่งหนงัสอืมอบฉันทะพรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ใหแ้ก่ประธานกรรมการและ/หรือผูท่ี้ประธาน

กรรมการกาํหนด ณ สถานท่ีประชมุกอ่น โดยกรรมการอิสระท่ีไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ไดแ้ก่  คณุสวุภา เจรญิยิ่ง 

และคณุจรมัพร โชติกเสถียร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 10 

 ในการนี ้ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อหุน้จะตอ้งนาํหลกัฐานตามรายละเอียดท่ีระบุในเอกสารแนบ 12 

มาแสดงเพ่ือสทิธิในการเขา้รว่มประชมุ 

 ทัง้นี ้เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการประชมุ รวมทัง้เป็นการรกัษาสทิธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ หากผูถื้อ

หุน้มีคาํถามท่ีตอ้งการใหบ้ริษัทชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนาํเสนอครัง้นี ้หรือขอ้มูลอ่ืน ๆ  ของบริษัท สามารถจดัสง่

คาํถามลว่งหนา้ไดท่ี้ corp_secretary@minor.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2365-6095 บริษัทงดจดัของวา่งไวร้บัรองผูถื้อหุน้

และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้รว่มประชมุ และงดการแจกของท่ีระลกึ  

 นอกจากนี ้สืบเน่ืองจากสถานการณโ์รคไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19) บริษัทขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวทางปฏิบตัิใน

การประชมุดงันี ้
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1. สนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้พิจารณามอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง โดยสง่หนงัสอื

มอบฉนัทะใหแ้ก่บรษัิทลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุ 

2. บริษัทจะปฏิบตัิตามคาํแนะนาํของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัควบคมุโรค

ไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19) สาํหรบัการจดัประชุม สมัมนา หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกัน มาตรการป้องกนัโรค

ตามท่ีราชการกําหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ซึ่งรวมถึงการตรวจ 

คดักรองผูท่ี้มีอาการไขร้่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ ซึ่งหากพบผูท่ี้มีความเสี่ยง บริษัทขอความร่วมมือใหท้่านผูถื้อหุน้

พิจารณามอบฉันทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษัทจึงแนะนาํใหท้่านสงัเกตความพรอ้มของ

รา่งกายก่อนการเดินทางมารว่มประชมุ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทไดม้ีมติอนุมตัิการมอบหมายอาํนาจใหก้รรมการบริหาร และ/หรือ ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือ กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายโดยกรรมการบริหาร 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือ กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของบริษัท มีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ซึง่รวมถึงการออกหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 การแกไ้ขเปลีย่นแปลง

วนั เวลา สถานท่ีประชุม และรายละเอียดอ่ืน ๆ ของการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ตามท่ีเห็นว่าจาํเป็น หรือสมควร 

โดยหากมีการเปลีย่นแปลง บรษัิทจะแจง้ใหท้า่นผูถื้อหุน้ทราบตอ่ไป 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

  

 นายวิลเลีย่ม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค 

     ประธานกรรมการ 



 
 
 
 

เอกสารแนบ 3  

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่4 
ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพือ่เลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

1.  นายจรัมพร โชตกิเสถยีร 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการอิสระ 

ตาํแหนง่ปัจจบุนั กรรมการอิสระ (แตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2560) 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสีย่ง 
กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ 

อาย ุ 62 ปี (เกิดปี 2500) 

คณุวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยั Harvard สหรฐัอเมรกิา 
ปรญิญาตร ีสาขา Electrical Engineering and Computer Science, 
Massachusetts Institute of Technology สหรฐัอเมรกิา 
หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 11 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 
หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน รุน่ท่ี 1/2555  
สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 185/2557 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 66/2550  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรวมเอกชน (ปรอ.) ปี 2547  
วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร  

การดาํรงตาํแหนง่อ่ืนๆ 
 

กรรมการบรหิาร ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง
บรษัิท สงิห ์เอสเตท จาํกดั (มหาชน)* 
กรรมการ บรษัิท อตุสาหกรรมไหมไทย จาํกดั (จิม ทอมป์สนั) 
กรรมการ  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
กรรมการ สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
กรรมการคณะการเงิน สภาสถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย 
กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ ์
กรรมการ มลูนิธิศกึษาพฒัน ์
กรรมการ มลูนิธิวิจยัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

จาํนวนบรษัิทท่ีดาํรงตาํแหนง่กรรมการ บรษัิทจดทะเบียน        3  บรษัิท  
บรษัิททั่วไป                 1  บรษัิท 
                                  6  องคก์ร   

ประสบการณท์าํงาน กรรมการ สาํนกังานคณะกรรมการจดัทาํยทุธศาสตรช์าต ิ
กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ บรษัิท การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการและประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี บรษัิท สายการบิน 
นกแอร ์จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการ บรษัิท ไทยสมายลแ์อรเ์วย ์จาํกดั 
 



 
 
 
 

เอกสารแนบ 3  

ประธานกรรมการบรหิาร สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์
(องคก์ารมหาชน) 
คณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน (กนส.) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ประธานกรรมการ บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
ประธานกรรมการ บรษัิท สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 
ประธานกรรมการ บรษัิท เซด็เทรด ดอท คอม จาํกดั 
ประธานกรรมการ บรษัิท แฟมมลิี ่โนฮาว จาํกดั 

สดัสว่นการถือหุน้ 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

MINT: -ไมม่-ี 
MINT-W6: -ไมม่-ี 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ               
ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืมี
สภาพป็นการแขง่ขนัธุรกิจกบับรษัิท 

กรรมการอิสระ บรษัิท สงิห ์ เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษัิทท่ีดาํเนิน
ธุรกิจ ลงทนุ พฒันาและบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย ์ และประกอบธุรกิจ
โรงแรม ทัง้นีธุ้รกิจดงักลา่วมีสภาพอยา่งเดียวกนักบักิจการของบรษัิทและอาจ
เป็นการแขง่ขนักบักิจการของบรษัิท 

ระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการ 
จนถึงการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปี 2563 

3 ปี   

จาํนวนครัง้ท่ีประชมุคณะกรรมการในปี 2562 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทจาํนวน 8/8 ครัง้ 
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน 4/4 ครัง้ 
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนจาํนวน 2/2 ครัง้ 
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการจาํนวน 3/3 ครัง้ 
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสีย่งจาํนวน 3/3 ครัง้ 
 

หลกัเกณฑ/์วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํกับ
ดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม
วาระท่ี 4) 
 

หมายเหต:ุ นายจรมัพร โชตกิเสถยีร  เป็นกรรมการอสิระของบรษิัท สงิห ์เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบรษิัททีด่าํเนนิธุรกจิ ลงทนุ พฒันาและ

บริหารจดัการอสงัหารมิทรพัย ์และประกอบธุรกิจโรงแรม ทัง้นี ้ธุรกิจดงักล่าวมสีภาพอย่างเดยีวกนักบักิจการของบริษัทและอาจเป็นการแข่งขนั

กบักจิการของบรษิัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

เอกสารแนบ 3  

2. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดลิิปรัจ ราชากาเรีย  

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ 

ตาํแหนง่ปัจจบุนั กรรมการ (แตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2551) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุม่บรษัิท* 

อาย ุ 54 ปี (เกิดปี 2508) 

คณุวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ สหราชอาณาจกัร 
ปรญิญาตร ีสาขา Computer Systems Analysis & Design  
ประเทศศรลีงักา 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 103/2551  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

การดาํรงตาํแหนง่อ่ืนๆ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบตัิการ บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 
(มหาชน)  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ บริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร  ์
อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวนบรษัิทท่ีดาํรงตาํแหนง่กรรมการ บรษัิทจดทะเบียน        3  บรษัิท (เป็นบรษัิทจดทะเบียนในประเทศศรลีงักา  
1 บรษัิท และประเทศสเปน 1 บรษัิท)              

บรษัิททั่วไป               72  บรษัิท                          

ประสบการณท์าํงาน รองประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน โรงแรมออเรีย่นท ์เอ็กซเ์พรส รถไฟและ
เรอืสาํราญ 
หวัหนา้กลุม่ผูต้รวจสอบการเงิน บรษัิท อีซิ โซลชูั่น จาํกดั (มหาชน) 
ผูต้รวจสอบการเงิน เครอืรา้นอาหาร Le Piaf 
ผูต้รวจสอบการเงิน บรษัิท Desert Express Ltd T/A Monte’s ลอนดอน 
สหราชอาณาจกัรผูต้รวจสอบการเงิน/หวัหนา้กลุม่นกับญัชี บรษัิท London 
Wine Bars Ltd. 

สดัสว่นการถือหุน้ 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

MINT: 11,605,466 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.25 ของทนุท่ีออกและเรยีกชาํระ
แลว้ 
MINT-W6: 486,866 หนว่ย 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ               
ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืมี
สภาพป็นการแขง่ขนัธุรกิจกบับรษัิท 

-ไมม่-ี 

ระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการ 
จนถึงการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปี 2563 

11 ปี 4 เดือน  

จาํนวนครัง้ท่ีประชมุคณะกรรมการในปี 2562 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทจาํนวน 8/8 ครัง้ 

หลกัเกณฑ/์วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํกบั
ดแูลกิจการและคณะกรรมการบรษัิท (รายละเอียดในหนงัสอืเชิญประชมุ
วาระท่ี 4) 

* แต่งตัง้นายเอม็มานูเอล จู๊ด ดลิปิรจั ราชากาเรยี ขึน้ดาํรงตาํแหนง่ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุ่มบรษิัท สบืแทนนายวลิเลยีม เอล็ลวู๊์ด ไฮเนค็ ที่

ครบกาํหนดตามสญัญาโดยมผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 



 
 
 
 

เอกสารแนบ 3  

3. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค  

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้     กรรมการ 

ตาํแหนง่ปัจจบุนั กรรมการ (แตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556) 

อาย ุ 48 ปี (เกิดปี 2514) 

คณุวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Washington State 
University, WA, สหรฐัอเมรกิา  
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Washington State University, 
Pullman, WA, สหรฐัอเมรกิา 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 47/2547  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

การดาํรงตาํแหนง่อ่ืนๆ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฎิบตัิการ กลุม่ธุรกิจฮอทเชน บรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟูด้ 
กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการ บรษัิท ครสิเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการและผูบ้รหิารบรษัิทในเครอื บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 
Trustee โรงเรยีนนานาชาต ิ

จาํนวนบรษัิทท่ีดาํรงตาํแหนง่กรรมการ บรษัิทจดทะเบียน        2  บรษัิท  
บรษัิททั่วไป               12  บรษัิท    
                                  1  องคก์ร                    

ประสบการณท์าํงาน กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษัิท เอส แอนด ์พี     
ซินดเิคท จาํกดั (มหาชน)  
รองประธาน บรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟูด้ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
ผูจ้ดัการทั่วไป บรษัิท เอสแอลอารที์ จาํกดั 
ผูอ้าํนวยการฝ่าย Global Sourcing บรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟูด้ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
ผูจ้ดัการทั่วไป บรษัิท เบอรเ์กอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบตักิาร บรษัิท เบอรเ์กอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บรษัิท โคคา-โคลา จาํกดั สหรฐัอเมรกิา 

สดัสว่นการถือหุน้ 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

MINT: 3,276,958 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.07 ของทนุท่ีออกและเรยีกชาํระแลว้  
MINT-W6: 160,138 หนว่ย 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ               
ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืมี
สภาพป็นการแขง่ขนัธุรกิจกบับรษัิท 

-ไมม่-ี 

ระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการ 
จนถึงการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปี 2563 

6 ปี 5 เดือน  

จาํนวนครัง้ท่ีประชมุคณะกรรมการในปี 2562 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทจาํนวน 8/8 ครัง้ 
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสีย่งจาํนวน 1/3 ครัง้ 

หลกัเกณฑ/์วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํกบั
ดแูลกิจการและคณะกรรมการบรษัิท (รายละเอียดในหนงัสอืเชิญประชมุวาระ
ท่ี 4) 

 

 



 
 
 
 

เอกสารแนบ 3  

4. นางสาวคามิลล ์มา 

 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการอิสระ 

ตาํแหนง่ปัจจบุนั -ไมม่ี- 

อาย ุ 62 ปี (เกิดปี 2500) 

คณุวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม MM, SASIN Graduate School of Business Administration  
BA Political Science and East Asian Studies, Wellesley College,  
Wellesley Mass สหรฐัอเมรกิา 
หลกัสตูร  Advanced Audit Committee program (AACP) รุน่ท่ี 36/2563 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Board that Make a Difference (BMD) รุน่ท่ี 2/2559 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI)  
ปี 2559 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 182/2556 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

การดาํรงตาํแหนง่อ่ืนๆ -ไมม่ี-   

จาํนวนบรษัิทท่ีดาํรงตาํแหนง่กรรมการ บรษัิทจดทะเบียน        - ไมม่ี -   
บรษัิททั่วไป                 - ไมม่ี -  

ประสบการณท์าํงาน Financial Advisor to Chairman, Financial Committee Member and 
Investment Committee Member of Charoen Pokphand Group Co., Ltd. 
Financial Institutions Regional Equity Analyst of Morgan Stanley (Asia) Ltd. 
Director Strategic and Equity Investment Portfolio, and Derivatives 
Business Development of Securities One Public Co., Ltd. 

สดัสว่นการถือหุน้ 
 

MINT: -ไมม่-ี  
MINT-W6: -ไมม่-ี 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ               
ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืมี
สภาพป็นการแขง่ขนัธุรกิจกบับรษัิท 

-ไมม่-ี 

ระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการ 
จนถึงการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปี 2563 

- 

จาํนวนครัง้ท่ีประชมุคณะกรรมการในปี 2562 - 

หลกัเกณฑ/์วิธีการสรรหา พิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูล
กิจการและคณะกรรมการบรษัิท (รายละเอียดในหนงัสอืเชิญประชมุวาระท่ี 4) 

 

 

   



 

  เอกสารแนบ 4 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่4 
 

นิยามกรรมการอิสระ  

 

คณะกรรมการบริษัทกาํหนดใหนิ้ยามกรรมการอิสระเข้มกว่าขอ้กาํหนดขัน้ตํ่าของสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ดงัตอ่ไปนี ้

1. ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระราย

นัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรอืผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีแต่งตัง้เป็น

กรรมการอิสระ 

3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา 

คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ 

หรอืบคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย

เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บริษัทใหญ่บริษัทยอ่ย บริษัท

รว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ย

กวา่สองปีก่อนวนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

 ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกตเิพ่ือประกอบกิจการ การ

เช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบรกิาร หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลอืทางการเงิน 

ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้ืม คํา้ประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณอ่ื์นทาํนองเดียวกนั ซึง่

เป็นผลใหบ้ริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แตร่อ้ยละสามของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ

ของบริษัทหรือตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้นี ้การคาํนวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไป

ตามวิธีการคาํนวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์

ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ใน

ระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบ

บญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู ่เวน้

แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมาย หรอืท่ีปรกึษาทางการ

เงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทาง



 

  เอกสารแนบ 4 

วิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการ

อิสระ 

7.   ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท  

8.   ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรบัเงินเดือน

ประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมี

สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

9.   ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษัิท 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระมี 2 ทา่น คือ นายจรมัพร โชติกเสถียร และนางสาวคามิลล ์มา ซึง่

มีคณุสมบตัเิป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระท่ีกาํหนด   



 

   
                                  เอกสารแนบ 5 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่5 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 

- คา่ตอบแทนกรรมการปี 2563 (อตัราเดียวกนักบัปีก่อน) 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 2561 2562 2563 

คณะกรรมการ    

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

กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร     

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

การประชมุครัง้อ่ืนๆ (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้) 25,000 25,000 25,000  

คณะกรรมการตรวจสอบ     

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     

คา่ตอบแทนรายปี  250,000 250,000 250,000  

คา่เบีย้ประชมุ (ตอ่ครัง้)  60,000 60,000 60,000  

กรรมการตรวจสอบ    

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

คา่เบีย้ประชมุ (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้)  40,000 40,000 40,000  

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน    

ค่าตอบแทนรายปี  

ประธานคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน   

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน (ตอ่ทา่นตอ่ปี) 100,000 100,000 100,000 

ค่าเบีย้ประชุม (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้) 25,000 25,000 25,000 

คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ    

ค่าตอบแทนรายปี  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ 

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

กรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ (ตอ่ทา่นตอ่ปี) 100,000 100,000 100,000 

ค่าเบีย้ประชุม (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้) 25,000 25,000 25,000 

คณะกรรมการบริหารและกาํกับความเส่ียง* 

(สาํหรับกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหารเทา่น้ัน) 
  

 

ค่าตอบแทนรายปี  

  ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง   

 

- 

 

- 

 

150,000 

  กรรมการบรหิารความเสี่ยง (ตอ่ทา่นตอ่ปี) - - 100,000 

ค่าเบีย้ประชุม (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้) - - 25,000 

* คณะกรรมการบรษัิทอนมุตักิารจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสี่ยงขึน้ในเดือนกมุภาพนัธ ์2562 

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเขา้ร่วมประชุมแลว้ กรรมการยงัไดร้บัสิทธิพิเศษในการเขา้พักหรือใชบ้ริการ

โรงแรมในเครอืของบรษัิทตามท่ีกาํหนดไว ้มลูคา่ 25,000 บาทตอ่โรงแรมตอ่ปี 



  

                                     เอกสารแนบ 5 

ข้อมูลอุตสาหกรรมประกอบการพิจารณาวาระกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร ปี 2561 (1) ค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

รายการ ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนเฉลี่ย ค่าตอบแทนตํ่าสุด ค่าตอบแทนสูงสุด จ่ายจริงปี 2562 ประมาณการปี 2563 

จาํแนกตามระดับรายได้    

200,000  

บาทตอ่ทา่น 

200,000  

บาทตอ่ทา่น 

รายไดม้ากกวา่ 50,000 ลา้นบาท 890,448 200,004 3,000,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ    

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 331,068 120,000 630,000 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 499,524 120,000 2,160,000 

บรกิาร 392,700 120,000 1,200,000 

(1) ที่มา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ตารางที่ 2 (คาํนวณเป็นรายปี)  

 

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร ปี 2561 (2) ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่

เป็นผู้บริหาร รายการ ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อคร้ัง) โบนัส (บาทต่อปี) 
 

ค่าตอบ 

แทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบ 

แทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบ 

แทน

สูงสุด 

ค่าตอบ

แทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบ

แทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบ 

แทน

สูงสุด 

ค่าตอบ 

แทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบ 

แทน 

ตํ่าสุด 

ค่าตอบ 

แทน

สูงสุด 

จ่ายจริงปี 

2562 

ประมาณการ

ปี 2563 

จาํแนกตามระดับรายได้ 
      

   

1,722,300 *  

บาทตอ่ท่าน 

1,899,100 * 

บาทตอ่ท่าน 

รายไดม้ากกวา่ 50,000 ลา้นบาท 949,896 300,000 3,000,000 33,462 10,000 100,000 2,651,513 1,211,538 4,800,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ          

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 371,652 120,000 607,200 24,909 10,000 100,000 469,843 45,000 1,515,541 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 487,920 120,000 2,160,000 24,261 5,000 100,000 609,907 56,000 4,800,000 

บรกิาร 395,484 120,000 1,200,000 25,197 10,000 798,911 798,911 60,000 4,765,520 

(2) ท่ีมา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ตารางท่ี 3 (คาํนวณเป็นปี) ตารางท่ี 6 และตารางท่ี 9                                            * รวมโบนสั (เฉล่ีย) 



  

                                     เอกสารแนบ 5 

 

2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1  ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2561 (3)  

ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายการ ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อคร้ัง) 
 

ค่าตอบแทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 

ค่าตอบแทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2562 ประมาณการปี 2563 

จาํแนกตามระดับรายได้ 
      

490,000 บาท 490,000 บาท 

รายไดม้ากกวา่ 50,000 ลา้นบาท 823,188 150,000 3,600,000 39,027 5,000 105,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 407,052 159,996 630,000 30,900 72,000 70,000 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 376,404 60,000 840,000 32,318 5,000 100,000 

บรกิาร 509,040 60,000 1,680,000 28,986 5,000 105,000 

(3) ท่ีมา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ตารางท่ี 21 (คาํนวณเป็นปี) ตารางท่ี 23 

2.2  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ปี 2561(4)  

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ รายการ ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อคร้ัง) 

ค่าตอบแทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 

ค่าตอบแทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2562 ประมาณการปี 2563 

จาํแนกตามระดับรายได้             

285,000  

บาทตอ่ทา่น 

285,000  

บาทตอ่ทา่น 

รายไดม้ากกวา่ 50,000 ลา้นบาท 585,312 120,000 2,400,000 28,273 5,000 70,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 288,972 60,000 624,000 20,385 5,000 50,000 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 269,256 60,000 600,000 22,773 5,000 70,000 

บรกิาร 355,956 39,996 1,380,000 21,517 5,000 70,000 

(4) ท่ีมา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ตารางท่ี 22 (คาํนวณเป็นปี) ตารางท่ี 24
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3.  ค่าตอบแทนกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

3.1  ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ปี 2561(5) ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทน  รายการ ค่าตอบแทนรายปี  (บาทต่อปี) ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อคร้ัง) 

  ค่าตอบแทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 

ค่าตอบแทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2562 ประมาณการปี 2563 

จาํแนกตามระดับรายได้             

175,000 บาท 200,000 บาท 

รายไดม้ากกวา่ 50,000 ลา้นบาท 236,004 150,000 408,000 30,050 18,750 39,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 91,236 43,704 150,000 21,000 13,000 25,000 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 150,000 150,000 150,000 25,750 14,000 37,500 

บรกิาร 0 0 0 18,688 10,000 26,000 

(5) ท่ีมา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ตารางท่ี 33 (คาํนวณเป็นปี) และตารางท่ี 36 

 

3.2  ค่าตอบแทนกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ปี 2561(6) ค่าตอบแทนกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

รายการ ค่าตอบแทนรายปี  (บาทต่อปี) ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อคร้ัง) 
 

ค่าตอบแทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 

ค่าตอบแทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2562 ประมาณการปี 2563 

จาํแนกตามระดับรายได้             

125,000  

บาทตอ่ทา่น 

150,000 

 บาทตอ่ท่าน 

รายไดม้ากกวา่ 50,000 ลา้นบาท 134,664 99,996 204,000 23,800 15,000 30,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 64,836 39,996 99,996 20,000 15,000 25,000 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 99,996 99,996 99,996 18,000 11,000 25,000 

บรกิาร 0 0 0 15,000 10,000 20,000 

(6) ท่ีมา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ตารางท่ี 35 (คาํนวณเป็นปี) และตารางท่ี 38 
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4.  ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ 

4.1  ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ 

(7) ท่ีมา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ตารางท่ี 51 (คาํนวณเป็นปี) และตารางท่ี 54 

4.2  ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกจิการ 

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ ปี 2561(8)  

ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาํกับ

ดูแลกิจการ 
รายการ 

ค่าตอบแทนรายปี  (บาทต่อปี) ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อคร้ัง) 
 

ค่าตอบแทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 

ค่าตอบแทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2562 

ประมาณการปี 

2563 

จาํแนกตามระดับรายได้             

150,000 

บาทตอ่ทา่น 

175,000  

บาทตอ่ทา่น 

รายไดม้ากกวา่ 50,000 ลา้นบาท 99,996 99,996 99,996 26,667 25,000 30,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 69,996 69,996 69,996 20,000 20,000 25,000 

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

บรกิาร 0 0 0 17,500 15,000 20,000 

(8) ท่ีมา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ตารางท่ี 53 (คาํนวณเป็นปี) และตารางท่ี 56 

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ ปี 2561(7) ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการสรร

หาและกาํกับดูแลกิจการ รายการ ค่าตอบแทนรายปี  (บาทต่อปี) ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อคร้ัง) 

ค่าตอบแทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 

ค่าตอบแทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2562 

ประมาณการปี 

2563 

จาํแนกตามระดับรายได้             

200,000 บาท 225,000 บาท 

รายไดม้ากกวา่ 50,000 ลา้นบาท 150,000 150,000 150,000 33,833 25,000 39,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 114,876 114,876 114,876 25,000 25,000 25,000 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 0 0 0 37,500 37,500 37,500 

บรกิาร 99,600 99,600 99,600 23,000 20,000 26,000 
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5. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกาํกับความเสี่ยง 

5.1  ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารและกาํกับความเสี่ยง 

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหารและกาํกับความเสี่ยง ปี 2559(9) ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบรีหาร

และกาํกับความเส่ียง รายการ ค่าตอบแทนรายปี  (บาทต่อปี) ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อคร้ัง) 
 

ค่าตอบแทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 

ค่าตอบแทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2562 

ประมาณการปี 

2563 

จาํแนกตามระดับรายได้             

201,987* บาท 250,000 บาท 

รายไดม้ากกวา่ 50,000 ลา้นบาท 605,400 300,000 1,392,000 39,629 25,000 60,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 80,004 80,004 80,004 20,189 7,200 40,000 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 0 0 0 16,200 4,000 30,000 

บรกิาร 180,000 180,000 180,000 17,680 5,000 40,000 

(9) ท่ีมา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2559 ตารางท่ี 56 (คาํนวณเป็นปี) และตารางท่ี 59 (ไม่ปรากฎขอ้มลูคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียงในรายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2561) 

*คณะกรรมการบรษัิทอนมุตักิารจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียงขึน้ในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2562  

5.2  ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกาํกับความเสี่ยง 

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกาํกับความเสี่ยง ปี 2559(10) ค่าตอบแทนกรรมการบรีหารและกาํกับ

ความเส่ียง รายการ ค่าตอบแทนรายปี  (บาทต่อปี) ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อคร้ัง) 
 

ค่าตอบแทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 

ค่าตอบแทน

เฉลี่ย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2562 

ประมาณการปี 

2563 

จาํแนกตามระดับรายได้             

159,658* 

บาทตอ่ทา่น 

200,000 

บาทตอ่ทา่น 

รายไดม้ากกวา่ 50,000 ลา้นบาท 445,200 300,000 748,800 32,657 24,000 45,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 39,996 39,996 39,996 14,375 10,000 20,000 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 300,000 300,000 300,000 13,667 8,000 25,000 

