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วนัท่ี 1 มีนาคม 2559 

 
เร่ือง   เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครัง้ท่ี 23/2559  
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้นบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบท้ายหนงัสือนดัประชมุ 
1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 22/2558 (เอกสารประกอบ วาระท่ี 1) 
2. สําเนารายงานประจําปี 2558 (เอกสารประกอบ วาระท่ี 2) 
3. ข้อมลูของบคุคลผู้ ได้รับเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ (เอกสารประกอบ วาระท่ี 7) 
4. นิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบ วาระท่ี 7) 
5. คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 (เอกสารประกอบ วาระท่ี 8) 
6. ประวตัิผู้สอบบญัชี (เอกสารประกอบ วาระท่ี 9) 
7. หนงัสือมอบฉนัทะและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระผู้ รับมอบฉนัทะ 
8. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
9. คําชีแ้จง การลงทะเบียน วิธีมอบฉนัทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
10. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 
11. แบบฟอร์มการลงทะเบยีน 

 ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) ("บริษัท") ครัง้ท่ี 2/2559 ได้มีมติให้
จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครัง้ท่ี 23/2559 ในวนัท่ี 1 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุแกแล็คซี่และห้อง
ประชมุมนู ชัน้ 10 โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

วาระท ี่ 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถ ือหุ้น  ครั ้งท ี่  22/2558 ซึ่ งประชุมเมื่อวันท ี่  3 เมษายน  
2558 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล   รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 22/2558 ท่ีจดัขึน้เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558
ดงักล่าว ได้บนัทึกถกูต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ท่ี 22/2558 ท่ีได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุตามเอกสารแนบ 1 

 ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าท่ีประชมุสมควรรับรองรายงานการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

 การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท ี่ 2   พิจารณารับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเน ินงานของ
บริษัทในรอบปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปีท่ี
ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุตามเอกสารแนบ 2 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นว่ารายงานประจําปีดงักลา่วนําเสนอข้อมลูเก่ียวกบัผลการ
ดําเนินงานของบริษัทท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2558 และการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัในรอบปีบญัชี 2558 ดงันัน้ ท่ีประชุม
สมควรรับทราบรายงานประจําปีและรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 

การลงมติ  วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบจงึไม่ต้องลงมติ 

วาระท ี่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิสาํหรับปีสิน้สุด ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบบัญชี 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล  งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ตามท่ี
ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจําปี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีแล้ว และได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุตามเอกสารแนบ 2 

 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีแล้ว โดยผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทวา่มีความถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
จงึสมควรอนมุติังบการเงินดงักลา่ว 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระท ี่ 4  พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรกาํไรสุทธ ิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2558   

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ .ร .บ . บริษัทมหาชนจํากัด”) และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 38 กําหนดให้บริษัทต้องจัดสรร
ทนุสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหลงัหกัขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สํารองดังกล่าวเป็นสํารองท่ีไม่
สามารถจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ 

 ในปี 2558 บริษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมจํานวน 7,040 ล้านบาท และจากงบการเงินเฉพาะบริษัท
จํานวน 1,685 ล้านบาท โดยในปี 2558 บริษัทได้จดัสรรกําไรสทุธิเป็นสํารองตามกฎหมายเป็นจํานวน 464.18 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจํานวนท่ีต้องสํารองไว้ตามกฎหมายและ
ข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จงึไม่ต้องจดัสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก 
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 สําหรับการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 นัน้ ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั กําหนดวา่ บริษัท
จะจา่ยเงินปันผลได้จากเงินกําไรเท่านัน้ ในกรณีท่ีบริษัทมีผลขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล  

 คณะกรรมการเป็นผู้ พิจารณากําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในลักษณะปีต่อปี สําหรับการ
กําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2558 นัน้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึง
ศกัยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทนุ การขยายงาน ความจําเป็นและความเหมาะสมใน
อนาคต ตลอดจนการจดัสรรเงินทนุไว้สว่นหนึ่งเพ่ือการลงทนุและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเน่ืองให้กบัผู้ ถือหุ้น 

  ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุพจิารณาอนมุติัจ่ายเงินปัน
ผลประจําปี 2558 จากผลประกอบการปี 2558 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก 
เน่ืองจากบริษัทได้จดัสรรเงินสํารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว ดงันี ้
1. ไม่จําเป็นต้องจดัสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เน่ืองจากบริษัทได้จดัสรรเงินสํารองตามกฎหมายไว้

แล้วเป็นจํานวน 464.18 ล้านบาท ครบตามจํานวนท่ีต้องสํารองไว้ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว 