บรกิาร 120,000 120,000 120,000 13,233 5,000 26,500 

(10) ท่ีมา รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2559 ตารางท่ี 58 (คาํนวณเป็นปี) และตารางท่ี 61 (ไม่ปรากฎขอ้มลูคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียงในรายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2561)                                       

*คณะกรรมการบรษัิทอนมุตักิารจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียงขึน้ในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2562 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องกรรมการชุดยอ่ย 
 

       ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. ประชุมรว่มกบัผูบ้ริหารและผูต้รวจสอบบญัชีอิสระ เพ่ือพิจารณางบการเงินตรวจสอบประจาํปี และงบการเงินสอบทาน

รายไตรมาส รวมถึงพิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิทเก่ียวกบัการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน และ

พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเท่าท่ีเห็นสมควรเพ่ือพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลด้านผลการ

ดาํเนินงานต่อสาธารณะ รวมถึงแนวทางการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและผลการดาํเนินงานต่อนักวิเคราะหแ์ละ

สถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ 

3. คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ เลือกกลบัเขา้มาใหมแ่ละเลกิจา้ง ผูต้รวจสอบบญัชีอิสระเพ่ือใหด้าํเนินการตรวจสอบบญัชี ระบบ

ควบคมุ และงบการเงินของบรษัิท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการคดัเลอืก ประเมินผล 

พิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงดแูลควบคมุงานท่ีเก่ียวกบับญัชีของบริษัทมหาชนซึ่งไดแ้ก่ วตัถปุระสงคใ์นการจดัเตรยีม 

หรือการนาํเสนอรายงานการตรวจสอบหรือการดาํเนินงานท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบดา้นอ่ืนๆ นอกจากนี ้ยงัดแูลการรบั

บริการดา้นอ่ืนของบริษัท (รวมถึง มติท่ีเก่ียวกับรายงานทางการเงิน ซึ่งมีความเห็นแตกต่างกันระหว่างผูบ้ริหารและ 

ผู้ตรวจสอบบัญชี ทั้งนี ้ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระและบริษัทท่ีให้บริการด้านบัญชีทุกๆ บริษัท จะรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีอาํนาจในการอนุมตัิเง่ือนไขและค่าบริการเบือ้งตน้สาํหรบั

บริการดา้นการตรวจสอบและบริการดา้นอ่ืนท่ีเสนอโดยผูต้รวจสอบบัญชีอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบจะให้

คาํแนะนาํต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชีอิสระของบริษัทรวมถึง

คา่บรกิารตรวจสอบในการประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 

4. ประชุมร่วมกับผูบ้ริหารและผูต้รวจสอบบัญชีอิสระเท่าท่ีเห็นสมควร ในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกับปัญหา หรือขอ้จาํกัดในการ

ตรวจสอบ และการดาํเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือขอ้จาํกัดนัน้ๆ และการประเมินความเสี่ยงของบริษัท รวมถึง

นโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่งรวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยงดา้นการเงินของบริษัทท่ีมีนยัสาํคญั และมาตรการของ

ฝ่ายบรหิารในการควบคมุและลดผลกระทบจากความเสีย่งดงักลา่ว 

5. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและมาตรฐานบญัชี หลกัเกณฑ ์และการเปลี่ยนแปลงท่ีสาํคญัของมาตรฐาน

บญัชี หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบตัิ รวมถึงการตดัสินใจดา้นบญัชีท่ีสาํคญั ท่ีส่งผลกระทบต่องบการเงินซึ่งรวมถึง

ทางเลอืก ความสมเหตสุมผลของการตดัสนิใจดงักลา่ว 

6. สอบทานและอนมุตัิการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษัิท ซึง่รวมถึง 

• วตัถปุระสงค ์อาํนาจ และสายการบงัคบับญัชา 

• แผนการตรวจสอบ แผนงบประมาณ และแผนงานดา้นบคุคลากรประจาํปี และ 

• การแตง่ตัง้ การกาํหนดคา่ตอบแทน รวมถึงการหมนุเวยีนผูบ้รหิารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน 

7. สอบทานร่วมกับประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน ผูบ้ริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน และผูบ้ริหารฝ่ายอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นสมควร เพ่ือพิจารณาระบบตรวจสอบภายในของบริษัท และระบบควบคมุภายในดา้นการเงิน รวมถึงผล

การตรวจสอบภายใน 

8. สอบทานรายงานของผูต้รวจสอบบญัชีอิสระอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยรายงานประกอบดว้ยแนวทางการตรวจสอบ

ภายในของบริษัทตรวจสอบบัญชี ความเป็นอิสระของบริษัทตรวจสอบบญัชี และประเด็นสาํคญัท่ีไดถู้กนาํเสนอใน
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ช่วงเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา ไมว่า่จะเป็นประเด็นจากบรษัิทตรวจสอบบญัชีเรือ่งการตรวจสอบการควบคมุภายใน ผลการสอบ

ทานการควบคมุภายใน ผลการสอบทานเมื่อเทียบเคียงกบักลุม่อตุสาหกรรม หรอื ประเด็นท่ีรอ้งขอโดยหนว่ยงานราชการ 

หรือขอ้รอ้งขออ่ืน หรือขอ้สงัเกตท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบซึง่ดาํเนินการโดยบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบ

ทานตามขัน้ตอนตามท่ีบริษัทตรวจสอบบญัชีไดต้รวจพบตามท่ีไดก้ลา่วขา้งตน้ นอกจากนี ้เพ่ือสอบทานความเป็นอิสระ

ของผูต้รวจสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานความสมัพนัธร์ะหวา่งผูต้รวจสอบบญัชีกบับรษัิทอยา่งนอ้ยปี

ละ 1 ครัง้ 

9. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรพัย ์หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

10. กาํหนดนโยบายในการวา่จา้งพนกังาน หรอืพนกังานท่ีเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีอิสระของบรษัิท 

11. สอบทาน และตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสจุริตของผูบ้ริหาร ซึ่งรวมถึงรายการท่ีมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

หรือรายการใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัจรรยาบรรณธุรกิจท่ีไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายของบริษัท การตรวจสอบดงักลา่วรวมถึงการสอบ

ทานระบบตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ การดาํเนินการสอบทานดงักลา่ว คณะกรรมการตรวจสอบสามารถนดัประชุมกบั 

ท่ีปรกึษาทั่วไป และเจา้หนา้ท่ีหรอืพนกังานของบรษัิทตามท่ีเห็นสมควร 

12. กาํหนดและควบคมุขัน้ตอนการรบัเรื่องดแูล และดาํเนินการแกไ้ขขอ้รอ้งเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกับบญัชี การควบคมุภายใน 

หรือการตรวจสอบบญัชี รวมถึงเก็บรกัษาขอ้มลูท่ีไดร้บัเป็นความลบัและไมร่ะบช่ืุอพนกังานของบริษัทท่ีแจง้ขอ้รอ้งเรยีน 

ท่ีเก่ียวกบัขอ้สงสยัดา้นบญัชีหรอืการตรวจสอบบญัชี 

13. ดาํเนินการแกไ้ขความขดัแยง้ดา้นผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งกบักรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู 

14. สอบทานและอนมุตัิ หรือใหส้ตัยาบนัรายการระหว่างบริษัทกบับคุคลท่ีเก่ียวโยง ซึ่งเป็นรายการท่ีถกูกาํหนดใหเ้ปิดเผย

ขอ้มลูตามกฎเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. 

15. จัดเตรียมและนําเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปีของบริษัท โดยรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้

• ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได ้ของรายงานทางการเงินของบรษัิท 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท 

• ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

หรอืกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

• ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

• จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

• ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

• รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษัิท 

16. รายงานเหตุการณ์ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทต่อ

คณะกรรมการบรษัิท ดงันี ้

• รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
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• การทจุรติ หรอืมีสิง่ผิดปกติหรอืมคีวามบกพรอ่งท่ีสาํคญัในระบบควบคมุภายใน 

• การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจของบรษัิท 

17. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบรษัิทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเตมิไดจ้ากกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแสดงในเว็บไซตข์องบรษัิท)  

 ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน  

1. ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาและพิจารณาผูท่ี้จะดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัท ซึ่งรวมถึง

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และดแูลการพฒันาแผนผูส้บืทอดตาํแหนง่สาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู 

2. ทบทวนและอนมุตัิเปา้หมายและวตัถปุระสงคป์ระจาํปีของบรษัิทเพ่ือพิจารณาคา่ตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

โดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารในสว่นท่ีเก่ียวกบัเป้าหมายและ

วัตถุประสงคท่ี์กาํหนด โดยการประเมินในครัง้นีจ้ะเป็นปัจจัยท่ีใชใ้นการกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปีของประธาน

เจา้หนา้ท่ีบรหิาร ซึง่รวมถึง เงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนอ่ืนท่ีอยูใ่นรูปแบบท่ีเป็นหุน้และไมใ่ช่หุน้ 

3. ทบทวนและอนุมตัิขัน้ตอนการประเมินและโครงสรา้งผลตอบแทนประจาํปีของผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทตามการ

แนะนาํเบือ้งตน้ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของผูบ้ริหาร

ระดบัสงูของบริษัท และจะพิจารณาอนุมตัิผลตอบแทนประจาํปีของผูบ้ริหารระดบัสงูซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนสั และ

ผลตอบแทนอ่ืนท่ีอยูใ่นรูปแบบท่ีเป็นหุน้และไมใ่ช่หุน้ นอกจากนี ้คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนจะดแูลการตดัสนิใจ

ของผูบ้รหิารในสว่นท่ีเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานและคา่ตอบแทนของพนกังานบรษัิท 

4.  ทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีอยูใ่นรูปแบบของหุน้ และแผนค่าตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวกบัหุน้ รวมถึงใหค้าํแนะนาํใน

การปรบัปรุงแผนคา่ตอบแทนดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบรษัิทตามท่ีเห็นสมควร โดยคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน

เป็นผูไ้ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทในการบรหิารแผนคา่ตอบแทนดงักลา่ว 

5. ดาํเนินการรว่มกนัอย่างต่อเน่ืองกบัผูบ้ริหารของบริษัท ในการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาผูบ้ริหาร การพิจารณาขอ้มลูจาก

ความเห็นของพนกังาน และการพิจารณาผลของขัน้ตอนในการประเมินผูบ้รหิารประจาํปี 

6. ทบทวนและประสานงานกบัผูบ้ริหารในการพิจารณาและวิเคราะหค์่าตอบแทนของบริษัท และนาํเสนอคาํแนะนาํต่อ

คณะกรรมการบริษัท ใหพิ้จารณาและวิเคราะหค์่าตอบแทน ซึ่งการพิจารณาและวิเคราะหด์ังกล่าวจะเผยแพร่ใน

รายงานประจาํปี และหนงัสอืมอบฉนัทะของบรษัิท 

(ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้ากกฎบตัรของคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนท่ีแสดงในเวบ็ไซตข์อง

บรษัิท)  

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ  

1. สรรหาบคุคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการของบริษัท และคดัเลือกเพ่ือนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณา

อนุมตัิในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการจะคดัเลือกบุคคลท่ีมีความ

ซื่อสตัยท์ัง้ในดา้นสว่นตวัและดา้นการทาํงาน เป็นบคุคลท่ีมีความสามารถและมกีารตดัสนิใจท่ีดเีลศิ อีกทัง้เป็นบคุคลท่ีมี

ความสามารถท่ีจะปฏิบตัิหนา้ท่ีรว่มกบักรรมการบรษัิททา่นอ่ืนๆ ทัง้นีเ้พ่ือผลประโยชนใ์นระยะยาวของผูถื้อหุน้ 
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2. กาํหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบริษัท และใหค้าํแนะนาํต่อคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมตัิ โดยทบทวน

หลกัเกณฑก์ารสรรหาดงักลา่วเป็นระยะๆ 

3. พิจารณาโครงสรา้งของคณะกรรมการชุดย่อยและใหค้าํแนะนาํต่อคณะกรรมการในการพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมี

คณุวฒุิและประสบการณเ์พ่ือดาํรงตาํแหนง่ในคณะกรรมการชดุยอ่ยและประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะ โดย

ทุกปีคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการจะพิจารณาและเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็นสมาชิกของ

คณะกรรมการชดุยอ่ยเพ่ือทดแทนตาํแหนง่ท่ีวา่งลงตามความจาํเป็น 

4. กาํหนดและใหค้าํแนะนาํคณะกรรมการบรษัิทในการพิจารณาแนวทางกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการสรรหาและ

กาํกบัดแูลกิจการจะพิจารณาหรอืแนะนาํเพ่ิมเติมแกไ้ขนโยบายดงักลา่วทกุปีหรอืตามความจาํเป็น 

5. กาํหนดและใหค้าํแนะนาํเพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาการประเมินการทาํงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชดุยอ่ย โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการจะดแูลการประเมินประจาํปีดงักลา่ว 

6. พิจารณาคา่ตอบแทนและผลประโยชนข์องกรรมการประจาํปี และแนะนาํใหม้ีการเปลีย่นแปลงไดต้ามเห็นสมควร 

(ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้ากกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการท่ีแสดงใน

เว็บไซตข์องบรษัิท)  

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสีย่ง  

1. สอบทานและประชมุรว่มกบัผูบ้รหิารเก่ียวกบัโครงสรา้งการบรหิารความเสีย่ง การประเมินความเสีย่ง ขอ้ควรปฏิบตัิและ

แนวทาง นโยบาย และกระบวนการในการประเมินความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่ง 

2. สอบทานและประชุมร่วมกับผูบ้ริหารเก่ียวกับความเสี่ยงท่ียอมรบัได ้และกลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับความเสี่ยงหลกั เช่น 

ความเสี่ยงดา้นเครดิต ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องและการระดมทุน ความเสี่ยงดา้นการตลาด ความเสี่ยงจากการ

ดาํเนินงานและความเสี่ยงดา้นช่ือเสียง รวมถึงการกาํหนดแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการควบคุมและลด

ความเสีย่งดงักลา่ว 

3. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกาํกับโครงการบริหารความเสี่ยง เก่ียวกับแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการ

ประเมินความเสี่ยงและการบรหิารความเสี่ยง ตามท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการบริหารและกาํกบัความเสี่ยงควรประชมุ

รว่มกบัคณะกรรมการกาํกบัโครงการบรหิารความเสีย่งอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

4. รบัรายงานผลการสอบทานการบรหิารความเสีย่งและประเมนิความเสีย่งจากฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษัิท 

5. อนมุตัิการแตง่ตัง้และถอดถอนประธานคณะกรรมการกาํกบัโครงการบรหิารความเสีย่ง 

6. สอบทานการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัความเสี่ยงในรายงานประจาํปีของบริษัทและแบบรายการแสดงขอ้มลูประจาํปี 

(แบบ 56-1) 

7. สอบทานหวัขอ้รายงานความเสีย่งตามท่ีคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสีย่งเห็นวา่สมควรเป็นครัง้คราว 

8. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

(ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้ากกฎบตัรของคณะกรรมการบริหารและกาํกับความเสี่ยง ท่ีแสดงใน

เว็บไซตข์องบรษัิท) 



 

 

   เอกสารแนบ 6 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่6 

ประวัติผู้สอบบัญช ี

 

1. นางอโนทยั ลกิีจวฒันะ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3442 

ปีท่ีขึน้ทะเบียนผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  2528   

สาํนกังานสอบบญัชี บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั  

ตาํแหนง่ปัจจบุนั หุน้สว่น   

คณุวฒุกิารศกึษา ปรญิญาโทการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

  ปรญิญาตรกีารบญัชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ ์ 38 ปี   

จาํนวนปีท่ีสอบบญัชีใหบ้รษัิท  พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554 (5 ปี) และ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2562 (5 ปี) 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ -ไมม่-ี 

ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 

2. นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4298 

ปีท่ีขึน้ทะเบียนผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  2546 

สาํนกังานสอบบญัชี บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั  

ตาํแหนง่ปัจจบุนั หุน้สว่น  

คณุวฒุกิารศกึษา ปรญิญาโททางการบรหิาร (MBA)-การเงิน จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปรญิญาตรกีารบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ ์ 30 ปี    

จาํนวนปีท่ีสอบบญัชีใหบ้รษัิท  -ไมม่-ี 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ  -ไมม่-ี 

ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 

3. นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3760  

ปีท่ีขึน้ทะเบียนผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  2533  

สาํนกังานสอบบญัชี บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั  

ตาํแหนง่ปัจจบุนั หุน้สว่น  

คณุวฒุกิารศกึษา ปรญิญาโทนิติศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปรญิญาตรกีารบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ ์ 23 ปี    

จาํนวนปีท่ีสอบบญัชีใหบ้รษัิท  -ไมม่-ี 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ -ไมม่-ี 

ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 



 

เอกสารแนบ 7 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่7, 9, 10 

(F 53-4)           

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

วันที่  18 พฤษภาคม 2563 

ขา้พเจา้ บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ท่ี 

5/2563 เมื่อวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 เก่ียวกบัการเพ่ิมทนุและจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 

ท่ีประชมุคณะกรรมการไดม้ีมตอินมุตัิใหน้าํเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิม

ทนุจดทะเบียนบริษัทจากเดิม 4,849,860,006 บาท เป็น 5,887,815,947 บาท โดยการออกหุน้สามญั

ใหม่จาํนวนไมเ่กิน 1,037,955,941 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 1,037,955,941 บาท โดยเป็น

การเพ่ิมทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิม่ทุน ประเภทหุน้ จาํนวนหุน้ 

 

มูลค่าที่ตราไว ้

(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกาํหนดวตัถปุระสงคใ์น

การใชเ้งินทนุ 

หุน้สามญั 

หุน้บรุมิสทิธิ 

1,037,955,941  

- 

1 

- 

1,037,955,941  

- 

  แบบมอบอาํนาจทั่วไป หุน้สามญั - - - 

         (General Mandate) หุน้บรุมิสทิธิ - - - 

 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

  2.1  แบบกาํหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน  

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 

 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง

ซือ้ และชาํระ

เงนิค่าหุ้น 

หมาย

เหตุ 

1. เพ่ือจดัสรร

สาํหรบัการ

เสนอขาย

ใหแ้กผู่ถื้อหุน้

เดิมของ

บรษัิทตาม

สดัสว่นการ

ถือหุน้ 

(Rights 

Offering) 

หุน้สามญัท่ีออกใหมจ่าํนวน 

ไมเ่กิน 716,124,785 หุน้ 

(คิดเป็น 

รอ้ยละ 13.4 ของทนุจด

ทะเบียนชาํระแลว้ของบรษัิท 

ภายหลงัการเสนอขายหุน้ 

Rights Offering แลว้เสรจ็)0

1 

ไมต่ ํ่ากวา่ 6.45 

หุน้สามญัเดิม

ตอ่ 1 หุน้

สามญัท่ีออก

ใหม ่

 

(ในการคาํนวณ

สทิธิท่ีจะไดร้บั

จดัสรรหุน้

สามญัท่ีออก

ใหมข่องผูถื้อ

ราคาเสนอขาย

ของ 

หุน้สามญัท่ีออก

ใหมใ่นการเสนอ

ขายหุน้ Rights 

Offering ให้

คาํนวณจาก

ราคา 

ถวัเฉลีย่ถ่วง

นํา้หนกัของหุน้

ของบรษัิทใน

บรษัิทจะกาํหนด

และประกาศให้

ทราบผา่นทาง

ระบบเผยแพร่

สารสนเทศของ

ตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย

ตอ่ไป ทัง้นี ้

ภายในวนัท่ี 14 

สงิหาคม 2563  

 

โปรดดู

หมายเหตุ

ดา้นลา่ง  

                                                                 
1 ภายใตส้มมติฐานวา่ บรษัิทออกและเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering จาํนวน 716,124,785 หุน้ และ

ผูถื้อหุน้ของบรษัิทมีการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหมด่งักลา่วทัง้จาํนวน 



 

เอกสารแนบ 7 

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 

 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง

ซือ้ และชาํระ

เงนิค่าหุ้น 

หมาย

เหตุ 

หุน้แตล่ะราย

นัน้ หากเกิด

เศษจากการ

คาํนวณตาม

อตัราการ

จดัสรร ใหปั้ด

เศษนัน้ทิง้) 

ช่วงเวลาตัง้แต ่7 

– 15 วนัท่ีมีการ

ซือ้ขายติดตอ่กนั

ก่อนหนา้วนัท่ีมี

การกาํหนด

ราคาเสนอขาย 

(“ราคาตลาด”) 

หกัดว้ยสว่นลด

จาํนวนไมเ่กิน

รอ้ยละ 15 ของ

ราคาตลาด  

 

โดยบรษัิทจะ

ประกาศราคา

เสนอขายก่อน

หนา้วนักาํหนด

รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ี

มีสทิธิไดร้บัการ

เสนอขายหุน้

สามญัท่ีออก

ใหมใ่นการเสนอ

ขายหุน้ Rights 

Offering 

 

อยา่งไรก็ดี 

ภายหลงัจากท่ี

ไดม้ีการประกาศ

ราคาเสนอขาย 

บรษัิทอาจ

ปรบัเปลีย่น หรือ

แกไ้ขราคาเสนอ

ขายท่ีได้

ประกาศ ไมว่า่

โดยการเพ่ิมหรอื

ลดราคา โดย

การปรบัราคา

ทัง้นี ้วนักาํหนด

รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ี

มีสทิธิไดร้บัการ

เสนอขายหุน้

สามญัท่ีออก

ใหมใ่นการเสนอ

ขายหุน้ Rights 

Offering  คือ

วนัท่ี 29 

มิถนุายน 2563 

(ตามท่ีมีการแจง้

เปลีย่นแปลงวนั

กาํหนดรายช่ือ

เมื่อวนัท่ี 29 

พฤษภาคม 

2563) 



 

เอกสารแนบ 7 

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 

 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง

ซือ้ และชาํระ

เงนิค่าหุ้น 

หมาย

เหตุ 

เสนอขาย

ดงักลา่วจะไม่

เกินกวา่รอ้ยละ 

10 ของราคา

เสนอขายท่ีได้

ประกาศไว ้ 

โปรดดหูมาย

เหต ุ(2) 

2. เพ่ือรองรบั

การใชส้ทิธิ

ตาม

ใบสาํคญั

แสดงสทิธิ 

MINT-W7 ซึง่

จะออกใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้เดิม

ของบรษัิท

ตามสดัสว่น

การถือหุน้ 

หุน้สามญัท่ีออกใหมจ่าํนวน

ไมเ่กิน 313,831,156 หุน้ 

 

(คิดเป็นรอ้ยละ 5.6 ของหุน้ท่ี

ออกและชาํระแลว้ของ 

บรษัิท ภายหลงัการเสนอ

ขายหุน้ Rights Offering 

แลว้เสรจ็ (รวมถงึหุน้ท่ี

ออกมาเพ่ือรองรบัการใช้

สทิธิตามใบสาํคญัแสดง

สทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของ

บรษัิท ครัง้ท่ี 7 (MINT-

W7))1

2 

อตัราการ

จดัสรร:  

17 หุน้สามญั

ตอ่ 1 ใบสาํคญั

แสดงสทิธิ  

 

(ในการคาํนวณ

สทิธิท่ีจะไดร้บั

จดัสรร

ใบสาํคญัแสดง

สทิธิของผูถื้อ

หุน้แตล่ะราย

นัน้ หากเกิด

เศษจากการ

คาํนวณตาม

อตัราการ

จดัสรร ใหปั้ด

เศษนัน้ทิง้) 

ใบสาํคญัแสดง

สทิธิ MINT-W7 

ไมค่ิดมลูคา่ 

(ศนูยบ์าท) โดย

มีราคาใชส้ทิธิ 

เทา่กบัราคา

ตลาดบวกสว่น

เพ่ิมไมเ่กินรอ้ย

ละ 10 โดยราคา

ตลาด หมายถึง

ราคาถวัเฉลี่ย

ถ่วงนํา้หนกัของ

หุน้ของบรษัิท

ยอ้นหลงัใน

ระหวา่ง 7 – 15 

วนัท่ีมีการซือ้

ขายติดตอ่กนั 

ก่อนวนักาํหนด

ราคาใชส้ทิธิและ

รายละเอียด

เก่ียวกบัการออก

ใบสาํคญัแสดง

สทิธิ MINT-W7 

การจดัสรรและ

ออกใบสาํคญั

แสดงสทิธิ 

MINT-W7 จะ

แลว้เสรจ็ภายใน 

1 ปีนบัแตว่นัท่ี 

ท่ีประชมุผูถื้อหุน้

ของบรษัิทมีมติ

อนมุตัิการออก

ใบสาํคญัแสดง

สทิธิ MINT-W7 

 

บรษัิทจะกาํหนด

และประกาศวนั

กาํหนดรายช่ือผู้

ถือหุน้ท่ีมีสทิธิ

ไดร้บัจดัสรร

ใบสาํคญัแสดง

สทิธิ MINT-W7 

(Record Date) 

ในภายหลงั ผา่น

ทางระบบ

เผยแพร่

โปรดดู

หมายเหตุ

ดา้นลา่ง 

                                                                 
2 ภายใตส้มมติฐานวา่ บรษัิทออกและเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) 

จาํนวน 716,124,785 หุน้ และออกและจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหม่เพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้

สามญัของบริษัท ครัง้ที่ 7 (MINT-W7) จาํนวน 313,831,156 หุน้ และผูถื้อหุน้ของบริษัทมีการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ และมีการใช้

สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 ดงักลา่วทัง้จาํนวน 
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จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 

 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง

ซือ้ และชาํระ

เงนิค่าหุ้น 

หมาย

เหตุ 

อตัราการใชส้ิทธิ

ตามใบสาํคญั

แสดงสทิธิ 1 

หนว่ยตอ่หุน้

สามญั 1 หุน้ 

สารสนเทศของ

ตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย 

3. เพ่ือรองรบั

การปรบัอตัรา

การใชส้ทิธิ

ของใบสาํคญั

แสดงสทิธิ 

MINT-W6 

เน่ืองจากการ

เสนอขายหุน้

สามญัท่ีออก

ใหมใ่นการ

เสนอขายหุน้ 

Rights 

Offering อาจ

มีราคาท่ีตํ่า

กวา่รอ้ยละ 

90 ของราคา

ตลาด ตาม

ขอ้กาํหนดวา่

ดว้ยสทิธิและ

หนา้ท่ีของผู้

ออก

ใบสาํคญั

แสดงสทิธิ 

และผูถื้อ

ใบสาํคญั

แสดงสทิธิท่ี

จะซือ้หุน้

สามญัของ

บรษัิท ไม

เนอร ์อินเตอร์

เนชั่นแนล 

หุน้สามญัท่ีออกใหมจ่าํนวน

ไมเ่กิน 8,000,000 หุน้ 

- - - โปรดด ู

หมายเหต ุ

ดา้นลา่ง 
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จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 

 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง

ซือ้ และชาํระ

เงนิค่าหุ้น 

หมาย

เหตุ 

จาํกดั 

(มหาชน) 

(MINT-W6) 

รวม หุ้นสามัญที่ออกใหม่

จาํนวนไม่เกิน 

1,037,955,941 หุ้น 

 

หมายเหตุ:  

(1) ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2563 เม่ือวนัที่ 18 พฤษภาคม 2563 มีมติอนมุตัิใหน้าํเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่  7 (MINT-W7) เป็นจาํนวนไม่เกิน 

313,831,156 หน่วย เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ตามสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้  โดยไม่คิดมลูค่า (ศนูยบ์าท) 

โดยมีอตัราการจดัสรรเท่ากับ 17 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วยใบสาํคัญแสดงสิทธิ (ในการคาํนวณสิทธิที่จะไดร้บัจัดสรรใบสาํคัญ

แสดงสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคาํนวณตามอัตราการจัดสรร ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้) โดยใบสาํคัญแสดง

สิทธิดงักลา่วมีอายไุม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัที่ไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ และมีอตัราการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย

ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ โดยมีราคาใชส้ิทธิเท่ากับราคาตลาดบวกส่วนเพ่ิมไม่เกินรอ้ยละ 10 (“ราคาใช้สิทธิ”) (“ใบสําคัญแสดง

สิทธิ MINT-W7”) โดยราคาตลาด หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุน้ของบรษัิทยอ้นหลงัในระหวา่ง 7 – 15 วนัที่มีการซือ้

ขายติดตอ่กนั ก่อนวนักาํหนดราคาใชส้ิทธิและรายละเอียดเก่ียวกบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 ทัง้นี ้ขอ้มลูเบือ้งตน้

เก่ียวกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 ปรากฏในสิ่งที่สง่มาดว้ย 3 

 

วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 (Record Date) จะถกูกาํหนดในภายหลงั โดยจะ

ประกาศใหท้ราบผ่านทางระบบเผยแพรส่ารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) อย่างไรก็ดี 

การกาํหนดสิทธิดงักลา่วยงัมีความไมแ่น่นอนและขึน้อยูก่บัการไดร้บัอนมุตัิจากทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

 

คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูมี้อาํนาจ

กระทาํการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ เก่ียวกับการออกและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ  

MINT-W7 ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จาํกัดเพียง) การกาํหนด หรือแกไ้ขหลักเกณฑเ์ง่ือนไข ขอ้กาํหนดสิทธิ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่

เก่ียวขอ้งกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 โดยรวมถงึการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิในคราวเดียวทัง้จาํนวนหรือหลาย

คราว อตัราการจดัสรร วิธีการชาํระราคา อตัราการใชส้ิทธิ  ราคาใชส้ิทธิ และการคาํนวณราคาใชส้ิทธิ (รวมถึงส่วนเพ่ิมใด ๆ) วนั

กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 วนัใชส้ิทธิครัง้แรกและวนัใชส้ิทธิครัง้สุดทา้ย และ

ขอ้กาํหนดหรือรายละเอียดอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้ง และใหบุ้คคลดงักล่าวมีอาํนาจในการเขา้เจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและ

สญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ดาํเนินการต่าง ๆ อนัจาํเป็นเก่ียวเน่ืองกับการออกและการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-

W7 การนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 และหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 

ดงักล่าวเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนการดาํเนินการขออนญุาตจากหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้ง และแตง่ตัง้และมอบหมายบคุคลอ่ืนที่มีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอาํนาจชว่งในการดาํเนินการตา่ง ๆ ขา้งตน้ 

 

(2) ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2563 เม่ือวนัที่ 18 พฤษภาคม 2563 มีมติอนมุตัิใหน้าํเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหมจ่าํนวนไม่เกิน 716,124,785 หุน้ เพ่ือเสนอขายใหก้ับผูถื้อหุน้สามญัเดิมของ

บริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วนหุน้สามญัเดิมไม่ต ํ่ากว่า 6.45 หุน้ต่อ 1 หุน้สามญัที่ออกใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุน้

ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ และใหจ้ดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหมแ่ละไม่ไดร้บัการจองซือ้ในการจดัสรรครัง้แรกที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่
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จองซือ้เกินกวา่สิทธิและชาํระราคาค่าจองซือ้หุน้ครบถว้นแลว้ทกุราย โดยการจดัสรรหุน้ที่เหลือใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้

เดิมของผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นทุกรอบไป (“การเสนอขายหุ้น Rights Offering”) ทัง้นี ้การจดัสรรหุน้ที่มี

การจองซือ้เกินสิทธินัน้ใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ในรอบแรกในจาํนวนมากกว่า

หรอืเทา่กบัจาํนวนหุน้ที่มีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกวา่สิทธิ บรษัิทจะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้

หุน้เกินกวา่สิทธิตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมและไดช้าํระคา่จองซือ้หุน้ครบถว้น ตามจาํนวนที่แสดงความจาํนงจองซือ้

เกินกวา่สิทธิทัง้หมดทกุราย 

2) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ในรอบแรกในจาํนวนนอ้ยกว่า

จาํนวนหุน้ที่มีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกวา่สิทธิ บรษัิทจะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักลา่วตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

ก.) บริษัทจะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักลา่วโดยนาํสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมาคณู

ดว้ยจาํนวนหุน้ที่เหลือ ผลลพัธจ์ากการคาํนวณจะเทา่กบัจาํนวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สิทธิแตล่ะรายมีสิทธิที่

จะไดร้บัจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ อย่างไรก็ตาม จาํนวนหุน้ที่จะไดร้บัการจดัสรร

จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แตล่ะรายไดจ้องซือ้และชาํระราคาคา่จองซือ้ครบถว้นแลว้ 

ข.) ในกรณีที่ยงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ 2)ก.) บรษัิทจะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักลา่วใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้

เกินกวา่สิทธิแตล่ะรายซึง่ยงัไดร้บัการจดัสรรไมค่รบตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สิทธิ โดย

นาํสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สิทธิแตล่ะรายนัน้มาคณูดว้ยจาํนวนหุน้ที่คงเหลอืนัน้ ผลลพัธ์

จากการคาํนวณจะเท่ากับจาํนวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร ในกรณีที่มี

เศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ อยา่งไรก็ตาม จาํนวนหุน้ที่จะไดร้บัการจดัสรรจะตอ้งไมเ่กินจาํนวนหุน้ที่ผู ้

ถือหุน้แตล่ะรายไดจ้องซือ้และชาํระราคาคา่จองซือ้ครบถว้นแลว้ ทัง้นี ้บรษัิทจะจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกิน

กวา่สิทธิตามวิธีการในขอ้นีจ้นกวา่ไมมี่หุน้เหลือจากการจดัสรร 

 

กรณีการจองซือ้หุน้ส่งผลใหผู้จ้องซือ้รายใดถือหุน้ถึงหรือขา้มจุดที่กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งทาํคาํเสนอซือ้หลักทรพัย์

ทัง้หมดของบรษัิท ผูจ้องซือ้มีหนา้ที่ตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

 

ราคาเสนอขายของหุน้สามญัที่ออกใหมใ่นการเสนอขายหุน้ Rights Offering (“ราคาเสนอขาย”) ใหค้าํนวณจากราคาถัวเฉลี่ย

ถ่วงนํา้หนักของหุน้ของบริษัทในช่วงเวลาตัง้แต่ 7 – 15 วนัที่มีการซือ้ขายติดต่อกันก่อนหนา้วนัที่มีการกาํหนดราคาเสนอขาย 

(“ราคาตลาด”) หกัดว้ยสว่นลดจาํนวนไม่เกินรอ้ยละ 15 ของราคาตลาด โดยบรษัิทจะประกาศราคาเสนอขายดงักลา่วก่อนหนา้

วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering 

 

นอกจากนี ้ภายหลงัจากที่ไดมี้การประกาศราคาเสนอขาย คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษัท 

หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษัทมอบหมาย มีอาํนาจในการปรบัเปลี่ยน หรือ

แกไ้ขราคาเสนอขายที่ไดป้ระกาศ ไม่ว่าโดยการเพ่ิมหรือลดราคาดงักล่าว (“การปรับราคาเสนอขาย”) หากพิจารณาแลว้ว่ามี

ความเหมาะสมเพ่ือความสาํเร็จของการเสนอขายหุน้ Rights Offering โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้การปรบั

ราคาเสนอขายดงักลา่วจะตอ้งไม่เกินกวา่รอ้ยละ 10 ของราคาเสนอขายที่ไดป้ระกาศไว ้

 

ทัง้นี ้ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหมใ่นการเสนอขายหุน้ Rights Offering (Record 

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

กาํหนดสิทธิและรายละเอียดดงักลา่วยงัมีความไมแ่น่นอนและขึน้อยูก่บัการไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
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อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering นีใ้หก้ับผู้

ถือหุน้รายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุน้ใหแ้ก่ผู้ถือหุน้รายนั้นจะทาํใหห้รืออาจทาํใหบ้ริษัทมีหน้าที่ตาม

กฎหมายตา่งประเทศ 

 

(3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  5/2563 เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติให้นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุน้ เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญที่ออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 313,831,156  หุน้ เพ่ือรองรับการใชส้ิทธิของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7  ทัง้นี ้รายละเอียดการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 เป็นไปตามรายละเอียดในหมายเหตุ 

(1) ขา้งตน้  

 

(4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  5/2563 เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติให้นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญ 

ผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 8,000,000 หุน้ เพ่ือรองรบัการปรบัอตัราการใชส้ิทธิ

ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W6 เน่ืองจากการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering ในราคาที่

ต ํ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ตามขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ และผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) (MINT-W6) (“การปรับสิทธิ MINT-W6”) 

 

ทัง้นี ้เป็นไปตามขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั

ของบรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) (MINT-W6) โดยที่การปรบัสิทธิ MINT-W6 คาํนวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วง

นํา้หนกัของหุน้ของบรษัิท 15 วนัที่มีการซือ้ขายติดต่อกันก่อนวนัแรกที่ผูซื้อ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิจองซือ้ในการเสนอขายหุน้ 

Rights Offering (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยฯ์ ประกาศเครื่องหมาย “XR”) (ไม่ใชบ้ังคับกับกรณีการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

MINT-W7 เน่ืองจากราคาใชส้ิทธิจะเทา่กบัราคาตลาดหรือมีสว่นเพ่ิมจากราคาตลาด) 

 

บริษัทกาํหนดวันกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering  

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

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะประกาศเครือ่งหมาย “XR” คือ วนัที่ 26 มิถนุายน 2563  

 

ณ วนัที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ราคาตลาดสาํหรบัการคาํนวณการปรบัสทิธิ MINT-W6 ยงัมีความไม่แน่นอน โดยบริษัทได้

เสนอใหมี้การจัดสรรหุน้ จาํนวนไม่เกิน 8,000,000 หุน้ เพ่ือรองรบัการปรบัสิทธิ MINT-W6 โดยคาํนวณจากสถานการณท์ี่อาจ

เป็นไปได ้ทัง้นี ้ในกรณีที่จาํนวนหุน้ ที่เสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือจดัสรรสาํหรบัการปรบัสิทธิ MINT-W6 ไม่เพียงพอ 

บริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือใหอ้นุมตัิการเพ่ิมทุน และจดัสรรหุน้เพ่ิมเติมเพ่ือคุม้ครองสิทธิของผูถื้อใบสาํคัญแสดง

สิทธิ MINT-W6  

 

(5) คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูมี้อาํนาจ

กระทาํการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ที่เก่ียวกับการจดัสรรหุน้สามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว ซึ่ง

รวมถึง (แตไ่มจ่าํกดัเพียง)  

1) การกาํหนด หรือแกไ้ขเง่ือนไข และรายละเอียดใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการเสนอขายหุน้ Rights Offering และการจดัสรรหุน้

สามญัที่ออกใหม่เพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 และการปรบัสิทธิ MINT-W6 ซึ่ง

รวมไปถึง (i) จาํนวนหุน้สามัญที่ออกใหม่ที่จะจดัสรรสาํหรบัแต่ละส่วน (ii) วันกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการ

เสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering (Record Date) (iii) การจะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุน้

สามญัที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering นีใ้หก้บัผูถื้อหุน้รายใด หากการเสนอขายหรือการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผู้

ถือหุน้รายนัน้จะทาํใหห้รืออาจทาํใหบ้รษัิทมีหนา้ที่ตามกฎหมายตา่งประเทศ (iv) อตัราสว่นการเสนอขายสาํหรบัการเสนอ

ขายหุน้ Rights Offering (กลา่วคือ อตัราสว่นหุน้สามญัเดิมต่อหุน้สามญัที่ออกใหม)่ ราคาเสนอขายและการคาํนวณราคา
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เสนอขายสาํหรบัการเสนอขายหุน้ Rights Offering (รวมถึงสว่นลดใด ๆ) และการจดัสรรหุน้ที่ออกใหมใ่นการเสนอขายหุน้ 

Rights Offering (v) ระยะเวลาการจองซือ้และการชาํระราคาหุน้ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering และ (vi) เง่ือนไขและ

รายละเอียดอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการขา้งตน้ 

2) การเขา้เจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ดาํเนินการต่าง ๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการ

จดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหมข่า้งตน้ 

3) การลงนามในคาํขออนญุาตและขอผ่อนผัน รวมถึงคาํขอหลกัฐานใด ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกับการจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหม่

ขา้งตน้ รวมทัง้การจดัเตรียมการและการยื่นคาํขออนญุาตและขอผ่อนผัน รวมถึงเอกสารและหลกัฐาน ต่อหน่วยงานผูมี้

อาํนาจหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง การจดทะเบียนหุน้สามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ 

และใหมี้อาํนาจดาํเนินการใด ๆ อนัจาํเป็นสาํหรบัการจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหมข่า้งตน้ 

4) การแตง่ตัง้และมอบหมายบคุคลอ่ืนที่มีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการตา่ง ๆ ขา้งตน้ 

2.1.1 การดาํเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  

กรณีมเีศษของหุน้สามญัท่ีออกใหม ่บรษัิทจะดาํเนินการปัดเศษหุน้นัน้ทิง้ 
 

3. กาํหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

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

ริเวอรไ์ซด ์บอลรูม ชัน้ 10 โรงแรมอวานี พลสั ริเวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ ทัง้นี ้วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้รว่ม

ประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 27/2563 คือ วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 

  4.  การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจากหน่วยงานกาํกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเงือ่นไขการขอ

อนุญาต (ถา้มี)         

บรษัิทตอ้งดาํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียน แกไ้ขเพ่ิมเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิและเปลีย่นแปลงทนุ

ชาํระแลว้ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ และยื่นคาํขอตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์  เพ่ือขออนญุาตใหร้บัหุน้

สามญัท่ีออกใหมแ่ละใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามขอ้บงัคบั

และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 
5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

− บริษัทวางแผนในการเพ่ิมทุนประมาณ 10,000 ลา้นบาท จากการเสนอขายหุน้ Rights Offering และ

ประมาณ 5,000 ลา้นบาท จากการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 ในกรณีท่ีมีการจองซือ้หุน้สามญั

ท่ีออกใหม่จากการเสนอขายหุน้ Rights Offering ทัง้หมด และมีการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

MINT-W7 ทัง้หมด บรษัิทจะสามารถเพ่ิมทนุไดป้ระมาณ 15,000 ลา้นบาท จากการเพ่ิมทนุครัง้นี ้ 

− เงินท่ีไดร้บัจากการเพ่ิมทนุครัง้นีจ้ะช่วยเพ่ิมความแข็งแกรง่ของฐานะทางการเงินของบรษัิทเพ่ือใหม้ั่นใจ

ได้ว่าบริษัทไดป้ฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน รวมถึงยังเป็นการสรา้งความพรอ้มและเพ่ิมความ

แข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท เพ่ือใหบ้ริษัทมีความคล่องตวัทางการเงินในการดาํเนินโครงการใน

อนาคตต่าง ๆ ตลอดจนเป็นเงินทนุสาํรองเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนสาํหรบัใชใ้นโครงการใหม ่และ/

หรอื โครงการในปัจจบุนั และ/หรอื การชาํระหนี ้ 

− อย่างไรก็ดี หากบริษัทไดร้บัเงินจากการเพ่ิมทนุในจาํนวนนอ้ยกว่าท่ีคาดไว ้แผนการใชเ้งินท่ีไดร้บัจาก

การเพ่ิมทนุอาจเปลีย่นแปลงจากท่ีกลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 
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6. ประโยชนท์ี่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 การเพ่ิมทนุครัง้นีจ้ะช่วยเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ทางการเงินและเพ่ิมสภาพคลอ่งเพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจ

ของบรษัิท 

7. ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 การเพ่ิมทนุครัง้นีจ้ะช่วยเสริมสรา้งความแข็งแกรง่ใหแ้กฐ่านะการเงินของบริษัท เพ่ิมเงินทนุหมนุเวียนเพ่ือใช้

ในการประกอบธุรกิจ และทาํใหบ้รษัิทมีความสามารถในการสรา้งรายไดแ้ละความสามารถในการทาํกาํไรเพ่ิมขึน้ และ

ผูถื้อหุน้ของบรษัิทจะไดร้บัประโยชน ์เน่ืองจากบรษัิทจะสามารถนาํเงินท่ีไดร้บัการจากเพ่ิมทนุไปใชล้งทนุในโครงการใน

อนาคตตา่ง ๆ  ของบรษัิทตามความเหมาะสม นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้ท่ีใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-

W7 จะมีสทิธิเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ของบรษัิททัง้หมด เช่น สทิธิในการไดร้บัเงินปันผล สทิธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้

และออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของ 

ผลการดาํเนินงานของบรษัิท แผนการลงทนุ การขยายธุรกิจ และขอ้กาํหนดและเง่ือนไขตามสญัญาเงินกูแ้ละหุน้กูข้อง

บริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนความจาํเป็นและความเหมาะสมต่อการสรา้งมูลค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว ทัง้นี ้

บริษัทและบริษัทย่อยไม่ไดก้าํหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีแน่นอน การจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยจึง

พิจารณาจากผลประกอบการของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยในแตล่ะปี 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จาํเป็นสาํหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (กรณีการเสนอขายหุน้ Rights Offering) 

(1) ผลกระทบตอ่สดัสว่นของผูถื้อหุน้ (Control dilution) 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เดิมทุกรายจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่ตามสิทธิทัง้จาํนวน ผูถื้อหุน้เดิมจะไม่ไดร้ับ

ผลกระทบตอ่สทิธิการออกเสยีงของผูถื้อหุน้ของบรษัิท  

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เดิมไม่ใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่ สาํหรบัการเสนอขายหุน้ Rights Offering 

ทัง้หมดตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม แต่มีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่เกินสิทธิ สาํหรบัการ

เสนอขายหุน้ Rights Offering และไม่มีหุน้ท่ีไม่ไดร้บัการจองซือ้เหลือ ณ วนัท่ีการเสนอขายหุน้ Rights 

Offering เสร็จสิน้ ผูถื้อหุน้เดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้ของบริษัทลดลงประมาณ รอ้ยละ 

13.42 ทัง้นี ้ตามวิธีการคาํนวณตอ่ไปนี ้

ผลกระทบตอ่สดัสว่นของผูถื้อหุน้ = 1 – [Qa/ (Qa + Qr)] 

โดยท่ี 

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

4,619,004,860 หุน้ 
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Qr = หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ ณ วันท่ีการเสนอขายหุ้น Rights Offering 

เสร็จสิน้ จาํนวน 716,124,785 หุน้ (บนสมมติฐานว่าบริษัทออกหุน้

สามญัท่ีออกใหมท่ี่จาํนวนสงูสดุ) 

ผลกระทบตอ่สดัสว่นของผูถื้อหุน้ = 1 – [4,619,004,860 / (4,619,004,860 + 716,124,785)] 

    = ประมาณรอ้ยละ 13.42 

 

(2) ผลกระทบตอ่ราคาหุน้ (Price dilution) 

ผลกระทบตอ่ราคาหุน้  = (Pa - Pn) 

        Pa 

โดยท่ี  

Pa  = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักของหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 7 วันทาํการ

ติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 

(ระหวา่งวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 คิดเป็นราคา

เทา่กบั 18.97 บาทตอ่หุน้) 

Pn  = [(Pa X Qa) + (Pr X Qr)] 

           (Qa + Qr) 

Pr = สมมติฐานราคาเสนอขายสาํหรบัการเสนอขายหุน้ Rights Offering ท่ีราคา

เท่ากับ 14.60 บาท 2

3 (ตัวเลขดังกล่าวใช้เป็นตัวอย่างการคํานวณเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาเทา่นัน้) 

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

Qr = จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหมท่ี่จะเพ่ิมขึน้ จากการเสนอขายหุน้ Rights 

Offering เป็นจาํนวน 716,124,785 หุน้ (บนสมมติฐานวา่บรษัิทออกหุน้

สามญัท่ีออกใหมท่ี่จาํนวนสงูสดุ) 

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

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

 = 18.39 บาทตอ่หุน้  

ผลกระทบตอ่ราคาหุน้ = รอ้ยละ 3.09 

ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหมต่ามการเสนอขายหุน้ Rights offering เสรจ็สิน้ 

จะกระทบตอ่ราคาของหุน้สามญัของบรษัิทซึง่จะลดลงท่ีอตัราประมาณรอ้ยละ 3.09 

 

                                                                 
3 สมมติฐานของราคาเสนอขายสาํหรบัการเสนอขาย Rights Offering ที่ราคาเท่ากับ 14.60 บาท คาํนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั

ของหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 7 วนัทาํการติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบรษัิท ในวนัที่ 18 พฤษภาคม 2563 (ระหวา่งวนัที่ 

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

ส่วนลดรอ้ยละ 15 โดยราคาเสนอขายสุดทา้ยสาํหรบัการเสนอขาย Rights Offering จะกาํหนดอีกครัง้ตามรายละเอียดที่ระบุในแบบ

รายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4)  
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(3) ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กาํไรตอ่หุน้ (Earnings per share dilution) 

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กาํไรตอ่หุน้ = (EPSa – EPSr) 

              EPSa 

โดยท่ี 

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

EPSa = กาํไรสทุธิ 

       Qa 

 = 8,341.27 ลา้นบาท 

       4,619,004,860 

 = 1.81 บาทตอ่หุน้ 

EPSr = กาํไรสทุธิ 

     Qa + Qr 

 =       8,341.27 ลา้นบาท         _ 

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

 = 1.56 บาทตอ่หุน้ 

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กาํไรตอ่หุน้ = รอ้ยละ 13.42 

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามัญท่ีออกใหม่ตามการเสนอขายหุน้ Rights offering Rights 

Offering เสรจ็สิน้ สว่นแบง่กาํไรตอ่หุน้ของบรษัิทจะลดลงคิดเป็นรอ้ยละ  13.42 

การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 

(1) ผลกระทบตอ่สดัสว่นของผูถื้อหุน้ (Control dilution) 

กรณีที่ 1  ผูถื้อหุน้เดิมใชส้ทิธิจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหมต่ามสดัสว่นการถือหุน้ทัง้จาํนวน สาํหรบั

การเสนอขายหุน้ Rights Offering และผูใ้ชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 ทัง้

จาํนวนเป็นผูถื้อหุน้เดิม 

กรณีที่ 2  ผูถื้อหุน้เดิมใชส้ทิธิจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหมต่ามสดัสว่นการถือหุน้ทัง้จาํนวน สาํหรบั

การเสนอขายหุน้ Rights Offering แตผู่ใ้ชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 ทัง้

จาํนวนไมใ่ช่ผูถื้อหุน้เดมิ 

กรณีที่ 3  ผูถื้อหุน้เดิมบางรายไม่ใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่ตามสดัส่วนการถือหุน้ สาํหรบั

การเสนอขายหุน้ Rights Offering โดยมีผูถื้อหุน้เดิมรายอ่ืนใชส้ทิธิจองซือ้หุน้เกินสทิธิสาํหรบัการเสนอขาย

หุน้ Rights Offering และไมม่ีหุน้ท่ีไมไ่ดร้บัการจองซือ้เหลอื ณ วนัท่ีการเสนอขายหุน้ Rights Offering เสรจ็

สิน้ และผูใ้ชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 ทัง้จาํนวนไมใ่ช่ผูถื้อหุน้เดิม 

 

ผลกระทบตอ่สดัสว่นของผูถื้อหุน้ = 1 – [Qo / Qn] 

โดยท่ี 

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

กรณีท่ี 2  Q๐ = Qa + Qr 

กรณีท่ี 3  Q๐ = Qa 

Qn = จาํนวนหุน้รวมทัง้หมด ซึง่รวมหุน้สามญัท่ีออกใหมจ่ากการเสนอขายหุน้ 

Rights Offering และ หุน้สามญัท่ีออกใหมจ่ากการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 

= Qa + Qr + Qw 

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

Qr = หุน้สามญัท่ีออกใหมท่ี่จะเพ่ิมขึน้เมื่อการเสนอขายหุน้ Rights Offering เสร็จ

สิน้จาํนวน 716,124,785 หุน้ (บนสมมติฐานวา่บริษัทออกหุน้สามญัท่ีออกใหม่

ท่ีจาํนวนสงูสดุ) 

Qw = หุน้สามญัท่ีออกใหมท่ี่จะเพ่ิมขึน้เมื่อมีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญั

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

หุน้สามญัท่ีออกใหมท่ี่จาํนวนสงูสดุ) 

 

  Qo = จาํนวนหุน้รวมท่ีผูถื้อหุน้จะไดร้บัในแตล่ะกรณี ซึง่แบง่เป็นกรณีตา่ง ๆ ดงันี ้

กรณีท่ี 1 Qo = Qa+Qr+Qw 5,648,960,801 

กรณีท่ี 2 Qo = Qa+Qr 5,335,129,645 

กรณีท่ี 3 Qo = Qa 4,619,004,860 

  Qn = Qa+Qr+Qw 5,648,960,801 

 

กรณีท่ี 1 ผลกระทบของสดัสว่นการถือหุน้ = ไมม่ี 

กรณีท่ี 2 ผลกระทบของสดัสว่นการถือหุน้ = รอ้ยละ 5.56 

กรณีท่ี 3 ผลกระทบของสดัสว่นการถือหุน้ = รอ้ยละ 18.23 

 

(2) ผลกระทบตอ่ราคาหุน้ (Price dilution) 

ผลกระทบตอ่ราคาหุน้   = (Pa –Pn) 

                    Pa 

โดยท่ี 

Pa  = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักของหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 7 วันทาํการ

ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 

(ระหว่างวันท่ี 22 เมษายน 2563 ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 คิดเป็นราคา

เทา่กบั 18.97 บาทตอ่หุน้) 
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Pn = ราคาหุน้เฉลีย่ของหุน้ทัง้หมด ซึง่รวมหุน้สามญัท่ีออกใหมจ่ากการเสนอขาย

หุน้ Rights Offering และหุน้สามญัท่ีออกใหมจ่ากการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 

 = [(Pa x Qa) + (Pr x Qr) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qr + Qw)] 

Pr  = สมมติฐานราคาเสนอขายสาํหรบัการเสนอขายหุน้ Rights Offering ท่ีราคา

เท่ากับ 14.60 บาท 3

4 (ตัว เลขดังกล่าวใช้เ ป็นตัวอย่างการคํานวณเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาเทา่นัน้) 

Pw  = สมมติฐานราคาใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 ท่ี

ราคาเท่ากับ 19.00 บาท 4

5 (ตัวเลขดังกล่าวใชเ้ป็นตวัอย่างการคาํนวณเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาเทา่นัน้) 

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

Qr = หุน้สามญัท่ีออกใหมท่ี่จะเพ่ิมขึน้เมื่อการเสนอขายหุน้ Rights Offering เสรจ็

สิน้ จาํนวน 716,124,785 หุน้ (บนสมมติฐานวา่บรษัิทออกหุน้สามญัท่ีออกใหม่

ท่ีจาํนวนสงูสดุ) 

Qw = หุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีจะเพ่ิมขึน้เมื่อมีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญั

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

หุน้สามญัท่ีออกใหมท่ี่จาํนวนสงูสดุ) 

Pn  = [(18.97 x 4,619,004,860) + (14.60 x 716,124,785) + (19.00 x 313,831,156)] 

                   (4,619,004,860 + 716,124,785  + 313,831,156) 

 = 18.42 บาทตอ่หุน้ 

ผลกระทบตอ่ราคาหุน้ = รอ้ยละ 2.91 

ภายหลงัการออกและการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหมต่ามการเสนอขายหุน้ Rights offering และการ

ใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 แลว้เสรจ็ ราคาของหุน้สามญัของบรษัิทจะลดลงท่ีอตัรา

ประมาณรอ้ยละ 2.91 

                                                                 
4 สมมติฐานของราคาเสนอขายสาํหรบัการเสนอขาย Rights Offering ที่ราคาเท่ากับ 14.60 บาท คาํนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก

ของหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 7 วนัทาํการติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบรษัิท ในวนัที่ 18 พฤษภาคม 2563 (ระหวา่งวนัที่ 

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

ส่วนลดรอ้ยละ 15 โดยราคาเสนอขายสุดทา้ยสาํหรบัการเสนอขาย Rights Offering จะกาํหนดอีกครัง้ตามรายละเอียดที่ระบุในแบบ

รายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) 

5  สมมติฐานของราคาใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 ที่ราคาเท่ากับ 19.00 บาท คาํนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วง

นํา้หนักของหุน้สามัญในตลาดหลักทรัพยฯ์ 7 วันทาํการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 

(ระหวา่งวนัที่ 7 พฤษภาคม 2563  ถึงวนัที่ 15 พฤษภาคม 2563) โดยราคาใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 สดุทา้ย

จะกาํหนดอีกครัง้ตามรายละเอียดที่ระบใุนแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) 
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(3) ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กาํไรตอ่หุน้ (Earnings per share dilution) 

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กาํไรตอ่หุน้ = EPSa – EPSr 

              EPSa 

โดยท่ี 

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

มีนาคม 2563) 

EPSa   = กาํไรสทุธิ 

             Qa 

    = 8,341.27 ลา้นบาท 

         4,619,004,860 

    = 1.81 บาทตอ่หุน้ 

EPSr =       กาํไรสทุธิ      _    

   Qa + Qr + Qw 

 =                 8,341.27 ลา้นบาท                    . 

(4,619,004,860 + 716,124,785 + 313,831,156) 

     = 1.48 บาทตอ่หุน้ 

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กาํไรตอ่หุน้ = รอ้ยละ 18.23 

ภายหลงัการออกและการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหมต่ามการเสนอขายหุน้ Rights offering และการ

ใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 แลว้เสรจ็ สว่นแบง่กาํไรตอ่หุน้ของบรษัิทจะลดลงคิดเป็น

ประมาณรอ้ยละ 18.23 

 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมตอินุมัติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น

สามัญที่ออกใหม่ 

 
การดาํเนินการ วันที่ดาํเนินการ 

1. ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทอนมุตัิใหน้าํเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้

เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุและจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม ่

18 พฤษภาคม 2563 

2. แจง้มติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 18 พฤษภาคม 2563 

3. วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อ

หุน้ ครัง้ท่ี 27/2563 (Record Date) 

1 มิถนุายน 2563 

4. วนัประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 27/2563 19 มิถนุายน 2563 

5. แจง้มติท่ีประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 27/2563 ตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

  

19 มิถนุายน 2563 
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การดาํเนินการ วันที่ดาํเนินการ 

6. วนัท่ีจดทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียนและแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของ

บรษัิทกบักระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัจากวนั

ประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อ

หุน้ ครัง้ท่ี 27/2563 

7. วนัท่ีประกาศราคาเสนอขายของหุน้สามญัท่ีออกใหมส่าํหรบัการเสนอขายหุน้ 

Rights Offering  

บรษัิทจะประกาศราคาเสนอ

ขายดงักลา่วก่อนวนักาํหนด

รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บั

การเสนอขายหุน้สามญัท่ีออก

ใหมใ่นการเสนอขายหุน้ 

Rights Offering 

8. วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหมใ่น

การเสนอขายหุน้ Rights Offering (Record Date)  

29 มิถนุายน 2563 

9. ระยะเวลาการจองซือ้และชาํระเงินคา่หุน้สามญัท่ีออกใหม ่สาํหรบัการเสนอ

ขายหุน้ Rights Offering 

บรษัิทจะกาํหนดและประกาศ

ใหท้ราบผา่นทางระบบ

เผยแพรส่ารสนเทศของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ภายในวนัท่ี 14 

สงิหาคม 2563  
10. วนักาํหนดรายช่ือผูม้ีสทิธิไดร้บัใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 บรษัิทจะกาํหนดและประกาศ

ใหท้ราบผา่นทางระบบ

เผยแพรส่ารสนเทศของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ในภายหลงั 

11. วนักาํหนดราคาใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7  บรษัิทจะกาํหนดและประกาศ

ใหท้ราบผา่นทางระบบ

เผยแพรส่ารสนเทศของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ในภายหลงั 

12. วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 บรษัิทจะกาํหนดและประกาศ

ใหท้ราบผา่นทางระบบ

เผยแพรส่ารสนเทศของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ในภายหลงั 

 
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

10.1 เหตผุลและความจาํเป็นของการเพ่ิมทนุ 

บริษัทมีความจาํเป็นตอ้งนาํเงินท่ีไดร้บัจากการเพ่ิมทุนมาใชเ้พ่ือเสริมสรา้งความแข็งแกร่งของโครงสรา้ง

เงินทนุของบริษัท และเพ่ือชาํระหนีท่ี้มีอยู่ในปัจจุบนัของบริษัท ซึ่งรวมถึงดอกเบีย้และค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทัง้เพ่ือ

ใชส้าํหรบัเป็นค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานทั่วไป ซึ่งรวมถึงเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิทและนโครงการลงทนุท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยเงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทุนจะเสริมสรา้งความแข็งแกร่งแก่โครงสรา้งทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพ่ิม
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ความสามารถในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ลดภาระดอกเบีย้ และช่วยปรบัโครงสรา้งเงินทนุและโครงสรา้งหนีข้อง

บรษัิทใหเ้หมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าการเสนอขายหุน้ Rights Offering เป็นการใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้

เดิมในการมีสว่นรว่มในการจองซือ้หุน้และมีสทิธิไดร้บัผลตอบแทนและผลประโยชนจ์ากการประกอบธุรกิจของบรษัิท

ในอนาคต ทัง้นี ้เน่ืองจากความผนัผวนของราคาหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาเห็นสมควรใน

การกาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering ในภายหลงั ซึ่งเป็นวนัท่ีใกล้

ช่วงเวลาจองซือ้ ตามเง่ือนไขท่ีกลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 

10.2 ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้ 

คณะกรรมการบรษัิทไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่การจ่ายชาํระหนีท่ี้มีอยูใ่นปัจจบุนัของบรษัิท ซึง่รวมถึงดอกเบีย้

และคา่ใชจ้า่ยท่ีเก่ียวขอ้งมีความเหมาะสม เน่ืองจากการจ่ายชาํระหนีข้องบรษัิทจะชว่ยลดภาระทางการเงินและ

ดอกเบีย้ในระยะยาวใหแ้ก่บรษัิท และเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ทางโครงสรา้งทางการเงินของบรษัิทใหม้ีสภาพคลอ่ง

และมีเสถียรภาพมากยิง่ขึน้ 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบรษัิทไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่มีความเป็นไปไดแ้ละจาํเป็นในการใชเ้งินท่ีไดร้บัจาก

การเพ่ิมทนุเพ่ือการปรบัโครงสรา้งเงินทนุของบรษัิท และเป็นคา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงานทั่วไป รวมถงึเป็นเงินทนุ

หมนุเวยีนของบรษัิท  

10.3 ความสมเหตสุมผลของการเพ่ิมทนุ และแผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทนุ 

การเพ่ิมทนุ และแผนการใชเ้งินท่ีไดร้บัจากการเพ่ิมทนุมีความสมเหตสุมผล สอดคลอ้งและเพียงพอตอ่

โครงการลงทนุของบรษัิท 

10.4 ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของบรษัิท อนัเน่ืองจากการเพ่ิมทนุและการดาํเนินการตามแผนการใชเ้งินหรอืโครงการ 

เงินท่ีไดร้บัจากการเพ่ิมทนุ จะถกูนาํไปใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษัท ลดภาระทางการเงิน และเสริมสรา้ง

ความแข็งแกรง่ของฐานะการเงิน ซึง่จะช่วยใหบ้รษัิทสามารถดาํเนินธุรกิจตอ่ไปไดอ้ยา่งยั่งยืน 

บรษัิทคาดวา่การเพ่ิมทนุในครัง้นี ้จะแลว้เสรจ็ภายในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2563 และจะลดอตัราสว่นหนีส้ินต่อ

ทนุ และจะช่วยลดภาระดอกเบีย้ของบรษัิทไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั  

 

11. คาํรับรองของคณะกรรมการ 

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์อง

บรษัิทในเรือ่งท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทนุ หากการไมป่ฏิบตัิหนา้ท่ีดงักลา่วก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่บรษัิท ผูถื้อหุน้สามารถ

เรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการท่ีถูกสงสยัดังกล่าวแทนบริษัทไดต้ามมาตรา 85 และมาตราท่ีเก่ียวขอ้งภายใต้

พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีนัน้ เป็นเหตุใหก้รรมการหรือบุคคลท่ีมี

ความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ทิธิฟ้องเรยีกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบริษัทได้

ตามมาตรา 89/18 แหง่ พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่7, 9, 10  

 

สรุปสาระสาํคัญของใบสาํคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญของ 

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) คร้ังที่ 7 (MINT-W7) 

 

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 7 (“ใบสาํคัญแสดงสทิธิ MINT-W7”) 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทชนิดระบช่ืุอผูถื้อ และสามารถ

เปลีย่นมือได ้

วิธีการจดัสรร  • จัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด 

(มหาชน) (“บริษัท”) ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ใน

อตัราสว่น 17 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ   

• ในการคาํนวณสิทธิท่ีจะไดร้บัจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิของผูถื้อหุน้แต่

ละรายนัน้ หากเกิดเศษจากการคาํนวณตามอตัราการจดัสรร ใหปั้ดเศษ

นัน้ทิง้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัท 

หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทน

บริษัทมอบหมาย เป็นผูพิ้จารณากาํหนดรายละเอียดการใชส้ิทธิจองซือ้ 

และขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีจาํเป็นอ่ืนตอ่ไป 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ท่ีเสนอขาย 

: ไมเ่กิน 313,831,156 หนว่ย  

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : 0 บาท (ศนูยบ์าท) 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ   : ไมเ่กิน 3  ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

จาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรบั

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

: ไม่เกิน 313,831,156 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) คิดเป็นรอ้ยละ 5.6 

ของทนุชาํระแลว้ของบริษัท ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหมใ่หแ้ก่

ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน (“การเสนอขายหุ้น Rights Offering”) เสร็จสิน้ 

(ภายใตส้มมติฐานวา่ บรษัิทออกและเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อ

หุ้น เดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Rights Offering) จํานวน 

716,124,785 หุน้ และออกและจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรบัการใช้

สิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 

7 (MINT-W7) จาํนวน 313,831,156 หุน้ และผูถื้อหุน้ของบริษัทมีการจองซือ้
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หุน้สามัญท่ีออกใหม่ และมีการใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 

ดงักลา่วทัง้จาํนวน) 

อตัราการใชส้ทิธิ  ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ตอ่หุน้สามญั 1 หุน้ เวน้แตก่รณีมกีารปรบัอตัรา

การใชส้ทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ 

ราคาการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั : ราคาตลาดบวกสว่นเพ่ิมไมเ่กินรอ้ยละ 10 (“ราคาใช้สิทธิ”)  

ราคาตลาด หมายถึงราคาถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุน้ของบริษัทยอ้นหลงัใน

ระหว่าง 7 – 15 วนัท่ีมีการซือ้ขายติดต่อกัน ก่อนวนักาํหนดราคาใชส้ิทธิและ

รายละเอียดเก่ียวกบัการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 

คณะกรรมการ หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ ํานาจกระทําการแทนบริษัท

มอบหมาย เป็นผูก้าํหนดราคาใชส้ทิธิและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง  

ทัง้นี ้หากมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิ ราคาการใชส้ิทธิจะตอ้งไม่ตํ่ากวา่มลูคา่

หุน้ท่ีตราไวข้องหุน้ของบรษัิท ณ ขณะนัน้ 

วนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ  คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรือ

บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัท

มอบหมาย จะพิจารณากาํหนด โดยบริษัทคาดวา่จะออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ไดภ้ายในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2563 

วนักาํหนดการใชส้ทิธิ : ทกุวนัท่ี 15 ของเดือนกมุภาพนัธ ์พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน ของทกุปี

ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีวนัใชส้ิทธิตรงกบัวนัหยดุทาํการ

ของบริษัท ให้เลื่อนกําหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทาํการถัดไป ทั้งนี ้

บรษัิทคาดวา่วนัใชส้ทิธิครัง้แรกจะตรงกบัวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2563  

ทัง้นี ้วนัครบกาํหนดการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ยจะตรงกบัวนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

MINT-W7 มีอายคุรบ 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ และในกรณีท่ี

วนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยตรงกบัวนัหยดุทาํการของบริษัทใหเ้ลื่อนวนัใชส้ิทธิครัง้

สดุทา้ยดงักลา่วเป็นวนัทาํการถดัไป  

คณะกรรมการ หรือหรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรือบคุคล

ท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ ํานาจกระทําการแทนบริษัท

มอบหมาย จะเป็นผู้กําหนดวันครบกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและ

รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง 

การแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญัของบริษัท 

จะตอ้งแจ้งความจาํนงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญของบริษัทระหว่างเวลา 
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9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการก่อนวนัใชส้ิทธิในแต่ละ

ครัง้ ยกเวน้การใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย โดยกาํหนดใหม้ีระยะเวลาการแจง้ความ

จาํนง ระหวา่งเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น.ภายในระยะเวลา 15 วนัทาํการก่อน

วนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย 

เมื่อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิไดแ้จง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของ

บรษัิท ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 แลว้การแจง้ความจาํนงในการใช้

สทิธิดงักลา่วไมส่ามารถเพิกถอนได ้

นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิ : บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : บรษัิทจะนาํใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย ์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามญัท่ีเกิดจาก

การใชส้ทิธิ        

: บริษัทจะนาํหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ท่ีเกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

วตัถปุระสงคข์องการออกใบสาํคญั

แสดงสทิธิและประโยชนท่ี์บรษัิทจะ

ไดร้บัจากการจดัสรรหุน้สามญัท่ี

ออกใหมใ่นครัง้นี ้

: เป็นการเตรียมความพรอ้มและเสริมสรา้งความแข็งแกร่งใหบ้ริษัทมีความ

ยืดหยุ่นทางการเงินในการดาํเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และเพ่ือสาํรอง

เงินไวใ้ชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิท และ/หรอื เพ่ือชาํระหนีส้นิทางการเงิน

และหนีอ่ื้น ๆ เมื่อมีการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิทตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

MINT-W7 

ประโยชนท่ี์ผูถื้อหุน้จะไดร้บัจากการ

เพ่ิมทนุ 

: บริษัทจะมีฐานะการเงินท่ีแข็งแกร่งมากขึน้ มีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือใชใ้นการ

ประกอบธุรกิจเพ่ิมขึน้ ทาํใหบ้ริษัทมีความสามารถในการสรา้งรายไดแ้ละ

ความสามารถในการทํากําไรเพ่ิมขึน้ และผู้ถือหุ้นของบริษัท จะได้รับ

ผลประโยชนจ์ากการท่ีบริษัทจะสามารถนาํเงินท่ีไดร้บัไปใชใ้นโครงการตา่ง ๆ 

ของบริษัทในอนาคตตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์อง

การออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT- W7 ในครัง้นี ้

ผลกระทบตอ่ผู้ถอืหุน้ :  

1. หุน้สามญัท่ีออกใหมท่ี่เกิดจากการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 ในครัง้นี ้จะมีสทิธิและ

ไดร้บัผลประโยชนอ์นัพึงไดเ้สมือนหุน้สามญัเดิมท่ีออกและเรียกชาํระเต็มมลูคา่ของบริษัททกุประการ โดยสิทธิใด ๆ  ท่ี

จะไดร้บัจากการเป็นผูถื้อหุน้สามญัจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 จะเริ่มตัง้แต่วนัท่ี

กระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุชาํระแลว้สาํหรบัหุน้สามญัใหมท่ี่เกิดจากการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 และนายทะเบียนของบริษัทไดล้งทะเบียนหุน้ท่ีออกเน่ืองจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั

ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 นัน้แลว้ 
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2. ผลกระทบท่ีมีตอ่ผูถื้อหุน้เน่ืองจากการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดมิ มรีายละเอียดดงันี ้

(1) ผลกระทบตอ่สดัสว่นของผูถื้อหุน้ (Control dilution) 

กรณีที่ 1  ผูถื้อหุน้เดิมใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่ตามสดัสว่นการถือหุน้ทัง้จาํนวน สาํหรบั

การเสนอขายหุน้ Rights Offering และผูใ้ช้สิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

MINT-W7 ทัง้จาํนวนเป็นผูถื้อหุน้เดิม 

กรณีที่ 2  ผูถื้อหุน้เดิมใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่ตามสดัสว่นการถือหุน้ทัง้จาํนวน สาํหรบั

การเสนอขายหุ้น Rights Offering แต่ผู้ใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

MINT-W7 ทัง้จาํนวนไมใ่ช่ผูถื้อหุน้เดมิ 

กรณีที่ 3  ผูถื้อหุน้เดิมบางรายไม่ใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่ตามสดัสว่นการถือหุน้ สาํหรบั

การเสนอขายหุน้ Rights Offering โดยมีผูถื้อหุน้เดิมรายอ่ืนใชส้ิทธิจองซือ้หุน้เกินสิทธิ

สาํหรบัการเสนอขายหุน้ Rights Offering และไมม่ีหุน้ท่ีไมไ่ดร้บัการจองซือ้เหลอื ณ วนัท่ี

การเสนอขายหุ้น Rights Offering เสร็จสิน้ และผู้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบสาํคัญ

แสดงสทิธิ MINT-W7 ทัง้จาํนวนไมใ่ช่ผูถื้อหุน้เดมิ 

ผลกระทบตอ่สดัสว่นของผูถื้อหุน้ = 1 – [Qo / Qn] 

โดยท่ี 

Q๐  = จาํนวนหุน้รวมทัง้หมดท่ีผูถื้อหุน้จะไดร้บัในแตล่ะกรณี ซึง่แบง่เป็นกรณีตา่งๆ 

ดงันี ้

กรณีท่ี 1  Q๐ = Qa + Qr + Qw 

กรณีท่ี 2  Q๐ = Qa + Qr 

กรณีท่ี 3  Q๐ = Qa 

Qn = จาํนวนหุน้รวมทัง้หมด ซึง่รวมหุน้สามญัท่ีออกใหมจ่ากการเสนอขายหุน้ 

Rights Offering และ หุน้สามญัท่ีออกใหมจ่ากการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 

= Qa + Qr + Qw 

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

Qr = หุน้สามญัท่ีออกใหมท่ี่จะเพ่ิมขึน้เมื่อการเสนอขายหุน้ Rights Offering เสร็จ

สิน้จาํนวน 716,124,785 หุน้ (บนสมมติฐานวา่บริษัทออกหุน้สามญัท่ีออกใหม่

ท่ีจาํนวนสงูสดุ) 
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Qw = หุน้สามญัท่ีออกใหมท่ี่จะเพ่ิมขึน้เมื่อมีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญั

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

หุน้สามญัท่ีออกใหมท่ี่จาํนวนสงูสดุ) 

 

  Qo = จาํนวนหุน้รวมท่ีผูถื้อหุน้จะไดร้บัในแตล่ะกรณี ซึง่แบง่เป็นกรณีตา่ง ๆ ดงันี ้

กรณีท่ี 1 Qo = Qa+Qr+Qw 5,648,960,801 

กรณีท่ี 2 Qo = Qa+Qr 5,335,129,645 

กรณีท่ี 3 Qo = Qa 4,619,004,860 

  Qn = Qa+Qr+Qw 5,648,960,801 

 

กรณีท่ี 1 ผลกระทบของสดัสว่นการถือหุน้ = ไมม่ี 

กรณีท่ี 2 ผลกระทบของสดัสว่นการถือหุน้ = รอ้ยละ 5.56 

กรณีท่ี 3 ผลกระทบของสดัสว่นการถือหุน้ = รอ้ยละ 18.23 

 

(2) ผลกระทบตอ่ราคาหุน้ (Price dilution) 

ผลกระทบตอ่ราคาหุน้   = (Pa –Pn) 

                    Pa 

โดยท่ี 

Pa  = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุน้สามัญในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 7 วันทาํการ

ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 

(ระหว่างวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 คิดเป็นราคา

เทา่กบั 18.97 บาทตอ่หุน้) 

Pn = ราคาหุน้เฉลีย่ของหุน้ทัง้หมด ซึง่รวมหุน้สามญัท่ีออกใหมจ่ากการเสนอขาย

หุน้ Rights Offering และหุน้สามญัท่ีออกใหมจ่ากการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 

 = [(Pa x Qa) + (Pr x Qr) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qr + Qw)] 

Pr  = สมมติฐานราคาเสนอขายสาํหรบัการเสนอขายหุน้ Rights Offering ท่ีราคา

เท่ากับ  14.60 บาท 0

1 (ตัว เลขดังกล่าวใช้เ ป็นตัวอย่างการคํานวณเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาเทา่นัน้) 

                                                 
1 สมมติฐานของราคาเสนอขายสาํหรบัการเสนอขาย Rights Offering ที่ราคาเท่ากับ 14.60 บาท คาํนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก

ของหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 7 วนัทาํการติดต่อกันก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบรษัิท ในวนัที่ 18 พฤษภาคม 2563 (ระหวา่งวนัที่ 
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Pw  = สมมติฐานราคาใช้สิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 ท่ี

ราคาเท่ากับ 19.00 บาท 1

2 (ตัวเลขดังกล่าวใช้เป็นตัวอย่างการคาํนวณเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาเทา่นัน้) 

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

Qr = หุน้สามญัท่ีออกใหมท่ี่จะเพ่ิมขึน้เมื่อการเสนอขายหุน้ Rights Offering เสรจ็

สิน้ จาํนวน 716,124,785 หุน้ (บนสมมติฐานวา่บรษัิทออกหุน้สามญัท่ีออกใหม่

ท่ีจาํนวนสงูสดุ) 

Qw = หุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีจะเพ่ิมขึน้เมื่อมีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญั

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

สามญัท่ีออกใหมท่ี่จาํนวนสงูสดุ) 

Pn  = [(18.97 x 4,619,004,860) + (14.60 x 716,124,785) + (19.00 x 313,831,156)] 

                   (4,619,004,860 + 716,124,785 + 313,831,156) 

 = 18.42 บาทตอ่หุน้ 

ผลกระทบตอ่ราคาหุน้ = รอ้ยละ 2.91 

ภายหลงัการออกและการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหมต่ามการเสนอขายหุน้ Rights offering และการ

ใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 แลว้เสรจ็ ราคาของหุน้สามญัของบรษัิทจะลดลงท่ีอตัรา

ประมาณรอ้ยละ 2.91 

 

(3) ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กาํไรตอ่หุน้ (Earnings per share dilution) 

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กาํไรตอ่หุน้ = EPSa – EPSr 

              EPSa 

โดยท่ี 

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

 

 

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

ส่วนลดรอ้ยละ 15 โดยราคาเสนอขายสุดทา้ยสาํหรบัการเสนอขาย Rights Offering จะกาํหนดอีกครัง้ตามรายละเอียดที่ระบุในแบบ

รายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) 

2  สมมติฐานของราคาใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 ที่ราคาเท่ากับ 19.00 บาท คาํนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วง

นํา้หนักของหุน้สามัญในตลาดหลักทรัพยฯ์ 7 วันทาํการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 

(ระหวา่งวนัที่ 7 พฤษภาคม 2563  ถึงวนัที่ 15 พฤษภาคม 2563) โดยราคาใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 สดุทา้ย

จะกาํหนดอีกครัง้ตามรายละเอียดที่ระบใุนแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) 
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EPSa   = กาํไรสทุธิ 

             Qa 

    = 8,341.27 ลา้นบาท 

         4,619,004,860 

    = 1.81 บาทตอ่หุน้ 

EPSr =       กาํไรสทุธิ   . 