2. จ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 

1) จ่ายเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท สําหรับผู้ ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ ถือหุ้ นท่ีถือหลกัทรัพย์ท่ี
สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัท่ีได้ใช้สิทธิแปลงสภาพแล้ว (ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท ครัง้ท่ี 5 (MINT-W5)) ในจํานวนรวมไม่เกิน 4,621,774,576 หุ้ น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 
1,617.62 ล้านบาท ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
ทัง้นี ้ในการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว บริษัทจะหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10 หรือ 0.035 บาทต่อหุ้น
จากเงินท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับ ผู้ ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผล เป็นเงินสดสทุธิเท่ากบั 0.315 บาทตอ่หุ้น 

2) บริษัทจะกําหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 12 เมษายน 2559 และกําหนด
วนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือการรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวันท่ี 18 เมษายน 
2559 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 เมษายน 2559 

 ข้อมลูเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายปันผลในปีท่ีผ่านมา 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล วันท ี่จ่าย:  
เมษายน 2559 

วันที่จ่าย:  
เมษายน 2558 

วันท ี่จ่าย:  
เมษายน 2557 

สาํหรับผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2558 2557 2556 

1. กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 7,040 4,402 4,101 

2. จํานวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 4,622 4,202 4,002 

3. เงินปันผลจา่ยตอ่หุ้นสามญั (บาทตอ่หุ้น) 0.35 0.25 0.35 

4. หุ้นปันผล (บาทตอ่หุ้น) - 0.10 - 
5. จํานวนเงินปันผลรวมท่ีจ่าย (ล้านบาท) 1,618 1,471 1,401 

6. อตัราการจ่ายเงินปันผล(1) (%) 21.89(3) 35.00(2) 33.50 
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หมายเหตุ:  (1) อตัราการจ่ายปันผลคํานวณจากเงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยกําไรสทุธิต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน  
 (2) กําไรสทุธิตอ่หุ้นสําหรับปี 2557 มีการปรับใหม่ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียหลงัจากนบัรวมหุ้นปัน

ผล ซึง่ได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวนัท่ี 3 เมษายน 2558 
 (3) หากไม่นบัรวมผลกําไรจากรายการเปล่ียนแปลงมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุ อตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีคํานวณจากกําไร

สทุธิจากการดําเนินงาน มีอตัราร้อยละ 32.75   

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระท ี่ 5 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ  9 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ปัจจบุนัข้อบงัคบัของบริษัท กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทได้ไม่เกินกว่า
ร้อยละ 39 ของจํานวนหุ้นท่ีออกจําหน่ายทัง้หมด ซึง่ตามกฎหมายในปัจจบุนั ผู้ ถือหุ้นตา่งด้าวสามารถถือหุ้นใน
บริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีออกจําหน่ายทัง้หมด โดยท่ีบริษัทยงัคงมีสถานะเป็นบริษัทไทย   

 การแก้ไขข้อบังคับในครัง้นี  ้เพ่ือเป็นการปรับสัดส่วนการถือหุ้ นของคนต่างด้าวให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัสภาพการดําเนินธุรกิจซึง่มีผู้ลงทนุตา่งประเทศท่ีเพ่ิมมากขึน้ และเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปิดเสรี
ทางการค้าภายใต้ข้อกําหนดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และองค์การการค้าโลก (WTO)  

 โดยปัจจบุนั สดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นต่างด้าวเข้าใกล้ร้อยละ 39 (อยู่ท่ีร้อยละ 37.89 ณ วนัท่ี 29 มกราคม 
2559) และยังมีผู้ ถือหุ้นผ่านใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) อีกร้อยละ 
7.15 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและเรียกชําระแล้ว นอกจากนี ้บริษัทยงัคงมีใบสําคญัแสดงสิทธิ (MINT-W5) ท่ียงัไม่
หมดอายุ ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ (ทัง้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ซึ่งมีสญัชาติ 
ตา่งด้าว ท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ เน่ืองจากการถกูจํากดัสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้นของคนตา่งด้าวดงักลา่ว  

 เพ่ือให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นต่างด้าวในปัจจุบนั จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น
อนมุติัแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ในหมวดท่ี 3 ข้อ 9 เป็นดงันี ้

ข้อบงัคบับริษัทปัจจบุนั ข้อบงัคบัท่ีเสนอใหม่ 
ข้อ 9. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจํากัด เว้นแต่การโอนหุ้นนัน้
เป็นการโอนหุ้นจากผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทยให้แก่คนต่างด้าว ในขณะท่ีมีคนต่าง
ด้าวถือหุ้นในบริษัทเป็นจํานวนถึงร้อยละ 39 ของทนุท่ีชําระแล้ว 

นอกเหนือจากการโอนหุ้นภายใต้วรรคแรกแล้ว คนต่างด้าวอาจเข้าถือหุ้น
ท่ีออกโดยบริษัทในกรณีและภายใต้เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