   Qa + Qr + Qw 

 =                 8,341.27 ลา้นบาท                    . 

(4,619,004,860 + 716,124,785 + 313,831,156) 

     = 1.48 บาทตอ่หุน้ 

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กาํไรตอ่หุน้ = รอ้ยละ 18.23 

ภายหลงัการออกและการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหมต่ามการเสนอขายหุน้ Rights offering และการ

ใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 แลว้เสรจ็ สว่นแบง่กาํไรตอ่หุน้ของบรษัิทจะลดลงคิดเป็น

ประมาณรอ้ยละ 18.23 

 

เงือ่นไขการปรับสิทธิ :  

ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ลอดอายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 ในกรณีท่ีมี

เหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึ่งดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ทัง้นี ้มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสทิธิ MINT-W7 ไมใ่หด้อ้ยไปกวา่เดิม 

1. เมื่อบรษัิทเปลีย่นแปลงมลูคา่ท่ีตราไวข้องหุน้บรษัิท อนัเป็นผลมาจากการรวมหรอืการแบง่แยกหุน้ท่ีไดอ้อกแลว้

ของบรษัิท 

2. เมื่อบรษัิทเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหมใ่หก้บัผูถื้อหุน้เดิม และ/หรอื ประชาชนทั่วไป และ/หรอื บคุคลในวงจาํกดั 

ในราคาสทุธิตอ่หุน้ของหุน้สามญัท่ีคาํนวณไดต้ํ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิท” 

3. เมื่อบรษัิทเสนอขายหลกัทรพัยท่ี์ออกใหมใ่ด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิ และ/หรอืเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรอื 

บคุคลในวงจาํกดั โดยท่ีหลกัทรพัยน์ัน้มีสทิธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุน้สามญัไดห้รอืใหส้ทิธิในการจองซือ้

หุน้สามญัของบรษัิท (เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอืใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั) โดยท่ีราคาสทุธิตอ่หุน้ของ

หุน้สามญัท่ีจะออกใหม ่เพ่ือรองรบัสทิธิดงักลา่ว ตํ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิท 

4. เมื่อบรษัิท จา่ยเงินปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

5. เมื่อมกีารจา่ยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัรารอ้ยละ 90 ของกาํไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบรษัิท สาํหรบัการ

ดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ  

6. เมื่อมกีรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดยีวกบั ขอ้ 1 ถึง 5 ท่ีทาํใหผ้ลประโยชนต์อบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิจะ

ไดร้บัเมื่อมีการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W7 ดอ้ยไปกวา่เดมิ 
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 ทั้งนี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผูพิ้จารณากาํหนดเง่ือนไข และ

รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรบัหรือการเปลี่ยนแปลงอตัราการใชส้ิทธิ และราคาใชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดง

สทิธิ MINT-W7 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ : คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการบรษัิทหรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบรษัิทมอบหมาย เป็นผูม้ี

อาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ  เก่ียวกบัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-

W7 ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จาํกดัเพียง) การกาํหนด หรือแกไ้ขหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข ขอ้กาํหนด

สิทธิ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 โดยรวมถึง

การออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิในคราวเดียวทัง้จาํนวนหรือหลายคราว อตัรา

การจดัสรร วิธีการชาํระราคา อตัราการใชส้ิทธิ ราคาใชส้ิทธิ และการคาํนวณราคาใช้

สิทธิ (รวมถึงสว่นเพ่ิมใด ๆ ) การกาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัจดัสรร

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 วันใช้สิทธิครัง้แรกและวนัใช้สิทธิครัง้สุดทา้ย และ

ขอ้กาํหนดหรือรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง และใหบ้คุคลดงักลา่วมีอาํนาจในการเขา้

เจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ดาํเนินการ 

ต่าง ๆ อนัจาํเป็นเก่ียวเน่ืองกับใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 และการออกและการ

จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 การนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 และหุน้

สามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเขา้จด

ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนใน

การดาํเนินการขออนญุาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และแต่งตัง้และมอบหมายบุคคล

อ่ืนท่ีมีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการตา่ง ๆ ขา้งตน้ 
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่12 

ข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้และการมอบอํานาจทีเ่กีย่วข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหุน้กูท่ี้ไดอ้อกและเสนอขายท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทัง้หมด คิดรวมเป็นจาํนวน (ตาม

มูลค่าท่ีตราไว)้ 79.252 ลา้นบาท และตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เมื่อวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 บริษัทมีวงเงินคงเหลือท่ี

สามารถออกและเสนอขายหุน้กูไ้ดอี้กในจาํนวน 15,748 ลา้นบาท 

เพ่ือเป็นการสนบัสนนุการลงทนุ การขยายธุรกิจ และการเพ่ิมสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการชาํระ

หนีข้องบริษัท บริษัทจึงไดเ้สนอแผนระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นจาํนวน (ตามมลูค่าท่ีตราไว)้ ไม่เกิน 25,000 

ลา้นบาท (หรือจาํนวนเทียบเท่าในสกลุเงินอ่ืน) โดยวงเงินในครัง้นีเ้ป็นสว่นท่ีเพ่ิมเติมจากวงเงินท่ีไดร้บัอนมุตัิโดยท่ีประชมุผูถื้อ

หุน้ของบริษัทในครัง้ก่อนๆ จาํนวน 95,000 ลา้นบาท (หรือจาํนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) และเมื่อคาํนวณรวมกับหุน้กูข้อง

บริษัท (ตามมลูคา่ท่ีตราไว)้ ท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทัง้หมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งตอ้งมีจาํนวนรวมกนัไมเ่กิน 120,000 ลา้นบาท (หรอื

จาํนวนเทียบเทา่ในสกุลเงินอ่ืน) ทัง้นี ้วงเงินของหุน้กูท่ี้ไถ่ถอนแลว้ และ/หรือท่ีบริษัทไดท้าํการซือ้คืน และ/หรือชาํระคืนแลว้ จะ

นาํมานบัเป็นวงเงินของหุน้กูท่ี้บริษัทสามารถทาํการออกและเสนอขายไดอี้ก (Revolving Principal Basis) โดยมีรายละเอียด

ดงันี ้

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือหุ้นกู้ไม่ระบุช่ือผู้ถือ มีหรือไม่มี

หลักประกันมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ขึน้อยู่กับความ

เหมาะสมของสภาวะตลาดหรอืปัจจยัอ่ืน ๆ ในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะครัง้ 

วงเงนิ จาํนวนเงินตน้ของหุน้กู ้(ตามมลูคา่ท่ีตราไว)้ ท่ีขออนมุตัิในครัง้นี ้ไมเ่กิน 25,000 ลา้นบาท (หรอืจาํนวน

เทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) โดยวงเงินในครัง้นีเ้ป็นสว่นท่ีเพ่ิมเติมจากวงเงินท่ีไดร้บัอนมุตัิโดยท่ีประชมุผู้

ถือหุน้ของบรษัิทในครัง้ก่อนๆ จาํนวน 95,000 ลา้นบาท (หรอืจาํนวนเทียบเทา่ในสกลุเงินอ่ืน) และเมื่อ

คาํนวณ รวมกับหุน้กูข้องบริษัท (ตามมูลค่าท่ีตราไว)้ ท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทัง้หมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง

ตอ้งมีจาํนวนรวมกนัไม่เกิน 120,000 ลา้นบาท (หรือจาํนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) ทัง้นี ้วงเงินของ

หุน้กูท่ี้ไถ่ถอนแลว้ และ/หรอืท่ีบรษัิทไดท้าํการซือ้คืน และ/หรอืชาํระคืนแลว้ จะนาํมานบัเป็นวงเงินของ

หุน้กูท่ี้บรษัิทสามารถทาํการออกและเสนอขายไดอี้ก (Revolving Principal Basis) 

ในกรณีการออกหุน้กูเ้พ่ือการ Refinancing หุน้กูเ้ดิม (การออกหุน้กูใ้หม่เพ่ือนาํเงินท่ีไดจ้ากการเสนอ

ขายหุน้กูไ้ปชาํระ และ/หรอื ทดแทนหุน้กูเ้ดิม) มลูคา่เงินตน้ของหุน้กูเ้ดิมซึง่จะถกูไถ่ถอนในวนัเดียวกนั

กบัวนัท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้หมเ่พ่ือการ Refinancing หุน้กูเ้ดิมนัน้จะไมน่บัเป็นสว่นหนึง่ของมลูคา่

รวมของเงินตน้ของหุน้กูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอนใน การคาํนวณวงเงินของหุน้กูท่ี้บริษัทสามารถทาํการออก

และเสนอขายได ้

สกุลเงนิ เสนอขายในสกลุบาท และ/หรอื สกลุเงินอ่ืน   
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อัตราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะครัง้ 

อายุหุ้นกู้ เวน้แต่กรณีการออกหุน้กูป้ระเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทแลว้ (Perpetual Debentures) หุน้กูท่ี้ออกโดย

บริษัทจะตอ้งมีอายไุมเ่กิน 20 ปี นบัจากวนัออกหุน้กูท่ี้เก่ียวขอ้ง สาํหรบักรณีการออกหุน้กูป้ระเภทไถ่

ถอนเมื่อเลิกบริษัท การกาํหนดอายุ และ วันครบกาํหนดไถ่ถอนของหุน้กู้จะตอ้งเป็นไปตามกฎท่ี

เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และ/หรือ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรอื หนว่ยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

การไถ่ถอนก่อน

กาํหนด 

 

บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุน้กู้ก่อนวันครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู้และผูถื้อหุน้กู ้อาจมี

หรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัททําการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน ทั้งนี  ้ขึน้อยู่กับ

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของหุน้กูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

การเสนอขาย บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุน้กูใ้นครัง้เดียวเต็มจาํนวนวงเงิน หรือเป็นคราว ๆ โดยทาํการเสนอ

ขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศใหแ้ก่ผูล้งทุนทั่วไป และ/หรือ ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง 

และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ บุคคลและผูล้งทนุใด ๆ  ภายใตก้ฎท่ี

เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และ/หรอื สาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรอื หนว่ยงาน ราชการ

อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กู ้

 ทั้งนี ้ ท่ีประชุมคณะกรรมการอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจให้

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (รวมเรียกว่า “ผู้มีอาํนาจ”) และ/หรือ 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายโดยผูม้ีอาํนาจ และ/หรือ กรรมการผูม้ีอาํนาจลง

นามของบริษัท ใหม้ีอาํนาจในการกาํหนดขอ้กาํหนดและเง่ือนไข รวมถึงรายละเอียดตา่ง ๆ อนัจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการ

ออกและเสนอขายหุน้กู ้ เช่น การกาํหนดช่ือเฉพาะของหุน้กู ้จาํนวนหนว่ยหุน้กูท่ี้ออกและเสนอขายในแต่ละครัง้ ประเภท หุน้

กูห้ลกัประกนั (ถา้มี) ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย อายหุุน้กู ้วนัครบกาํหนดไถ่ถอน สทิธิในการไถ่ถอนหุน้กูก้่อนวนัครบกาํหนดไถ่

ถอนหุน้กู้ อัตราดอกเบีย้ วิธีการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้ และการ

ดาํเนินการขึน้ทะเบียนหุน้กูก้บัสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย หรอืตลาดรองอ่ืน และการแตง่ตัง้ท่ีปรกึษาทางการเงิน ผูจ้ดัการ

การจดัจาํหนา่ยหุน้กู ้สถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ ผูป้ระเมินราคาทรพัยส์นิ ท่ีปรกึษากฎหมาย นายทะเบียนหุน้กูต้วัแทน

ชาํระเงิน ผูแ้ทน ผูถื้อหุน้กูห้รือท่ีปรกึษาอ่ืน หรือบคุคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้และการเขา้ทาํ ตกลง 

แกไ้ข รบัรอง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กูแ้ละการติดต่อให ้ขอ้มลู เปิดเผย ลงนาม รบัรอง 

ตกลง และดาํเนินการยื่น ขอ้มลู แบบคาํขอ หรือเอกสารใด ๆ ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.  สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ธนาคาร

แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอ่ืนใด และบคุคลใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้อีกทัง้ใหม้ีอาํนาจในการดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ี

จาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กูร้วมถึงการแต่งตัง้บคุคลใด ๆ  เป็นผูร้บัมอบอาํนาจ ผูแ้ทน หรือตวัแทน

ของตนเพ่ือกระทาํการตา่ง ๆ ขา้งตน้ 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
Proxy Form A 

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

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

อยู่บ้านเลขท่ี ……………….. ถนน  ……………………………….. ตําบล/แขวง ……………………………………………… 
Residing at No. Road Sub District 
อําเภอ/เขต ……………………………… จงัหวดั ……………………………… รหสัไปรษณีย์ ……………………………….. 
District Province Postal Code 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท   ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล        จํากดั (มหาชน) 
as a shareholder of                                     Minor International  Public Company Limited  

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม…………….……………หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั …….............….…… เสียง ดงันี ้
holding a total amount of                                        shares, and is entitled to cast              votes 
    หุ้นสามญั ……….………….……......…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั …….............….…… เสียง 
    Ordinary share         shares, and is entitled to cast       votes 
    หุ้นบริุมสิทธิ ……….……………......…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั …….............….…… เสียง 
    Preferred share          shares, and is entitled to cast       votes 
 
 2. ขอมอบฉนัทะให้  
      hereby appoint 
                           (1)  …....................................……………......................อาย ุ ……………ปี อยู่บ้านเลขท่ี ……………… 
                            Name           Age             Residing at No. 
ถนน  ………………………………..ตําบล/แขวง …………………………………อําเภอ/เขต ………………………………… 
Road    Sub District District 
จงัหวดั ………………………………รหสัไปรษณีย์ …………………………..… หรือ 
Province  Postal Code or 
                    (2)  …....................................…………….....................อาย ุ ……………ปี อยู่บ้านเลขท่ี ………………… 
                            Name        Age          Residing at No. 
ถนน  ………………………………...ตําบล/แขวง …………………………………อําเภอ/เขต ………………………………… 
Road    Sub District  District 
จงัหวดั ………………………………รหสัไปรษณีย์ …………………………..…...หรือ 
Province  Postal Code    or 
 
   มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ                                           นางสาวสวุภา เจริญย่ิง                                                      อาย ุ         56        ปี 
Assign a proxy to the Independent Director,        Ms. Suvabha Charoenying                                                    of age        56    years  
อยู่บ้านเลขท่ี    88 อาคารเดอะปาร์ค ชัน้ 12          ถนน         ถนนรัชดาภิเษก       ตําบล/แขวง       คลองเตย   
อําเภอ/เขต          คลองเตย        จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร         รหสัไปรษณีย์                10110   
Residing at No.           88 The Parq Building, 12th Fl.      Ratchadaphisek Road               Sub District        Klongtoey         
District               Klongtoey  Province                     Bangkok              Postal Code                10110      
 

ตดิอากรแสตมป์ 
20 บาท 

 
Duty Stamp 

20 Baht 
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   มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ                                  นายจรัมพร โชติกเสถียร                                                           อาย ุ         62       ปี 
Assign a proxy to the Independent Director,          Mr. Charamporn Jotikasthira                                                        of age         62      years  
อยู่บ้านเลขท่ี    88 อาคารเดอะปาร์ค ชัน้ 12          ถนน         ถนนรัชดาภิเษก       ตําบล/แขวง       คลองเตย   
อําเภอ/เขต          คลองเตย        จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร         รหสัไปรษณีย์                10110   
Residing at No.           88 The Parq Building, 12th Fl.      Ratchadaphisek Road               Sub District        Klongtoey         
District               Klongtoey  Province                     Bangkok              Postal Code                10110      

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 27/2563 ในวนัท่ี 19  มิถนุายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ บอลรูม ชัน้ 10 โรงแรมอวานี 
พลสั ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  

Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of  Shareholders 
No. 27/2020 on June 19, 2020 at 1.00 p.m. at Grand Riverside Ballroom, 10th Floor, AVANI+ Riverside Bangkok. 

 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 Any act(s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects. 
  
  
 ลงช่ือ  ……..……………………………….. ผู้มอบฉนัทะ 
 Signed   (……………..……………………)   Grantor 
 
 

 ลงช่ือ  …………..………………………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 Signed   (……………..……………………)   Proxy 
 
 

 ลงช่ือ  ……………..……………………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 Signed   (……………..……………………)   Proxy 
 
 

 ลงช่ือ  ……………..……………………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 Signed   (……………..……………………)   Proxy 
 
หมายเหตุ 
Remark 
  
ผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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 
--------------------------------- 

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

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

อยู่บ้านเลขท่ี ……………….. ถนน  ……………………………….. ตําบล/แขวง ……………………………………………… 
Residing at No. Road Sub District 
อําเภอ/เขต ……………………………… จงัหวดั ……………………………… รหสัไปรษณีย์ ……………………………….. 
District Province Postal Code 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท   ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล        จํากดั (มหาชน) 
as a shareholder of                                     Minor International  Public Company Limited  

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม…………….……………หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั …….............….…… เสียง ดงันี ้
holding a total amount of                                        shares, and is entitled to cast              votes 
    หุ้นสามญั ……….………….……......…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั …….............….…… เสียง 
    Ordinary share         shares, and is entitled to cast       votes 
    หุ้นบริุมสิทธิ ……….……………......…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั …….............….…… เสียง 
    Preferred share          shares, and is entitled to cast       votes 
 
 2. ขอมอบฉนัทะให้  
   hereby appoint 
                           (1)  …....................................……………......................อาย ุ ……………ปี อยู่บ้านเลขท่ี ……………… 
                            Name           Age             Residing at No. 
ถนน  ………………………………..ตําบล/แขวง …………………………………อําเภอ/เขต ………………………………… 
Road    Sub District District 
จงัหวดั ………………………………รหสัไปรษณีย์ …………………………..… หรือ 
Province  Postal Code or 
                    (2)  …....................................…………….....................อาย ุ ……………ปี อยู่บ้านเลขท่ี ………………… 
                            Name        Age          Residing at No. 
ถนน  ………………………………..ตําบล/แขวง …………………………………อําเภอ/เขต ………………………………… 
Road    Sub District District 
จงัหวดั ………………………………รหสัไปรษณีย์ …………………………..… หรือ 
Province  Postal Code or 
 
   มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ                                           นางสาวสวุภา เจริญย่ิง                                                      อาย ุ         56        ปี 
Assign a proxy to the Independent Director,        Ms. Suvabha Charoenying                                                    of age        56    years  
อยู่บ้านเลขท่ี    88 อาคารเดอะปาร์ค ชัน้ 12          ถนน         ถนนรัชดาภิเษก       ตําบล/แขวง       คลองเตย   
อําเภอ/เขต          คลองเตย        จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร         รหสัไปรษณีย์                10110   
Residing at No.           88 The Parq Building, 12th Fl.      Ratchadaphisek Road               Sub District        Klongtoey         
District               Klongtoey  Province                     Bangkok              Postal Code                10110      
 
 
 

ตดิอากรแสตมป์ 
20 บาท 

 

Duty Stamp 
20 Baht 
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   มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ                                  นายจรัมพร โชติกเสถียร                                                           อาย ุ         62       ปี 
Assign a proxy to the Independent Director,          Mr. Charamporn Jotikasthira                                                        of age         62      years  
อยู่บ้านเลขท่ี    88 อาคารเดอะปาร์ค ชัน้ 12          ถนน         ถนนรัชดาภิเษก       ตําบล/แขวง       คลองเตย   
อําเภอ/เขต          คลองเตย        จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร         รหสัไปรษณีย์                10110   
Residing at No.           88 The Parq Building, 12th Fl.      Ratchadaphisek Road               Sub District        Klongtoey         
District               Klongtoey  Province                     Bangkok              Postal Code                10110      

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 27/2563 ในวนัท่ี 19  มิถนุายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ บอลรูม ชัน้ 10 โรงแรมอวานี 
พลสั ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  

Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of  Shareholders 
No. 27/2020 on June 19, 2020 at 1.00 p.m. at Grand Riverside Ballroom, 10th Floor, AVANI+ Riverside Bangkok. 
 
 3. ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการเข้าร่วมประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

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

วาระที่ 1    พิจารณารับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาํเนินงานของบริษัทใน
รอบปี 2562 

Agenda 1  To consider and acknowledge the annual report and the Board of Directors report on the Company’s 
performance for the year 2019 

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

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

        เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
 Approve      Not approve               Abstain 

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิสาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทัง้รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 
Agenda 2 To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2019 including to 

acknowledge the auditor’s report 

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

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

    เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
     Approve       Not approve                Abstain 

 
วาระที่ 3  พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2562 
Agenda 3  To consider and approve the allocation of profit for the statutory reserve and the omission of dividend 

payment for the year 2019 

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

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

    เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
     Approve       Not approve                Abstain 
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วาระที่ 4 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระใน

ปี 2563 
Agenda 4   To consider and approve the election of the directors completing their term for the year 2020 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in 

all respects. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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  

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
     Approve Not approve  Abstain  

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

1. นายจรัมพร โชติกเสถียร 
        Mr. Charamporn Jotikasthira 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
     Approve Not approve  Abstain  

2. นายเอม็มานเูอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย 
   Mr. Emmanuel Jude Dillipraj Rajakarier 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
     Approve Not approve  Abstain  

3. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค 
   Mr. John Scott Heinecke  

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
    Approve Not approve  Abstain 

4. นางสาวคามิลล์ มา 
   Ms. Camille Ma   

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
    Approve Not approve  Abstain 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 
Agenda 5 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2020 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

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

                               เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
          Approve       Not approve                Abstain 
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วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดค่าสอบบัญชี 
Agenda 6 To consider and approve the appointment the auditors for the year 2020 and the auditing fee 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

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

                               เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
          Approve       Not approve                Abstain 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 4,849,860,006 บาท เป็น 5,887,815,947 
บาท โดยการออกหุ้นสามญัที่ออกใหม่จาํนวนไม่เกนิ 1,037,955,941 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

Agenda 7  To consider and approve the increase of the registered capital of the Company from 4,849,860,006 
Baht to 5,887,815,947 Baht, by issuing up to 1,037,955,941 new ordinary shares, with a par value 
of 1 Baht 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

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

                               เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
          Approve       Not approve                Abstain 
 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
Agenda 8 To consider and approve the amendment of the Clause 4 of the Memorandum of Association 

pursuant to the increase of the registered capital 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

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

                               เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
          Approve       Not approve                Abstain 
 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมตักิารออกใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 7 (MINT-W7) จาํนวน 
ไม่เกนิ 313,831,156 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

Agenda 9  To consider and approve the issuance of the Company’s warrants to purchase ordinary shares 
No.7 (MINT-W7) up to 313,831,156 units for allocation to existing shareholders of the Company in 
proportion to their respective shareholdings 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

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

                               เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
          Approve       Not approve                Abstain 
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วาระที่ 10 พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จาํนวนไม่เกนิ 1,037,955,941 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท ตามรายละเอยีดดังนี ้

ก. จดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จํานวนไม่เกิน 716,124,785 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัท
ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

ข. จดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จํานวนไม่เกิน 313,831,156 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ MINT-W7 ซึง่จะออกให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 

ค. จดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จํานวนไม่เกิน 8,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการปรับอตัราการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดง
สิทธิ MINT-W6 เน่ืองจากการเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering ในราคาท่ีต่ํา
กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 6 (MINT-W6)  

Agenda 10  To consider and approve the allocations of up to 1,037,955,941 shares at the par value of Baht 
1.00 per share, in accordance with the details as follows: 

a. To allocate up to 716,124,785 new ordinary shares for an offering to the existing shareholders of the 
Company in proportion to their respective shareholdings 

b. To allocate up to 313,831,156 new ordinary shares for the exercise of the MINT-W7 Warrants which will 
be issued to existing shareholders of the Company in proportion to their respective shareholdings 

c. To allocate up to 8,000,000 shares for the adjustment of the exercise ratio of MINT-W6 warrants due to 
the offering of new ordinary shares in the Rights Offering at a price which may be lower than 90 percent 
of the market price in accordance with the Terms and Conditions governing the Rights and Obligations 
of the Issuer and Holders of the Warrants to purchase ordinary shares of Minor International Public 
Company Limited No.6 (MINT-W6) 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

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

                               เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
          Approve       Not approve                Abstain 

 

วาระที่ 11 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 21 และ ข้อ 32/1 
Agenda 11 To consider and approve the amendment to the Company’s Articles of Association, Article 21 

and Article 32/1 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

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

                               เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
          Approve       Not approve                Abstain 
 

วาระที่ 12 พจิารณาอนุมตัใิห้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
Agenda 12 To consider and approve an issuance and offering of debentures 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

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

                               เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
          Approve       Not approve                Abstain 
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4.  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

     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.  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ี
ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

     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. 

 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

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

 ลงช่ือ  ……..……………………………….. ผู้มอบฉนัทะ 
 Signed (……………..……………………)   Grantor 
 

 ลงช่ือ  …………..………………………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 Signed (……………..……………………)   Proxy 
 

 ลงช่ือ  ……………..……………………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 Signed (……………..……………………)   Proxy 
 

 ลงช่ือ  ……………..……………………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 Signed (……………..……………………)   Proxy 
 
หมายเหตุ 
Remarks 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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

director. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้ รับมอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจํา
ตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Annex to the Form of Proxy (Form B) 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ  ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล   จํากดั (มหาชน) 

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

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 27/2563 ในวนัท่ี 19 มิถนุายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ บอลรูม 
ชัน้ 10 โรงแรมอวานี พลสั ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ   

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 27/2020 on June 19, 1.00 p.m. at Grand Riverside Ballroom, 
10th Floor, AVANI+ Riverside Bangkok.  

 
------------------------------------------- 

วาระท่ี…………………….    เร่ือง…………………………………………………………………………… 
 Agenda   Subject 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

                                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
               Approve             Not approve                      Abstain 
 

วาระท่ี …………………….    เร่ือง…………………………………………………………………………… 
 Agenda   Subject 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

                                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
               Approve             Not approve                      Abstain 
 

วาระท่ี…………………….    เร่ือง…………………………………………………………………………… 
 Agenda   Subject 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

                                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
               Approve             Not approve                      Abstain 
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วาระท่ี…………………….    เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ 
 Agenda   Subject Appointment of Directors 

ช่ือกรรมการ 
Name of director 

                                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
               Approve             Not approve                      Abstain 

 
ช่ือกรรมการ 
Name of director 

                                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
               Approve             Not approve                      Abstain 

 
ช่ือกรรมการ 
Name of director 

                                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
               Approve             Not approve                      Abstain 

 
ช่ือกรรมการ 
Name of director 

                                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
               Approve             Not approve                      Abstain 

 
ช่ือกรรมการ 
Name of director 

                                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
               Approve             Not approve                      Abstain 

 
ช่ือกรรมการ 
Name of director 

                                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
               Approve             Not approve                      Abstain 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  

Proxy Form C 
--------------------------------------- 

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

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

อยู่บ้านเลขท่ี ……………….. ถนน  ……………………………….. ตําบล/แขวง ……………………………………………… 
Residing at No. Road Sub District 
อําเภอ/เขต ……………………………… จงัหวดั ……………………………… รหสัไปรษณีย์ ……………………………….. 
District Province Postal Code 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั……………………………………...…………………….. 
As the Custodian of  (Please specify the fund name/shareholder name) ……………………………………...……………… 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท   ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล        จํากดั (มหาชน) 
as a shareholder of                                     Minor International  Public Company Limited  

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม…………….……………หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั …….............….…… เสียง ดงันี ้
holding a total amount of                                        shares, and is entitled to cast              votes 
    หุ้นสามญั ……….………….……......…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั …….............….…… เสียง 
    Ordinary share         shares, and is entitled to cast       votes 
    หุ้นบริุมสิทธิ ……….……………......…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั …….............….…… เสียง 
    Preferred share          shares, and is entitled to cast       votes 
 
 2. ขอมอบฉนัทะให้  
   hereby appoint 
                           (1)  …....................................……………......................อาย ุ ……………ปี อยู่บ้านเลขท่ี ……………… 
                            Name           Age             Residing at No. 
ถนน  ………………………………..ตําบล/แขวง …………………………………อําเภอ/เขต ………………………………… 
Road    Sub District District 
จงัหวดั ………………………………รหสัไปรษณีย์ …………………………..… หรือ 
Province  Postal Code or 
                      (2)  …....................................…………….....................อาย ุ ……………ปี อยู่บ้านเลขท่ี ………………… 
                            Name          Age            Residing at No. 
ถนน  ………………………………..ตําบล/แขวง …………………………………อําเภอ/เขต ………………………………… 
Road    Sub District District 
จงัหวดั ………………………………รหสัไปรษณีย์ …………………………..… หรือ 
Province  Postal Code or 
 
   มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ                                           นางสาวสวุภา เจริญย่ิง                                                      อาย ุ         56        ปี 
Assign a proxy to the Independent Director,        Ms. Suvabha Charoenying                                                    of age        56    years  
อยู่บ้านเลขท่ี    88 อาคารเดอะปาร์ค ชัน้ 12          ถนน         ถนนรัชดาภิเษก       ตําบล/แขวง       คลองเตย   
อําเภอ/เขต          คลองเตย        จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร         รหสัไปรษณีย์                10110   
Residing at No.           88 The Parq Building, 12th Fl.      Ratchadaphisek Road               Sub District        Klongtoey         
District               Klongtoey  Province                     Bangkok              Postal Code                10110      
 

ตดิอากรแสตมป์ 
20 บาท 

 

Duty Stamp 
20 Baht 
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   มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ                                  นายจรัมพร โชติกเสถียร                                                           อาย ุ         62       ปี 
Assign a proxy to the Independent Director,          Mr. Charamporn Jotikasthira                                                        of age         62      years  
อยู่บ้านเลขท่ี    88 อาคารเดอะปาร์ค ชัน้ 12          ถนน         ถนนรัชดาภิเษก       ตําบล/แขวง       คลองเตย   
อําเภอ/เขต          คลองเตย        จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร         รหสัไปรษณีย์                10110   
Residing at No.           88 The Parq Building, 12th Fl.      Ratchadaphisek Road               Sub District        Klongtoey         
District               Klongtoey  Province                     Bangkok              Postal Code                10110      

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 27/2563 ในวนัท่ี 19  มิถนุายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ บอลรูม ชัน้ 10 โรงแรมอวานี 
พลสั ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  

Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of  Shareholders 
No. 27/2020 on June 19, 2020 at 1.00 p.m. at Grand Riverside Ballroom, 10th Floor, AVANI+ Riverside Bangkok. 
 

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

  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 
   หุ้นสามญั……………………………หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน………………………เสียง 

   Ordinary share shares, and is entitled to cast             votes 
   หุ้นบริุมสิทธิ...………………………หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน………………………เสียง 

   Preferred share shares, and is entitled to cast            votes 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด …………………..................................................……… เสียง 
Total                                                                    votes 
 

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

วาระที่ 1   พิจารณารับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาํเนินงานของบริษัทใน
รอบปี 2562 

Agenda 1 To consider and acknowledge the Annual Report and the Board of Directors report on the 
Company’s performance for the year 2019 

 
- วาระนีเ้ป็นการแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ - 

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

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิสาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทัง้รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 
Agenda 2 To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2019 including to 

acknowledge the auditor’s report 

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

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

        เห็นด้วย....................เสียง     ไม่เห็นด้วย....................เสยีง     งดออกเสียง……..เสียง 
       Approve                   Vote Not approve                 Vote           Abstain                 Vote 



 

เอกสารแนบ 10 ค 
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วาระที่ 3  พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2562 
Agenda 3  To consider and approve the allocation of profit for the statutory reserve and the omission of dividend 

payment for the year 2019 

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

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

        เห็นด้วย....................เสียง     ไม่เห็นด้วย....................เสยีง     งดออกเสียง……..เสียง 
 Approve                        Vote        Not approve                  Vote   Abstain                    Vote 

 
วาระที่ 4 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระใน

ปี 2563 
Agenda 4   To consider and approve the election of the directors completing their term for the year 2020 

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

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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  

        เห็นด้วย....................เสียง     ไม่เห็นด้วย....................เสยีง     งดออกเสียง……..เสียง 
  Approve                     Vote    Not approve                 Vote    Abstain                Vote 

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

1. นายจรัมพร โชติกเสถียร 
        Mr. Charamporn Jotikasthira 

 เห็นด้วย....................เสยีง  ไม่เห็นด้วย....................เสียง    งดออกเสียง……..เสียง 
     Approve                     Vote    Not approve                 Vote    Abstain                Vote 

2. นายเอม็มานเูอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย 
   Mr. Emmanuel Jude Dillipraj Rajakarier 

 เห็นด้วย....................เสยีง  ไม่เห็นด้วย....................เสียง    งดออกเสียง……..เสียง  
             Approve                     Vote    Not approve                 Vote    Abstain                Vote 

3. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค 
   Mr. John Scott Heinecke  

 เห็นด้วย....................เสยีง  ไม่เห็นด้วย....................เสียง   งดออกเสียง..........เสยีง 
    Approve                     Vote Not approve                    Vote   Abstain                 Vote 

4. นางสาวคามิลล์ มา 
   Ms. Camille Ma   

 เห็นด้วย....................เสยีง  ไม่เห็นด้วย....................เสียง   งดออกเสียง..........เสยีง 
    Approve                      Vote    Not approve                 Vote   Abstain                 Vote 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 
Agenda 5 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2020 

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

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

        เห็นด้วย....................เสียง     ไม่เห็นด้วย....................เสยีง     งดออกเสียง……..เสียง 
  Approve                      Vote    Not approve                 Vote   Abstain                 Vote 

 

วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดค่าสอบบัญชี 
Agenda 6 To consider and approve the appointment the auditors for the year 2020 and the auditing fee 

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

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

        เห็นด้วย....................เสียง     ไม่เห็นด้วย....................เสยีง     งดออกเสียง……..เสียง 
  Approve                      Vote    Not approve                 Vote   Abstain                 Vote 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 4,849,860,006 บาท เป็น 5,887,815,947 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จาํนวนไม่เกนิ 1,037,955,941 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

Agenda 7  To consider and approve the increase of the registered capital of the Company from 4,849,860,006 Baht 
to 5,887,815,947 Baht, by issuing up to 1,037,955,941 new ordinary shares, with a par value of 1 Baht 

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

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

        เห็นด้วย....................เสียง     ไม่เห็นด้วย....................เสยีง     งดออกเสียง……..เสียง 
  Approve                    Vote    Not approve                 Vote    Abstain                 Vote 

 
วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
Agenda 8 To consider and approve the amendment of the Clause 4 of the Memorandum of Association pursuant 

to the increase of the registered capital 

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

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

        เห็นด้วย....................เสียง     ไม่เห็นด้วย....................เสยีง     งดออกเสียง……..เสียง 
  Approve                      Vote    Not approve                 Vote   Abstain                 Vote 

 
วาระที่ 9 พจิารณาอนุมตักิารออกใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 7 (MINT-W7) จาํนวนไม่เกิน 

313,831,156 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสัดส่วนการถอืหุ้น 
Agenda 9  To consider and approve the issuance of the Company’s warrants to purchase ordinary shares No.7 

(MINT-W7) up to 313,831,156 units for allocation to existing shareholders of the Company in proportion 
to their respective shareholdings 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 
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 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

        เห็นด้วย....................เสียง     ไม่เห็นด้วย....................เสยีง     งดออกเสียง……..เสียง 
    Approve                      Vote    Not approve                 Vote   Abstain                 Vote 

 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จํานวนไม่เกิน 1,037,955,941 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 

บาท ตามรายละเอียดดงันี ้

ก. จัดสรรหุ้นสามัญท่ีออกใหม่จํานวนไม่เกิน 716,124,785 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 

ข. จดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จํานวนไม่เกิน 313,831,156 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดง
สิทธิ MINT-W7 ซึง่จะออกให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 

ค. จดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จํานวนไม่เกิน 8,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการปรับอตัราการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ 
MINT-W6 เน่ืองจากการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering ในราคาท่ีตํ่ากวา่ร้อยละ 90 
ของราคาตลาด ตามข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 6 (MINT-W6)  

Agenda 10  To consider and approve the allocations of up to 1,037,955,941 shares at the par value of Baht 1.00 per 
share, in accordance with the details as follows: 

a. To allocate up to 716,124,785 new ordinary shares for an offering to the existing shareholders of the Company 
in proportion to their respective shareholdings 

b. To allocate up to 313,831,156 new ordinary shares for the exercise of the MINT-W7 Warrants which will be 
issued to existing shareholders of the Company in proportion to their respective shareholdings 

c. To allocate up to 8,000,000 shares for the adjustment of the exercise ratio of MINT-W6 warrants due to the 
offering of new ordinary shares in the Rights Offering at a price which may be lower than 90 percent of the 
market price in accordance with the Terms and Conditions governing the Rights and Obligations of the Issuer 
and Holders of the Warrants to purchase ordinary shares of Minor International Public Company Limited No.6 
(MINT-W6) 

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

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

        เห็นด้วย....................เสียง     ไม่เห็นด้วย....................เสยีง     งดออกเสียง……..เสียง 
    Approve                      Vote    Not approve                 Vote   Abstain                 Vote 

 

วาระที่ 11 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 21 และ ข้อ 32/1 
Agenda 11 To consider and approve the amendment to the Company’s Articles of Association, Article 21 and 

Article 32/1 

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

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

        เห็นด้วย....................เสียง     ไม่เห็นด้วย....................เสยีง     งดออกเสียง……..เสียง 
    Approve                      Vote    Not approve                 Vote   Abstain                 Vote 
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วาระที่ 12 พจิารณาอนุมตัใิห้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
Agenda 12 To consider and approve an issuance and offering of debentures 

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

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

        เห็นด้วย....................เสียง     ไม่เห็นด้วย....................เสยีง     งดออกเสียง……..เสียง 
    Approve                      Vote    Not approve                 Vote   Abstain                 Vote 

 
 

5.  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

     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.  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ี

ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

     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. 

 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

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

 ลงช่ือ  ……..……………………………….. ผู้มอบฉนัทะ 
 Signed (……………..……………………)   Grantor 
 

 ลงช่ือ  …………..………………………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 Signed (……………..……………………)   Proxy 
 

 ลงช่ือ  ……………..……………………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 Signed (……………..……………………)   Proxy 
 

 ลงช่ือ  ……………..……………………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 Signed (……………..……………………)   Proxy 
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หมายเหตุ 
Remarks 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน 

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

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
Evidences to be enclosed with the proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 
 Letter of attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the 

shareholder 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  
 Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได้     
 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. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual 

director. 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้ รับมอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อ
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

Annex to the Form of Proxy (Form C) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล                                จํากดั (มหาชน) 

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

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 27/2563 ในวนัท่ี 19 มิถนุายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ บอลรูม 
ชัน้ 10 โรงแรมอวานี พลสั ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ   

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 27/2020 on June 19, 2020 at 1.00 p.m. at Grand Riverside 
Ballroom, 10th Floor, AVANI+ Riverside Bangkok.  
 

------------------------------------------- 
วาระท่ี…………………….    เร่ือง…………………………………………………………………………… 

 Agenda   Subject 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

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

        เห็นด้วย....................เสียง     ไม่เห็นด้วย....................เสยีง     งดออกเสียง……..เสียง 
  Approve                    Vote    Not approve                 Vote   Abstain                 Vote 

วาระท่ี…………………….    เร่ือง…………………………………………………………………………… 
 Agenda   Subject 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

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

        เห็นด้วย....................เสียง     ไม่เห็นด้วย....................เสยีง     งดออกเสียง……..เสียง 
  Approve                    Vote    Not approve                 Vote   Abstain                 Vote 

วาระท่ี…………………….    เร่ือง…………………………………………………………………………… 
 Agenda   Subject 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

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

        เห็นด้วย....................เสียง     ไม่เห็นด้วย....................เสยีง     งดออกเสียง........เสียง 
  Approve                    Vote    Not approve                 Vote   Abstain                 Vote 

 
 
 



 

  
 เอกสารแนบ 10 

Enclosure 10 

 

วาระท่ี…………………….    เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ 
 Agenda   Subject Appointment of Directors 

 
ช่ือกรรมการ 
Name of director 

        เห็นด้วย....................เสียง     ไม่เห็นด้วย....................เสยีง     งดออกเสียง........เสียง 
  Approve                    Vote    Not approve                 Vote   Abstain                 Vote 

 
ช่ือกรรมการ 
Name of director 

        เห็นด้วย....................เสียง     ไม่เห็นด้วย....................เสยีง     งดออกเสียง........เสียง 
  Approve                    Vote    Not approve                 Vote   Abstain                 Vote 

 
ช่ือกรรมการ 
Name of director 

        เห็นด้วย....................เสียง     ไม่เห็นด้วย....................เสยีง     งดออกเสียง........เสียง 
  Approve                    Vote    Not approve                 Vote   Abstain                 Vote 

 
ช่ือกรรมการ 
Name of director 

        เห็นด้วย....................เสียง     ไม่เห็นด้วย....................เสยีง     งดออกเสียง........เสียง 
  Approve                    Vote    Not approve                 Vote   Abstain                 Vote 

 
ช่ือกรรมการ 
Name of director 

        เห็นด้วย....................เสียง     ไม่เห็นด้วย....................เสยีง     งดออกเสียง........เสียง 
  Approve                    Vote    Not approve                 Vote   Abstain                 Vote 

 
ช่ือกรรมการ 
Name of director 

        เห็นด้วย....................เสียง     ไม่เห็นด้วย....................เสยีง     งดออกเสียง........เสียง 
  Approve                    Vote    Not approve                 Vote   Abstain                 Vote 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ 
Details of Independent Director who can be a proxy 

 
1. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง  อาย ุ56 ปี (เกิดเม่ือปี 2506) 
Ms. Suvabha Charoenying Age 56 years (Born in 1963) 
ตาํแหน่ง    กรรมการอิสระ (แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559) 
Positions   Independent Director (Elected in 22 January 2016) 

กรรมการตรวจสอบ  
    Member of the Audit Committee  

กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  
    Member of the Compensation Committee  
    ประธานกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

Chairman of the Nominating and Corporate Governance Committee  
 
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครัง้นี ้ 
Interest in the agenda considered              
วาระท่ี 5        การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 

Agenda 5     To consider and fix the directors’ remuneration for the year 2020 
 
คุณวุฒกิารศกึษา/ประวัตกิารอบรม 
Educational Credential 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
Master of Business Administration in Finance and Marketing, Assumption University  

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
Bachelor of Business Administration in Finance and Banking, Assumption University  

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

 หลกัสตูร TLCA Leadership Development Program, IMD Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
TLCA Leadership Development Program, IMD Lausanne, Switzerland 

 หลกัสตูร Certified Financial Planner (CFP) รุ่นท่ี 1/2552 สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย (TFPA) / Financial Planning 

Standards Board (FPSB)  

Certified Financial Planner (CFP) Class 1/2009, Thai Financial Planner Association (TFPA) / Financial Planning 

Standards Board (FPSB) 
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 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุ่นท่ี 1 

Capital Market Academy Leadership Program (Batch 1), Capital Market Academy (CMA)  

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน (วพน) รุ่นท่ี 13/2562 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

Energy Literacy for Sustainable Future Class 13/2019, Thailand Energy Academy (TEA) 

 หลกัสตูร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นท่ี 7/2562 และ รุ่นท่ี 2/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

Strategic Board Master Class (SBM) Class 7/2019 and  Class 2/2017, Thai Institute of Directors Association (IOD) 

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  รุ่นท่ี 1/ 2543 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Director Certification Program (DCP) Class 1/2000, Thai Institute of Directors Association (IOD) 

 หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP)  ปี 2554 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Audit Committee Program (ACP) Class 2011, Thai Institute of Directors Association (IOD) 

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

การดาํรงตาํแหน่งอื่นๆ 
Other Current Positions 

 กรรมการ บริษัท เอสเอฟ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

Director of SF Corporation Pcl. 

 กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

Non-Executive Director of TQM Corporation Pcl. 

 กรรมการ บริษัท กร์ูเมต์ เอเชีย จํากดั 

Director of Gourmet Asia Co.,Ltd. 

 กรรมการ บริษัท กร์ูเมต์ เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั 

Director of Gourmet Enterprise Co.,Ltd. 

 กรรมการ บริษัท อนิเตอร์มาร์ท (ประเทศไทย) จํากดั 

Director of Intermart (Thailand) Co.,Ltd. 

 กรรมการ บริษัท แฟมิล่ี ออฟฟิศ จํากดั 

Director of Family Office Co., Ltd. 

 กรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

Director of Thai Institute of Directors Association 

 อปุนายก สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 

Vice Chairman of Thai Financial Planner Association (TFPA) 
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ประสบการณ์ทาํงาน 
Experiences 

 กรรมการและกรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

Director and Managing Director of Thanachart Securities Pcl. 

 กรรมการอสิระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซนเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

Independent Director of Big C Supercenter Pcl. 

 กรรมการอสิระ บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากดั 

Independent Director of Humanica Co.,Ltd. 

 กรรมการอสิระ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

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

 กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ชโรเดอร์ จํากดั 

Chief Executive Officer of Schroder Asset Management Ltd. 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ เอกธํารง จํากดั (มหาชน) 

Executive Director of Securities One Pcl. 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท มอร์แกน เกรนเฟลล์ไทย จํากดั 

Vice President of Morgan Grenfell Thai Company Limited 
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2. นายจรัมพร โชตกิเสถยีร อาย ุ62 ปี (เกิดเม่ือปี 2500) 
Mr. Charamporn Jotikasthira Age 62 years (Born in 1957) 

สามารถพิจารณา คณุวฒิุการศกึษา/ประวติัการอบรม การดํารงตําแหน่งอืน่ๆ และประสบการณ์ทํางานของนายจรัมพร โชติกเสถียร 
ได้ในเอกสารแนบ 3 

Please see Educational Credential, Other Current Positions and Experiences of Mr. Charamporn Jotikasthira in 
Enclosure 3 
 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครัง้นี ้ 
Interest in the agenda considered              
วาระท่ี 4*  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการท่ีครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในปี 2563 
Agenda 4* To consider and approve the election of the directors completing their term for the year 2020 
วาระท่ี 5       การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 
Agenda 5    To consider and fix the directors’ remuneration for the year 2020 
 
หมายเหต:ุ  
Note: 

* การมีส่วนได้เสียพิเศษตามท่ีกําหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมลู เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระคนท่ีจะรับมอบฉันทะ
จากผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ ว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กบัวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นัน้หรือไม่ เช่น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตัง้กรรมการ
เพราะเป็นผู้ ท่ีจะต้องถกูเลือกตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการอีกครัง้หนึ่ง  
* The disclosure of special interest specified in the AGM Checklist Form is the disclosure of information specifically on any special 
interest that an independent director who will be acting as proxy for the shareholders has in any matters on the agenda such as 
special interest in the election of directors due to being a nominee for the re-election. 

 
 
ในกรณีท่ีต้องการมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อมสําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนา
หนงัสือรับรองบริษัท ท่ีลงนามรับรองความถกูต้องแล้ว กลบัมายงับริษัทภายในวนัท่ี 17 มิถนุายน 2563 ตามท่ีอยู่ดงันี ้

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 June 17, 2020 at the following address: 
 
หนงัสือมอบฉนัทะ   Proxy Form  

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 
สว่นงานเลขานกุารบริษัท 
88 อาคารเดอะปาร์ค ชัน้ 12 ถนนรัชดาภิเษก  
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 

โทรศพัท์: 662 365 6115-9 Tel:  662 365 6115-9 
โทรสาร:  662 365 6095 Fax: 662 365 6095 
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ข้อบังคับ 

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ  

ขอ้ 12 ใหบ้ริษัทมีคณะกรรมการของบรษัิทไม่นอ้ยกวา่ 5 คน แต่ไม่มากกวา่ 12 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึง่

ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะตอ้งมีคุณสมบตัิตามท่ีกฎหมายกาํหนด

 ขอ้ 13  ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) การเลอืกตัง้กรรมการจะกาํหนดใหเ้ลอืกเป็นรายบคุคลหรอืคราวละหลายคนก็ได ้

(2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก โดยใหถื้อว่าผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนน

เสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 

(3) บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีพึงจะมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ไดร้บัเลือกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพงึมี ใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงไดเ้พ่ิมขึน้อีกหนึ่ง

เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

 ขอ้ 14  ในการประชมุสามญัประจาํปีทกุครัง้ใหก้รรมการออกจากตาํแหนง่ 1 ใน 3  เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการ

ท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกบัสว่น 1 ใน 3 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะ

ออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากตาํแหนง่ 

 ขอ้ 24 หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบรษัิท หรอื

เขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จาํกัดความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจาํกัด หรือเป็นกรรมการของ

บริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทไม่วา่จะทาํ

เพ่ือประโยชนต์นหรอืประโยชนผ์ูอ่ื้น เวน้แตจ่ะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

ขอ้ 26 กรรมการของบรษัิทมีสทิธิไดร้บัคา่ตอบแทนในการปฏิบตัิหนา้ท่ีอนัไดแ้ก่ 

(1) เงินเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง และคา่พาหนะ โบนสั คา่ใชจ้า่ยท่ีจาํเป็น 

(2) บาํเหน็จ และคา่ตอบแทนอ่ืนตามท่ีไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

 ความในขอ้นีไ้มก่ระทบกระเทือนถึงสทิธิของพนกังาน หรือลกูจา้งของบริษัท ซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการในอนัท่ี

จะไดร้บัคา่ตอบแทน และผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท 

 

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ขอ้ 28 คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสี่เดือนนบัแต่วัน

สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแลว้ ใหเ้รยีกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถื้อ

หุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร หรอืผูถื้อหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกว่า 
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รอ้ยละสิบของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ช่ือกันทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ

ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย  

ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในสีส่บิหา้วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจ่ดัใหม้ีการประชมุภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ช่ือกนั

หรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้วนันบัแต่วนัครบกาํหนด

ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้ง

รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครัง้ใดจาํนวนผูถื้อหุน้ซึง่

มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนด ผูถื้อหุน้ซึ่งเรียกประชุมตามวรรคสามตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบชดใช้

คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

ขอ้ 29  ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่งท่ีจะเสนอ

เพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิ หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้ถื้อ

หุน้และนายทะเบียนทราบไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพต์ิดตอ่กนั 3 

วนั ก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั 

ขอ้ 30  ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบ

หา้คน หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสามของจาํนวนหุน้ท่ี

จาํหนา่ยไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึ่งชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาร่วม

ประชมุไมค่รบองคป์ระชมุตามท่ีกาํหนดไว ้หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนั

ระงบัไป ถา้การประชมุนัน้มิใช่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชมุใหม ่และใหส้ง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงั

ผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนันดัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการนั่งเป็นประธานท่ีประชุม ถา้ไม่มีตวัประธานใหร้องประธานกรรมการเป็น

ประธาน ถา้รองประธานกรรมการไมอ่าจปฏิบตัิหนา้ท่ีไดก็้ใหท่ี้ประชมุเลือกตัง้ผูถื้อหุน้คนหนึง่ซึง่ไดเ้ขา้รว่มประชมุเป็นประธาน 

ขอ้ 31  ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบ้คุคลอ่ืนเขา้ประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชุม

ได ้หนงัสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียน

กาํหนด หนงัสอืมอบฉนัทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรอืผูท่ี้ประธานกาํหนด ณ ท่ีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้

ประชุม ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียงและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนน

เสยีงดงันี ้

(1) ในกรณีปกติใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสยีง

เทา่กนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2)  ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มา

ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 (ก)  การขาย หรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ีน 
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 (ข)  การซือ้ หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอ่ืน หรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 

 (ค)  การทาํ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททัง้หมด หรอืบางสว่นท่ีสาํคญั 

การมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมี

วตัถปุระสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทนุกนั 

ขอ้ 32  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจาํปีพงึกระทาํมีดงันี ้ 

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทท่ีคณะกรรมการ

ของบรษัิทไดจ้ดัการไปในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2)  พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุ 

(3)  พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร อนมุตัิการจ่ายเงินปันผล 

(4)  เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5)  แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดคา่ตอบแทนประจาํปี 
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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 ชั่วโมงก่อนการประชมุ  

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน 

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 
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การใช้รหสัควิอาร ์(QR Code) สาํหรับดาวนโ์หลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจาํปี คร้ังที ่27/2563

และรายงานประจาํปี 2563 

  

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด ในฐานะนายทะเบียน 

หลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันาระบบเพ่ือใหบ้รษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ สง่เอกสารการประชมุผูถื้อหุน้และรายงานประจาํปีใน

รูปแบบอิเลก็ทรอนิกสผ์า่นรหสัคิวอาร ์(QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรยีกดขูอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็  

 ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผา่น รหสัคิวอาร ์(QR Code) (ตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 1) ตามขัน้ตอน ตอ่ไปนี ้ 

สาํหรับระบบปฎิบตัิการ ไอโอเอส (iOS) (ไอโอเอส 11 ขึน้ไป)  

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ  

2. สแกน (หนักลอ้งถา่ยรูปบนมือถือสอ่งไป) ท่ี รหสัคิวอาร ์(QR Code)  

3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดท่ีขอ้ความนัน้ เพ่ือดขูอ้มลูประกอบการประชมุ  

หมายเหตุ: กรณีท่ีไมม่ีขอ้ความ (Notification) บนมือถือ ผูถื้อหุน้สามารถสแกน รหสัคิวอาร ์ (QR Code) จากแอปพลเิคชนั 

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

 

สาํหรับระบบปฎิบตัิการ แอนดรอยด ์ (Android)  

• เปิดแอปพลเิคชนั ไลน ์ (LINE)    

   เขา้ไปใน ไลน ์(LINE) แลว้เลอืก เพ่ิมเพ่ือน (Add friends) → เลอืก รหสัคิวอาร ์→ สแกน รหสัควิอาร ์ 

 

• เปิดแอปพลเิคชนั อา่นรหสัคิวอาร ์(QR Code Reader)                   → สแกน รหสัคิวอาร ์ 

  

•  เปิดแอปพลเิคชนั เฟสบุ๊ค (Facebook)   

 เขา้ไปในฟังกช์ั่นคน้หา (Search) → กดตรงรูป รหสัคิวอาร ์                                                    → สแกน รหสัคิวอาร ์
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 26/2562 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท 

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานคณะกรรมการ ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัทได้

กําหนดไว้ โดยประธานฯ ดําเนินการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ และนายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน

สว่นกลางและรองประธานฝ่ายวางแผนกลยทุธ์ ดําเนินการประชมุเป็นภาษาไทย 

ก่อนเร่ิมการประชุม เจ้าหน้าท่ีของโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท ได้นําเสนอคําแนะนําเก่ียวกับ

มาตรการและระบบรักษาความปลอดภยั กรณีเกิดเหตฉุกุเฉินของทางโรงแรม  

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ได้แจ้งว่า บริษัทมีทนุชําระแล้วจํานวน 4,618,914,291 บาท แบ่งออกเป็น 4,618,914,291 หุ้น 

มีผู้ ถือหุ้น ณ วนักําหนดสทิธิผู้ ถือหุ้นท่ีจะเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเมื่อวนัท่ี 13 มีนาคม 2562 จํานวน 27,481 ราย ซึง่

ในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจํานวน 333 ราย และด้วยการมอบฉนัทะจํานวน 2,182 ราย รวมทัง้สิน้ 2,515 ราย โดย

ถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 3,385,080,787 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.2874 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์

ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ จึงได้เชิญประธานฯ กลา่วเปิดประชมุ 

ประธานฯ เปิดประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและแนะนํากรรมการบริษัท 

ผู้บริหารระดบัสงู ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมายและผู้ ท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ทําหน้าท่ีตรวจสอบการนบัคะแนนท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 11 ทา่น) 

1. นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

2. คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

3. นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

4. นางสาวสวุภา เจริญยิ่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา

และกํากบัดแูลกิจการ 

5. นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮเูบนเน็ท กรรมการอิสระ 

6. นายอานิล ธาดาน่ี กรรมการ 

7. นายธีรพงศ์ จนัศิริ กรรมการ 

8. นายนิติ โอสถานเุคราะห์ กรรมการ 

9. นายพอล ชาลส์ี เคนน่ี กรรมการ 

10. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรัจ ราชากาเรีย กรรมการ

11. นายจอห์น สก๊อตไฮเน็ค กรรมการ 

กรรมการที่ลาประชุม 

-ไมม่ี- 

เอกสารแนบ 14
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ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางปัทมาวลยั รัตนพล   ประธานเจ้าหน้าท่ีบคุคล 

2. นายไบรอนั เดลานี   ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินสว่นกลาง 

3. นายสตีเฟ่น ฮอยนาสกี ้   ประธานเจ้าหน้าท่ีกลุม่งานกฎหมายและพาณิชย์ 

4. นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวฒัน์   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ 

5. นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินสว่นกลางและรองประธานฝ่ายวางแผนกลยทุธ์  

 เลขานุการบริษัท 

 นางสาวสรัญญา สนุทรส  

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 

นางอโนทยั ลกิีจวฒันะ   บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั  

 ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 

 นายเทพชล โกศล    บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากดั  

ผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ทาํหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง 

นางสาววริษฐา จิตรวฒุิโชติ   บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากดั  

  

 ก่อนท่ีจะให้ท่ีประชมุพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ท่ีปรึกษากฎหมายฯ ชีแ้จงวิธีการ

ลงคะแนนเสียงและวิธีการนบัคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ อีกทัง้ยงัได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบบทบาทหน้าท่ีของผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้

ให้ทําหน้าท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีงครัง้นี ้ 

ท่ีปรึกษากฎหมายฯ ได้ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนเสยีงและวิธีการนบัคะแนนเสยีง ดงันี ้  

1. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือหุ้น หรือเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะ 

2. การนบัคะแนนเสยีงจะใช้บตัรเพ่ือลงคะแนนเสยีงทกุวาระ 

3. การประชุมจะพิจารณาวาระตา่งๆ ตามลําดบัท่ีกําหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ โดยจะนําเสนอข้อมลูประกอบวาระ 

และจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในวาระท่ีเก่ียวข้องนัน้ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซกัถาม

หรือแสดงความคิดเห็น ให้ยกมือขึน้ และเดินไปยงัจุดไมโครโฟนท่ีได้จัดเตรียมไว้ โดยแนะนําตวัก่อนซกัถามหรือ

แสดงความคิดเห็น 

4. ในการนบัคะแนนเสยีงทกุวาระ ยกเว้นการเลอืกตัง้กรรมการในวาระท่ี 9 จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผู้ ท่ีลงคะแนนเสียง

ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วจึงนําไปหกัออกจากจํานวนคะแนนเสียงทัง้หมด ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีไม่

เห็นด้วยกบัข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสยีง ให้ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน แล้วสง่ให้เจ้าหน้าท่ีของ

บริษัทเพ่ือนบัคะแนนเสยีงตอ่ไป 

5. สาํหรับวาระการแต่งตัง้กรรมการ จะเก็บบตัรและนบัคะแนนทัง้หมด สาํหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สง่บตัรนบัคะแนน จะถือวา่

ลงคะแนนเห็นด้วย 
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6. ผู้มาประชุมท่ีเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นตามหนงัสือมอบฉันทะซึ่งผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า

แล้วไมต้่องลงคะแนนเสยีงอีก  

7. เมื่อปิดการลงคะแนนเสยีงแตล่ะวาระ  บตัรลงคะแนนสาํหรับวาระก่อนหน้าจะไมส่ามารถใช้ลงมติได้ 

8. บตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะ

ลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือว่าเป็นบตัรเสีย เช่น การทําเคร่ืองหมายทัง้ในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทํา

เคร่ืองหมายไมช่ดัเจน หรือขีดฆา่เคร่ืองหมายใดโดยไม่ลงลายมือช่ือกํากบับริเวณท่ีขีดฆา่นัน้ เป็นต้น บริษัทจะไม่นํา

คะแนนของบตัรลงคะแนนท่ีเป็นบตัรเสยีมารวมเป็นคะแนนเสยีง 

9. ในวาระการอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะไม่นําคะแนนเสียงของกรรมการท่ีถือหุ้นในบริษัทมารวมคํานวณ

เป็นฐานการนบัคะแนน 

ท่ีปรึกษากฎหมายฯ ได้ชีแ้จงบทบาทหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง ดงันี ้

1. ตรวจสอบวิธีการลงทะเบียน 

2. ตรวจนบัองค์ประชมุ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ผู้ ท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้งดออกเสียงในวาระท่ีตนมีสว่นได้เสยี 

และเพ่ือให้มัน่ใจวา่การลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีงเป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัท 

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ได้ขอเชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมสงัเกตการณ์การนบัคะแนนท่ีจดุนบัคะแนนโดยขออาสาสมคัร

ตวัแทนจากผู้ ถือหุ้น แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นคนใดอาสา 

 ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2561 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ท่ีจัดขึน้เมื่อวนัท่ี 9 

สงิหาคม 2561 ซึง่ได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริง โดยสาํเนารายงานการประชมุได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญ

ประชมุแล้ว ซึง่ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

มติ:  ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ท่ีจดัขึน้เมื่อวนัท่ี 9 สิงหาคม 

2561 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนน

เสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,385,933,756 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง - เสยีง    

บตัรเสยี -   

 

นอกจากนี ้ประธานฯ ได้แจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบวา่ ในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทในครัง้ต่อๆ ไป ภายหลงัจากการ

ประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทจะไม่จัดให้มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมอีกต่อไป เน่ืองจากไม่มีข้อกฎหมายใด

กําหนดให้ต้องมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้ก่อนๆ และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นถือว่ามีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย
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นบัตัง้แต่การประชุมได้เสร็จสิน้ลง โดยไม่จําเป็นต้องนําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้ถดัไปพิจารณารับรองแต่อย่างใด โดย

บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทัง้แจ้งผ่านระบบเผยแพร่

สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้ๆ  ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าดไูด้ 

และในกรณีท่ีมีความเห็นหรือข้อสงสยัเพ่ิมเติม สามารถสอบถามเก่ียวกับรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้ โดยติดต่อผ่าน

เลขานกุารบริษัท 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้ 

นายวุฒิชัย พีรพฒันภูมิ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอให้มีรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นแนบไว้กบัหนงัสือเชิญประชุม    

ผู้ ถือหุ้นในการประชมุผู้ ถือหุ้นในคราวถดัไป เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้น 

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ กลา่วขอบคณุและรับข้อเสนอแนะไว้เพ่ือพิจารณา 

วาระที่ 2   พิจารณารับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาํเนินงานของบริษัท

ในรอบปี 2561 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบวา่ รายงานประจําปี รายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัท

และรายงานความยั่งยืนปี 2561 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วนแล้ว จึงขอนําเสนอ

รายละเอียดในรูปแบบวีดิทศัน์ (VDO) เพ่ือสรุปภาพรวมผลการดําเนินงาน ก่อนท่ีจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมจากการดําเนินงาน 78,499 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 34 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุ

หลกัมาจากรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้จากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปนอกจากนี ้การเติบโตของธุรกิจโรงแรมเดิม โครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั 

และธุรกิจจดัจําหนา่ยและรับจ้างผลติ ยงัช่วยในการเติบโตของรายได้โดยรวมของบริษัทในปี 2561 

บริษัทมีกําไรสทุธิจากการดําเนินงานปี 2561 จํานวน 5,957 ล้านบาทในปี 2561 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10 จาก 5,415 ล้าน

บาทในปี 2560 โดยการเติบโตดงักลา่วเป็นผลมาจากผลการดําเนินงานโดยรวมของไมเนอร์ โฮเทลส์ และการรวมงบการเงิน

ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ตัง้แต่วนัท่ี 2 ตลุาคม ปี 2561 (วนัท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

สเปน หรือ CNMV อนมุตัิการทําคําเสนอซือ้หุ้นทัง้หมดของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป) 

ในปี 2561 สดัสว่นรายได้จากธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ และธุรกิจร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 64 และร้อยละ 30 ของรายได้

รวม ตามลาํดบั รายได้จากธุรกิจจดัจําหนา่ยและผลติคิดเป็นร้อยละ 6  

ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 267,700 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 148,600 ล้านบาท จาก 119,100 ล้านบาท ณ สิน้ปี 

2560 การเพ่ิมขึน้ดงักลา่วมีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ สว่นใหญ่มาจากการรวมงบการเงินของ

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป การเพ่ิมขึน้ของสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนจากการปรับมลูคา่ยตุิธรรมของแบรนด์ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และการ

เพ่ิมขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด สว่นใหญ่มาจากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

บริษัทมีหนีส้นิรวม 184,626 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2561 เพ่ิมขึน้จํานวน 116,030 ล้านบาท จาก 68,596 ล้านบาท ณ สิน้ปี 

2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของลกูหนีก้ารค้า สว่นใหญ่มาจากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป การ

เพ่ิมขึน้ของ Bridge Finance และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซึง่สว่นใหญ่ใช้ในการลงทนุในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และการ

เพ่ิมสดัสว่นเงินลงทนุในริเวอร์ไซด์ ในประเทศจีน การเพ่ิมขึน้ของหุ้นกู้  สว่นใหญ่มาจากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 
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และการเพ่ิมขึน้ของหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ซึง่สว่นใหญ่เก่ียวข้องกบัการปรับมลูคา่ยตุิธรรมของแบรนด์ของเอ็นเอช       

โฮเทล กรุ๊ป 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพ่ิมขึน้จํานวน 32,570 ล้านบาทจาก 50,504 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2560 เป็น 83,074 ล้านบาท 

ณ สิน้ปี 2561 ซึง่สว่นใหญ่เป็นผลมาจากกําไรสทุธิในปี 2561 การออกหุ้นกู้ ท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุ และสว่นได้เสยีท่ีไมม่ีอํานาจ

ควบคมุซึง่เกิดจากการลงทนุในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป สทุธิด้วยเงินปันผลจ่าย 

ปัจจบุนั บริษัทมีพนกังานกวา่ 85,000 คน พร้อมท่ีจะให้บริการ ณ โรงแรม 513 แหง่ ร้านอาหาร 2,270 ร้าน และร้านค้า 

490 แหง่ ให้ลกูค้ากวา่ 220 ล้านคน ใน 62 ประเทศ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

นายวฒุิชยั พีรพฒันภมูิ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามถึง 1) ผลการดําเนินงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ในปี 2561 

และแนวโน้มการดําเนินงานในปี 2562 2) กําหนดระยะเวลาและจํานวนเงินท่ีจะได้รับจากการทําการขายโรงแรมบางสว่น และ

เช่าสนิทรัพย์นัน้กลบัมา 3) ราคาหุ้นปัจจบุนัของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 4) ผลตอบรับของแอพพลเิคชัน่ 1112Delivery และ 5) 

เปรียบเทียบระยะเวลาคืนทนุของเงินปันผลท่ีจะได้รับจากเอ็นเอชกบัดอกเบีย้จา่ย 

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ชีแ้จงว่า 1) ในปี 2561 เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป รายงาน EBITDA มากกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท เกิน

กวา่ท่ีคาดหมายไว้ กําไรจากการดําเนินงานปกติเพ่ิมขึน้มากกวา่ร้อยละ 100 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ในไตรมาส 1 ของปี 2562 

รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 3-4 2) สําหรับมาตรการลดภาระหนี ้บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณานํา

สินทรัพย์ท่ีเป็นท่ีสนใจของนกัลงทนุออกขาย เพ่ือนําเงินมาลดภาระหนี ้และเช่าสินทรัพย์นัน้กลบัมาเพ่ือบริหารโดยใช้แบรนด์

ของบริษัทซึ่งมิใช่การทํา property fund คาดว่าน่าจะเสร็จสิน้ในไตรมาสท่ี 2-3 3) ราคาปัจจุบนัของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป อยู่ท่ี

ประมาณ 4.96 ยูโรต่อหุ้น เทียบกับราคาซือ้ท่ีประมาณ 6.3 ยูโรต่อหุ้น ราคาท่ีลดตํ่าลง เป็นผลเน่ืองจากสภาพคลอ่งของหุ้น

ลดลงคอ่นข้างมาก แตบ่ริษัทยงัมัน่ใจในราคาหุ้น (intrinsic value) ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 4) บริษัทได้ผลตอบรับคอ่นข้างดีใน

แอพพลเิคชัน่ 1112Delivery ซึง่มีการพดูถึงในโซเซียลมีเดยี แอพพลเิคชัน่นีเ้ป็นแพลตฟอร์มกลางในการให้บริการสัง่อาหารของ

บริษัท โดยลกูค้าสามารถสัง่อาหารของทกุแบรด์ในเครือไมเนอร์ ฟู้ ดได้ในท่ีเดียว พร้อมรับอาหารทัง้มดด้วยการจดัสง่พร้อมกนั

และจ่ายเงินเพียงครัง้เดียว 5) ในด้านเงินปันผลท่ีได้รับจากเอ็นเอช โฮเทล สทุธิกบัดอกเบีย้จ่ายท่ีได้จ่ายไป ยงัคงทําให้ผลกําไร

ของบริษัทเพ่ิมมากขึน้ ไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 15-20 

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กลา่วแสดงความยินดกีบัการควบรวมกิจการ การได้รับเลอืกเข้า

เป็นสมาชิกของกลุม่ดชันีสาํคญัตา่งๆ และการเพ่ิมขึน้ของมลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด รวมถึงช่ืนชมผลประกอบการและ

อตัราสว่นทางการเงินท่ีด ี

ประธานฯ กลา่วขอบคณุและช่ืนชมในผลประกอบการท่ีด ี

นายวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามถงึ 1) ราคาเฉลีย่ในการซือ้หุ้นเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และ

เหตผุลท่ีราคาตลาดในปัจจบุนัของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ลดตํ่าลง บริษัทต้องมกีารบนัทกึขาดทนุจากการลงทนุ จากการท่ีราคาหุ้น

ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ลดตํ่าลงหรือไม ่ บริษัทจะดําเนินการอยา่งไรกบัหุ้นท่ีเหลอือีกประมาณร้อยละ 6 โดยจะทําคําเสนอซือ้

ทัง้หมดหรือไม ่2) ลกัษณะการบนัทกึบญัชีเงินปันผลรับจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ก่อนและหลงัการทําคําเสนอซือ้ 3) เงินท่ีได้รับ

จากการออกหุ้นกู้จะนําไปใช้ในสว่นใดบ้าง 4) สดัสว่นรายได้ของบริษัทในประเทศและตา่งประเทศ 5) มลูคา่ตามบญัชีของ     

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 
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นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ชีแ้จงวา่  

1) ราคาในการซือ้หุ้นเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป เฉลีย่แล้วอยูท่ี่ 6.3 ยโูรตอ่หุ้น ซึง่ราคาในปัจจบุนัอยูท่ี่ประมาณ 4.9 ยโูรตอ่หุ้น 

การลดลงของราคาหุ้นมเีหตผุลหลกัมาจากสภาพคลอ่งในตลาด เน่ืองจากมจํีานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอีกเพียงร้อยละ 

5-6 เทา่นัน้ ทัง้นี ้ราคาซือ้ท่ี 6.3 ยโูรตอ่หุ้น ม ีEV/EBITDA ท่ี 10 เทา่ ตํ่ากวา่การทํารายการอ่ืนๆ ในตลาด ในปี 2561 บริษัทมีการ

บนัทกึกําไรจากการปรับปรุงมลูคา่ยตุิธรรมจํานวน 708 ล้านบาท ซึง่เป็นการประเมินของผู้ประเมนิราคาอิสระ แสดงให้เห็นวา่

ราคายตุิธรรมของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป สงูกวา่ราคาท่ีบริษัทจ่ายซือ้ไปจริง สาํหรับหุ้นท่ีบริษัทไมไ่ด้ถืออีกร้อยละ 6 บริษัทอยู่

ระหวา่งประเมินทางเลอืกตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นการเพ่ิมหรือลดจํานวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย หากมีข้อสรุปจะแจ้งให้กบัผู้ ถือหุ้น

ได้ทราบโดยทัว่กนั 

2) ในการบนัทกึบญัชีเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ในช่วงต้นบริษัทจะบนัทกึบญัชีเป็นเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย การรับรู้

รายได้จะอยูใ่นรูปแบบของเงินปันผล แสดงเป็นรายได้เงินปันผลรับในงบการเงิน หลงัจากการทําคําเสนอซือ้เสร็จสิน้แล้ว 

สดัสว่นการถือหุ้นในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป อยูท่ี่ร้อยละ 94 จึงเปลีย่นการบนัทกึบญัชีจากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายเป็นบริษัท

ยอ่ย ซึง่เป็นการรวบงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป เข้ามาในงบการเงินของบริษัท  

3) การออกหุ้นกู้ในชว่งท่ีผา่นมา อตัราดอกเบีย้โดยเฉลีย่จะอยูท่ี่ร้อยละ 1-2 ซึง่เป็นผลมาจากการใช้เคร่ืองมือทาง

การเงินในการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่น ทําให้อตัราดอกเบีย้โดยเฉลีย่ไมส่งูมากนกั เงินท่ีได้รับ

จากหุ้นกู้ประมาณ 24,000 ล้านบาท จะนําไปชําระเงินกู้ยมืจากสถาบนัการเงินระยะเวลา 18 เดือน ซึง่นําไปใช้ในการซือ้เอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ป สว่นอีกจํานวน 9,000 ล้านบาท จะนําไปคืนเงินกู้ยมืเงินบาท สาํหรับอตัราสว่นหนีส้นิเฉพาะท่ีมีภาระดอกเบีย้จา่ยตอ่

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2561 เทา่กบั 1.5 เทา่และคาดวา่จะเทา่กบั 1.3 เทา่ในปี 2562 

4) สดัสว่นรายได้ในประเทศอยูท่ี่ร้อยละ 39 และอีกร้อยละ 61 เป็นรายได้ท่ีมาจากตา่งประเทศ 

5) มลูคา่ตามบญัชีของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ณ สิน้ปี 2561 เทา่กบั 3.82 ยโูรตอ่หุ้น 

 ทัง้นี ้ท่ีประชุมได้รับทราบรายงานประจําปี และรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 

2561 ตามท่ีเสนอ  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิสําหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทัง้รับทราบรายงานของผู้สอบ

บัญชี 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีแล้ว โดยผู้ สอบบัญชีได้แสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และบริษัทได้

จดัสง่งบการเงินให้แกผู่้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

ประธานฯ ได้ขอให้ คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิ

หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

1.  รายงานทางการเงิน ในปี 2561 มีความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ ทัง้นีร้ะบบการควมคมุภายในสําหรับการ

จดัทํารายงานทางการเงินเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

2. บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินธุรกิจ 
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3. บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและกระบวนการบริหารความสี่ยงท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจ 

สนิทรัพย์ของบริษัทได้รับการป้องกนัและดแูลรักษาเป็นอยา่งดี การบนัทกึรายการทางบญัชีมีความเหมาะสม และ

ทรัพยากรได้ถกูใช้อยา่งมีประสทิธิภาพและมีประสทิธิผล 

4. ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุม่บริษัท ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

5. การประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่ของบริษัทมีความถกูต้อง เพียงพอท่ีจะยื่นขอรับรองอีกครัง้

จากโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC) 

6. ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ได้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งเหมาะสม 

7. รายการระหวา่งกนัซึง่เกิดขึน้ในปี 2561 มีความสมเหตสุมผลและเป็นไปอยา่งเหมาะสมเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้  

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิคณุ ขอให้ชีแ้จงเก่ียวกบัการเพ่ิมขึน้ของหนีส้ิน หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตวัตน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร การเพ่ิมขึน้ของมลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น และการลดลงของ

อตัราสว่นความสามารถในการทํากําไร นอกจากนี ้คาดวา่ในปี 2562 จะได้รับเงินปันผลจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป จํานวนเทา่ใด 

และสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีเพ่ิมขึน้จากหุ้นกู้ ท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุนัน้ บริษัทขายหุ้นกู้ ให้กบัใคร มีอตัราดอกเบีย้เทา่ใด 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และชีแ้จงว่าบริษัทมีความเข้าใจในธุรกิจอย่างดีและเล็งเห็นถึงการเติบโตของธุรกิจจาก

ประเทศจีน ซึง่จะสามารถสร้างการเติบโตในอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียว 

นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรัจ ราชากาเรีย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไมเนอร์ โฮเทลส์ กลา่วเสริมวา่ เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

ยงัมีแนวโน้มท่ีดี แม้ว่าเศรษฐกิจมหภาคแสดงถึงการอ่อนตวัลงในตลาดยโุรป แต่ประเทศสเปนยงัเป็นหนึ่งในห้าจุดหมายของ

นกัเดินทางและอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวยงัอยูใ่นขาขึน้ โรงแรมของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ตัง้อยูใ่นใจกลางเมือง การเข้ามาของ

ผู้ประกอบการรายใหมใ่นอตุสาหกรรมคอ่นข้างยาก ไม่มีการเพ่ิมขึน้ของอปุสงค์ในตลาด ทําให้ผลประกอบการของเอ็นเอช โฮ

เทล กรุ๊ป แข็งแกร่งขึน้ นอกจากนี ้บริษัทมีการดําเนินงานในกวา่ 50 ประเทศทัว่โลก จึงเป็นการกระจายความเสีย่ง และเมื่อ 3-4 

ปีท่ีผา่นมา เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ได้มีการปรับโครงสร้างทางการเงิน ลดหนี ้ปิดโรงแรมท่ีไมทํ่ากําไร ทําให้ผลประกอบการโดยรวม

ดีขึน้ การทํา asset recycle ก็เป็นอีกทางเลอืกหนึง่ในการบริหารงาน โดยการขายสนิทรัพย์ท่ีดีออกขายและเช่ากลบัมาทําธุรกิจ

ตอ่ไปได้ 

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ชีแ้จงว่า จํานวนเงินในการจ่ายซือ้เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ทัง้สิน้เท่ากับ 2,300 ล้านยูโร หรือ

เทียบเทา่ประมาณ 8 หมื่นล้านบาท หนีส้นิ ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ เพ่ิมขึน้ เป็นผลเน่ืองมาจากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ป สินทรัพย์ไม่มีตวัตน เพ่ิมขึน้จากเคร่ืองหมายการค้าของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป เงินปันผลรับเพ่ิมขึน้เน่ืองจากการ

จ่ายเงินปันผลของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ในขณะท่ีบริษัทยงับนัทึกบญัชีเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป เป็นเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพ่ิมขึน้เน่ืองจากการรวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป เข้ามาด้วย 

สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีเพ่ิมขึน้ เป็นผลมาจากการรวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และการออกหุ้นกู้ ท่ีไม่มีกําหนดไถ่ถอน การเพ่ิมขึน้ของ

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นผลมาจากการรวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และผลต่างของค่าใช้จ่ายทางภาษีและบญัชีท่ี

แตกต่างกัน โดยอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทย (effective tax rate) อยู่ท่ีร้อยละ 15-18 ในขณะท่ีอตัราภาษีของ



8 

 

ทางสเปนอยูท่ี่ร้อยละ 20-25 ดงันัน้ คา่ใช้จ่ายภาษีในปี 2562 จะสงูขึน้ สาํหรับเงินปันผลรับในรูปเงินสดในปี 2562 บริษัทยงัคง

ได้รับ แตใ่นงบกําไรขาดทนุจะไมแ่สดงรายการเงินปันผลรับ เน่ืองจากบริษัทรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป มาทัง้หมด 

หุ้นกู้ ท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุสว่นแรกท่ีไมม่ีกําหนดไถ่ถอนออกเมื่อเดือนกนัยายน 2561 จํานวน 15,000 ล้านบาท อตัรา

ดอกเบีย้ร้อยละ 5.85 ส่วนท่ีสองออกไปเมื่อเดือนธันวาคม 2561 จํานวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 9.5 

พนัล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.66 

นายพงศกร สณัห์ฐานะกุล ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงรายได้ท่ีจะได้รับเมื่อรวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป จะทําให้

สดัสว่นรายได้ของบริษัทเปลีย่นแปลงไปอยา่งไร 

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ชีแ้จงวา่ เมื่อยงัไมร่วมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป สดัสว่นรายได้จากไมเนอร์ โฮเทลส์ จะประมาณร้อย

ละ 50-60 หากเมื่อรวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป สดัสว่นรายได้จากไมเนอร์ โฮเทลส์ จะเพ่ิมขึน้เป็นมากกวา่ร้อยละ 70 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทัง้รายงานของ

ผู้สอบบญัชี 

มติ:  ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมตอินมุตัิงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทัง้รับทราบรายงาน

ของผู้สอบบญัชีตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,386,213,649 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 1,984,470 เสยีง    

บตัรเสยี -   

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2561   

ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการเป็นผู้ พิจารณากําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ใน

ลักษณะปีต่อปี ซึ่งไม่สามารถระบุเป็นอัตราร้อยละขัน้ตํ่าได้ สําหรับการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดําเนินงานประจําปี 2561 นัน้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงศกัยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน การ

ขยายงาน ความจําเป็นและความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพ่ือการลงทุนและสร้าง

ผลตอบแทนอย่างตอ่เน่ืองให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมี

การแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกัด”) และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 38 กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรทนุสาํรองตาม

กฎหมายไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหลงัหกัขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่สาํรองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกว่า

ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท สํารองดงักลา่วเป็นสํารองท่ีไม่สามารถจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ และตามมาตรา 115 

แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั กําหนดว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลได้จากเงินกําไรเท่านัน้ ในกรณีท่ีบริษัทมีผลขาดทนุสะสมอยู ่

ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ซึ่งในปี 2561 บริษัทมีกําไรสทุธิจากงบการเงินรวมจํานวน 5,445 ล้านบาท และจากงบการเงิน

เฉพาะ บริษัทจํานวน 2,123 ล้านบาท  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561 จากผล

ประกอบการปี 2561 โดย 
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1. จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมจํานวน 20.81 ล้านบาท ซึ่งจะทําให้ทุนสํารองตามกฎหมายเป็นอตัรา 

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามจํานวนท่ีต้องสํารองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทัง้นี ้ 

ทนุสํารองตามกฎหมายท่ีเพ่ิมขึน้นีค้ํานวณจากทนุจดทะเบียนท่ีเพ่ิมขึน้เพ่ือรองรับการออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 

2. การจา่ยเงินปันผลประจําปี 2561 

1) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท สาํหรับผู้ ถือหุ้นสามญัเดมิในจํานวนรวมไมเ่กิน 4,619 

ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไมเ่กิน 1,848 ล้านบาท ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัท 

2) ในการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วสาํหรับกรณีทัว่ไป บริษัทจะหกัภาษี ณ ท่ีจา่ยในอตัราร้อยละ 10 หรือ 0.04 

บาทตอ่หุ้นจากเงินท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับ ผู้ ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผล เป็นเงินสดสทุธิเทา่กบั 0.36 บาทตอ่หุ้น 

3. การจา่ยเงินปันผลดงักลา่วเป็นการจ่ายจากกําไรสทุธิของบริษัท และผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาท่ีมีภมูิลาํเนา

อยูใ่นประเทศไทยสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

(1) กรณีผู้ ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี เน่ืองจาก 

• จา่ยจากกําไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 10  

ซึง่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เทา่กบัจํานวนเงินปันผลที่จา่ยจากกําไรสว่นนี ้คณู 10/90 

จํานวน 0.13 บาทตอ่หุ้น 

• จา่ยจากกําไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20  

ซึง่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เทา่กบัจํานวนเงินปันผลที่จา่ยจากกําไรสว่นนี ้คณู 20/80 

จํานวน 0.19 บาทตอ่หุ้น 

(2) กรณีผู้ ได้รับเงินปันผลไมไ่ด้รับเครดิตภาษี เน่ืองจาก 

• จา่ยจากกําไรจากรายได้สว่นที่ไมต้่องนํามารวมเป็นรายได้เพ่ือเสียภาษีนิติบคุคล               จํานวน 0.08 บาทตอ่หุ้น 

  รวม      0.40 บาทตอ่หุ้น 

บริษัทจะกําหนดรายช่ือผู้มีสทิธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 29 เมษายน 2562 และกําหนดจ่ายเงินปันผลใน

วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 

 ข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจา่ยปันผลในปีท่ีผา่นมา 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
จ่ายเม่ือ:  

เมษายน 2560 
จ่ายเม่ือ:  

เมษายน 2561 
จ่ายเม่ือ:  

เมษายน 2562 
สาํหรับผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2559 2560 2561 

1. กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 6,590 5,415 5,445 

2. จํานวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 4,622 4,619 4,619 

3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้นสามญั (บาทตอ่หุ้น) 0.35 0.40 0.40 

4. จํานวนเงินปันผลรวมท่ีจ่าย (ล้านบาท) 1,618 1,848 1,848 

5. อตัราการจ่ายเงินปันผล(1) (%) 23.40(2) 32.81 33.93(3) 

   หมายเหต:ุ (1) อตัราการจ่ายปันผลคํานวณจากเงินปันผลตอ่หุ้นหารด้วยกําไรสทุธิตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน  
    (2) หากไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้ครัง้เดียว อตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีคํานวณจากกําไรสทุธิจากการดําเนินงาน มีอตัราร้อยละ 33.69 
    (3) หากไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้ครัง้เดียว อตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีคํานวณจากกําไรสทุธิจากการดําเนินงาน มีอตัราร้อยละ 31.02 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้  

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิกุล ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะให้มีการจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครัง้ เป็นเงินปันผลระหวา่ง

กาลและเงินปันผลประจําปี 

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะให้มีการพิจารณาไมห่กัภาษีเงินปันผลเพ่ือประโยชน์ของ

ผู้ ถือหุ้น 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุและรับข้อเสนอแนะไว้เพ่ือพิจารณา 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสําหรับ

ผลการดําเนินงานปี  2561 ตามรายละเอียดท่ีได้กลา่วข้างต้น 

มติ:  ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมตัิให้จดัสรรกําไรสทุธิเป็นสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานปี 2561 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,389,713,781 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง - เสยีง    

บตัรเสยี -   

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท (MINT-W6) เพื่อจัดสรรให้แก่ 

ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัท ในจาํนวนไม่เกิน 230,945,715 หน่วย 

ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งและให้มีความยืดหยุ่นทาง

การเงินในการดําเนินโครงการตา่งๆ ในอนาคต และเพ่ือสาํรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท และ/หรือเพ่ือชําระหนี ้เมื่อ

มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทจึงมีความประสงค์ท่ีจะออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น

สามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 6 (MINT-W6) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ MINT-W6”) ในจํานวนไม่เกิน 230,945,715 หน่วย เพ่ือจัดสรร

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 20 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 

หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีท่ีคํานวณแล้วมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิตํ่ากว่า 1 หน่วย ให้ปัดเศษดงักล่าวทิง้) โดย

ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วจะมีอายุไม่เกิน 2 ปี 4 เดือน 10 วนั นบัแต่วนัท่ีได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ มีอตัราการใช้สิทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น ท่ีราคาใช้สิทธิ 43 บาทต่อหุ้น ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของ

หนงัสอืเชิญประชมุ 

บริษัทกําหนดให้วนัท่ี 29 เมษายน 2562 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-

W6 (Record Date) 

ในการนีใ้ห้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือ

กรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอํานาจในการกําหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ 

ของใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิในคราวเดียวทัง้จํานวนหรือหลายคราว อตัราสว่น
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การเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชําระราคา และราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั การกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการ

จัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ การเข้าเจรจาตกลงลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ดําเนินการต่างๆ อนั

จําเป็น และสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัใบสาํคญัแสดงสทิธิและการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้ซึง่รวมถึงการนํา

ใบสําคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนญุาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการแต่งตัง้และ

มอบหมายบคุคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมให้เป็นผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการตา่งๆ ข้างต้น 

 ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (MINT-W6) เพ่ือ

จดัสรรให้แก่ ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทและการมอบอํานาจตามรายละเอียดท่ีได้กลา่วข้างต้น 

มติ: ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติอนมุตัิการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (MINT-W6) เพ่ือจดัสรร

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในจํานวนไมเ่กิน 230,945,715 หนว่ยตามท่ีเสนอ โดยวาระนีไ้ด้ผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้าง

มากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,349,005,689 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 98.7990 

ไมเ่ห็นด้วย 40,708,393 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 1.2009 

งดออกเสยีง 250 เสยีง    

บตัรเสยี -   

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,618,914,291 บาท เป็น 4,849,860,006 บาท 

โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จาํนวน 230,945,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทมีแผนท่ีจะออกใบสําคญัแสดงสิทธิ MINT-W6 จํานวนไม่เกิน 230,945,715 

หนว่ย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยไมค่ิดมลูคา่ ดงัท่ีกลา่วมาในวาระท่ี 5 ดงันัน้ บริษัทจึง

จําเป็นต้องเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 230,945,715 บาท จากเดิม 4,618,914,291 บาท เป็น 4,849,860,006 บาท 

โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 230,945,715 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดง

สทิธิ MINT-W6 โดยมรีายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบ 4 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

 ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดท่ีได้กลา่วข้างต้น 

มติ: ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 230,945,715 บาท จากเดิม 

4,618,914,291 บาท เป็น 4,849,860,006 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 230,945,718 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 

1 บาทตามท่ีเสนอ โดยวาระนีไ้ด้ผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,348,829,070 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 98.7938 

ไมเ่ห็นด้วย 40,885,145 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 1.2061 

งดออกเสยีง 250 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสยี -   
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงัท่ีกลา่วไว้ในวาระท่ี 6 ข้างต้น 

จึงเป็นการสมควรท่ีบริษัท จะต้องแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตามรายละเอียด ดงันี ้    

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน   4,849,860,006 บาท   (สีพ่นัแปดร้อยสีส่บิเก้าล้านแปดแสนหกหมื่นหกบาท)  

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

 มลูคา่หุ้นละ                        1 บาท   (หนึง่บาท) 

โดยแบง่ออกเป็น 

 หุ้นสามญั   4,849,860,006 หุ้น     (สีพ่นัแปดร้อยสีส่บิเก้าล้านแปดแสนหกหมื่นหกหุ้น)  

 หุ้นบริุมสทิธิ                                                    -   หุ้น     (-   หุ้น)” 

ในการนีใ้ห้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือ

กรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทมอบหมาย มีอํานาจดําเนินการใดๆ ตามท่ีจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการแก้ไขเพ่ิมเติม

หนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้อง

กบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนข้างต้น  

มต:ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ

เพ่ิมทนุจดทะเบียนตามท่ีเสนอ โดยวาระนีไ้ด้ผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,349,004,992 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 98.7990 

ไมเ่ห็นด้วย 40,708,343 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 1.2009 

งดออกเสยีง 1,130 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสยี -   

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจํานวน 230,945,715 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท (MINT-W6) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัท 

 ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทมีแผนท่ีจะออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W6 จํานวนไมเ่กิน 230,945,715 หนว่ย 

เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยไม่คิดมลูค่า ดงัท่ีกลา่วมาในวาระท่ี 5 บริษัทจึงมีความจําเป็นท่ี

จะต้องจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 230,945,715 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง

สทิธิ MINT-W6 โดยมรีายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบ 4 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

 ในการนีใ้ห้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือ

กรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทมอบหมาย มีอํานาจในการพิจารณาและกําหนดรายละเอียดอ่ืนใด อนัจําเป็นท่ีเก่ียวข้อง

กบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จํากดัเพียงแต่ (1) เข้าเจรจา ทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาท่ี
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เก่ียวข้อง และดําเนินการใดๆ เก่ียวกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (2) ลงนามในแบบคําขออนญุาต คําขอผ่อนผนั เอกสารและ

หลกัฐานท่ีจําเป็น และเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ รวมถึงการติดตอ่และยื่นแบบคําขออนญุาต คําขอผอ่นผนั เอกสาร

และหลกัฐานท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องตอ่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการนําหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีจําเป็นเพ่ือการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน รวมถึงการแต่งตัง้และมอบ

หมายบคุคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมให้เป็นผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการตา่งๆ ข้างต้น 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนจํานวน 230,945,715 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 

บาท เพ่ีอรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W6 และการมอบอํานาจตามรายละเอียดท่ีได้กลา่วข้างต้น 

มต:ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติออนุมตัิการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนจํานวน 230,945,715 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

เพ่ีอรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ MINT-W6 และการมอบอํานาจตามท่ีเสนอ โดยวาระนีไ้ด้ผ่านมติอนุมตัิด้วย

คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,349,005,872 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 98.7990 

ไมเ่ห็นด้วย 40,708,343 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 1.2009 

งดออกเสยีง 250 เสยีง    

บตัรเสยี -   

 

วาระที่  9  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการที่ครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตาม

วาระในปี 2562 

 ประธานฯ ได้เชิญกรรมการท่ีได้รับการเสนอแต่งตัง้ให้กลบัเข้าเป็นกรรมการ ออกจากห้องประชุมระหวา่งการประชมุ

ในวาระนี ้ 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุถึงการพิจารณาในวาระนีว้า่ เพ่ือให้จํานวนหุ้นและจํานวนเสยีงท่ีลงคะแนนตรงกนั ในวาระ

นี ้บริษัทจะขอหยดุการรับลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุเป็นการชัว่คราว จนกวา่การดําเนินการประชมุในวาระนีจ้ะเสร็จสิน้  

ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 14 กําหนดว่าในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็น

อตัรา (หรืออตัราท่ีใกล้เคียง) โดยกรรมการท่ีอยูใ่นตําแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออก ในปีนี ้บริษัทมีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่ง

ตามวาระจํานวน 3 ทา่นคือ 

1. นายพอล ชาลส์ี เคนน่ี กรรมการ 

2. นางสาวสวุภา เจริญยิ่ง

  

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

และประธานกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

3. นายธีรพงศ์ จนัศิริ กรรมการและกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

 

ตามมาตรา 86 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 24 กําหนดวา่ ห้ามมิให้กรรมการประกอบ

กิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็น

หุ้นสว่นไมจํ่ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพ

อยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท ไมว่า่จะทําเพ่ือประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ี
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ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมมีติแตง่ตัง้ ดงันัน้ จึงได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบตามมาตรา 86 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั และ

ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 24 วา่ ปัจจบุนั นายธีรพงศ์ จนัศิริ เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป 

จํากดั (มหาชน) ซึง่ปัจจบุนัมีการลงทนุในธุรกิจร้านอาหารซึง่เป็นธุรกิจท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนักบักิจการของบริษัทและอาจเป็น

การแขง่ขนักบักิจการของบริษัท 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ 

รวมทัง้การเสนอระเบียบวาระต่างๆ สําหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายงับริษัท 

คณะกรรมการบริษัทโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมท่ี

จะเป็นประโยชน์สงูสดุต่อการดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบตัิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของ

กรรมการท่ีครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ 1) นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี 2) 

นางสาวสวุภา เจริญยิ่ง และ 3) นายธีรพงศ์ จนัศิริ เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงาน

ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ 3 ท่านท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระให้กลบัเข้าดํารง

ตําแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี ้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นางสาวสวุภา เจริญยิ่ง สามารถให้

ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง จึงเสนอให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและประธานกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการตอ่อีกวาระหนึง่ด้วย 

โดยรายละเอียดประวตัิบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือแตล่ะทา่นปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้  

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะให้มีหลกัสตูรอบรมให้กบักรรมการ ซึง่จะสามารถนํา

ประโยชน์จากหลกัสตูรมาใช้ในการเพ่ิมประสทิธิภาพในการบริหารงานและการแขง่ขนัของบริษัท 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุและรับข้อเสนอแนะไว้เพ่ือพิจารณา 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการท่ีครบกําหนดต้องออก

จากตําแหนง่ตามวาระในปี 2562 ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 

มติ: ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติให้เลือกตัง้ 1) นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี 2) นางสาวสวุภา เจริญยิ่ง  และ 3) นายธีรพงศ์ 

จันศิริ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้นางสาวสวุภา เจริญยิ่ง กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการต่อไปอีกวาระ

หนึ่งด้วย โดยวาระนีไ้ด้ผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน เป็นรายบคุคลดงันี ้ 

1) นายพอล ชาลส์ี เคนน่ี กรรมการ 

เห็นด้วย 3,349,983,668 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 98.8280 

ไมเ่ห็นด้วย 39,725,299 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 1.1719 

งดออกเสยีง 5,498 เสยีง    

บตัรเสยี -   
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2) นางสาวสวุภา เจริญยิ่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และ

ประธานกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

เห็นด้วย 3,364,310,484 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.2507 

ไมเ่ห็นด้วย 25,398,483 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.7492 

งดออกเสยีง 5,498 เสยีง    

บตัรเสยี -   

3) นายธีรพงศ์ จนัศิริ กรรมการและกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

เห็นด้วย 3,346,478,512 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 98.7304 

ไมเ่ห็นด้วย 43,032,425 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 1.2695 

งดออกเสยีง 203,528 เสยีง    

บตัรเสยี -   

เมื่อการพิจารณาและลงคะแนนเสียงสําหรับวาระท่ี 9 เสร็จสิน้ ประธานฯ ได้เชิญกรรมการท่ีได้รับการเสนอแต่งตัง้ให้กลบั

เข้าเป็นกรรมการ กลบัเข้ามาในห้องประชมุเพ่ือดําเนินการประชมุตอ่ไป 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 

ประธานฯ ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดแูล

กิจการพิจารณาจากความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าท่ีคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ผลกําไรสทุธิ และ

สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั คณะกรรมการเห็นสมควรท่ีจะเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 

ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

- คา่ตอบแทนกรรมการปี 2562 (อตัราเดียวกนักบัปีก่อน) 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 2560 2561 2562 

คณะกรรมการ    

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

กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร     

ประจําไตรมาส (ตอ่ทา่นตอ่ไตรมาส)  300,000 300,000 300,000  

การประชมุครัง้อ่ืนๆ (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้) 25,000 25,000 25,000  

คณะกรรมการตรวจสอบ     

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     

คา่ตอบแทนรายปี  250,000 250,000 250,000  

คา่เบีย้ประชมุ (ตอ่ครัง้)  60,000 60,000 60,000  

กรรมการตรวจสอบ    

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

คา่เบีย้ประชมุ (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้)  40,000 40,000 40,000  
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ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 2560 2561 2562 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน    

ค่าตอบแทนรายปี  

ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน   

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน (ตอ่ทา่นตอ่ปี) 100,000 100,000 100,000 

ค่าเบี้ยประชุม : นอกเหนือจากการประชมุประจําปี (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้) 25,000 25,000 25,000 

คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ    

ค่าตอบแทนรายปี  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ (ตอ่ทา่นตอ่ปี) 100,000 100,000 100,000 

ค่าเบี้ยประชุม : นอกเหนือจากการประชมุประจําปี (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้) 25,000 25,000 25,000 

คณะกรรมการบริหารและกาํกับความเส่ียง*  

(สาํหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านัน้) 
  

 

ค่าตอบแทนรายปี  

  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

 

- 

 

- 

 

150,000 

  กรรมการบริหารความเสี่ยง (ตอ่ทา่นตอ่ปี) - - 100,000 

ค่าเบี้ยประชุม : (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้) - - 25,000 

* คณะกรรมการบริษัทอนมุตักิารจดัตัง้คณะกรรมการบริหารและกํากบัความเสี่ยงขึน้ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 

- โบนสัประจําปี สาํหรับกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร: อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.2 ของเงินปันผล (เงินปันผลในรูปเงินสด)     

ท่ีจ่ายสาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาจดัสรร 

 นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยงัได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพกัหรือใช้บริการ

โรงแรมในเครือของบริษัทตามท่ีกําหนดไว้ มลูคา่ 25,000 บาท/ปี/โรงแรม 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ ทัง้นี ้ 

ผู้ ถือหุ้นซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทด้วย ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระนี ้ เพ่ือป้องกันความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์  

มติ: ท่ีประชมุได้พิจารณาและมมีติอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ตามท่ีเสนอ โดยวาระนีไ้ด้ผา่นมติ

อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุ โดยมี

คะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 2,872,759,310 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 3,111 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

บตัรเสยี -   
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วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 และกาํหนดค่าสอบบัญชี 

 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกนัพิจารณาแล้ว และขอ

เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี  2561 ดงันี ้

1) นางอโนทยั ลกิีจวฒันะ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3442 และ/หรือ 

2) นายไพบลู ตนักลู  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4298 และ/หรือ 

3) นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3760 

จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยประจําปี 2562 โดย

ให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และบริษัทยอ่ยสาํหรับปี 2562 

ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้น   ไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบี

เอเอส จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั แทนได้   (ทัง้นี ้นางอโนทยั 

ลกิีจวฒันะ เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทปี 2558-2561)  

พร้อมกนันี ้ได้กําหนดค่าตรวจสอบบญัชี รอบปีบญัชี 2562 สําหรับบริษัทเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 2,380,000 บาท ซึ่ง

เทา่กบัคา่สอบบญัชีสาํหรับปี 2561 

 

หนว่ย: บาท 2560 2561 2562 

คา่สอบบญัชี 2,225,600 2,380,000 2,380,000 

นอกจากนี ้ประธานฯ ยงัได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบญัชีรายเดียวกันกับผู้ สอบบัญชีของ

บริษัทย่อยสําหรับปี 2562 โดยผู้สอบบญัชีไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว และในปี 2562 บริษัทไมไ่ด้จ่ายคา่ตอบแทนอ่ืนใดให้กบัผู้สอบบญัชีนอกเหนือจากคา่สอบบญัชี 

 ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 และกําหนดค่าสอบบญัชี ตามรายละเอียดท่ี

เสนอข้างต้น 

มติ:  ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนมุตัิให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 และกําหนดคา่สอบบญัชี ตามท่ีเสนอ ด้วย

คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,372,570,794 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.4942 

ไมเ่ห็นด้วย 17,144,821 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.5057 

งดออกเสยีง 50 เสยีง    

บตัรเสยี -   

 

  



เน่ืองด้วยไม่มีเร่ืองอ่ืนใดเสนอเพ่ือพิจารณา และไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุ

ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่นและปิดประชมุเมื่อเวลา 13.00 น. 



 

 

 

 

 

แผนที ่โรงแรมอวานี พลัส ริเวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ 

• รถประจาํทาง: สาย 6, 88, 89 และ 111  

โรงแรมอวานี พลัส ริเวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ 

ทีอ่ยู:่ 257 ถนนเจรญินคร ธนบรุ ีกรุงเทพฯ  

โทรศัพท:์  02 431 9100 
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