ก.  หุ้นท่ีออกใหม่ เน่ืองจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ ถือหุ้นใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีได้รับจัดสรรตามโครงการการออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย 
จํานวน 5 ล้านหน่วย ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2540 เม่ือ
วนัท่ี 18 ธันวาคม 2540 โดยการเข้าถือหุ้นในกรณีนีจ้ะต้องไม่เป็นเหต ุให้

ข้อ 9. หุ้นของบริษัทโอนได้
โดยไม่มีข้อจํากัด เว้นแต่ 
การโอนหุ้ นนัน้เป็นเหตุให้
คน ต่าง ด้ าว  ถื อหุ้ น ของ
บริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้
ทัง้หมดของบริษัท  บริษัท
สงวนสิท ธิ ท่ีจะไม่ รับจด
ทะเบียนการโอนหุ้นท่ีจะทํา
ให้สัดส่วนการถือหุ้ นของ
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ข้อบงัคบับริษัทปัจจบุนั ข้อบงัคบัท่ีเสนอใหม่ 
อัตราส่วนการถือหุ้ นของคนต่างด้าวเกินกว่า ร้อยละ  40 ของหุ้ นท่ี
ออกจําหน่ายทัง้หมดของบริษัท 

ข.  การจองซือ้หุ้นในการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และ/หรือการจองซือ้หุ้น
ในการเสนอขายต่อนกัลงทนุเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะ
หรือจัดอยู่ในประเภท 17 สถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการใน
การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่และการอนญุาต และ/หรือการจองซือ้ หรือเข้า
ถือหุ้นท่ีออกใหม่ของบริษัท โดยประการอ่ืนท่ีอาจทําได้ตามฎหมายโดย
การเข้าถือหุ้น ในกรณีนีจ้ะต้องไม่เป็นเหตใุห้อตัราส่วนการถือหุ้นของคน
ต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 45 ของหุ้นท่ีออกจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท 
อย่างไรก็ตาม อตัราส่วนการถือหุ้นดงักล่าวข้างต้นได้รวมถึงการถือหุ้น
ของคนต่างด้าวท่ีถือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท ครัง้ท่ี 2/2542 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน 2542 

คนต่างด้าวในบริษัทเกิน
กว่าร้อยละ 49 ของจํานวน
หุ้ น ท่ี จําหน่ายได้ทั ง้หมด
ของบริษัท 

  รวมถึงมอบอํานาจให้คณะกรรมการ หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการแทน
บริษัทมอบหมาย มีอํานาจดําเนินการใด ๆ ตามท่ีจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท 

 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
ข้อบงัคบับริษัท และการมอบอํานาจ ตามท่ีเสนอ 

 การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท ี่ 6 พิจารณาอนุมัต ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  จากจํานวน  4,641,789,065 บาท  เ ป็นจํานวน 
4,621,828,347 บาท  โดยวิธ ีการ ตัดห ุ้ น สามัญที่ ยังไ ม่ ไ ด้น ําออกจําห น่ ายจําน วน  19,960,718 หุ้ น  
มูลค่าท ี่ตราไว้ห ุ้นละ 1 บาท  และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธ ิข้อ  4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียน  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  บริษัทได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือจัดสรรเป็นหุ้ นปันผลเม่ือปี 2558 เป็นจํานวน 
420,162,061 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึง่หุ้นปันผลท่ีได้จดัสรรไปมีจํานวนรวมทัง้สิน้ 400,201,343 หุ้น 
ยงัคงเหลือหุ้นจากการจดัสรรหุ้นปันผลจํานวน 19,960,718 หุ้น 
ดงันัน้ เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา 140 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด บริษัทจึงควรลดทนุจดทะเบียน 
โดยวิธีการตัดหุ้ นสามัญท่ียังไม่ได้นําออกจําหน่ายซึ่งออกไว้เพ่ือรองรับการจ่ายเงินปันผลในรูปหุ้ นปันผล 
จํานวน 19,960,718 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึง่เป็นหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้เพื่อการจ่ายหุ้นปันผลเม่ือปี 
2558  
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และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น ตามกฎหมายแล้ว บริษัทจะต้องดําเนินการแก้ไข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิก
ข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่แทน ดงันี ้

 “ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน    4,621,828,347 บาท   (สี่พนัหกร้อยยี่สิบเอด็ล้านแปดแสนสอง
หม่ืนแปดพนัสามร้อยส่ีสิบเจ็ดบาท)  

 แบง่ออกเป็น              4,621,828,347 หุ้น     (สี่พนัหกร้อยยี่สิบเอด็ล้านแปดแสนสอง
หม่ืนแปดพนัสามร้อยส่ีสิบเจ็ดหุ้น)  

 มลูค่าหุ้นละ       1 บาท       (หนึง่บาท) 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั              4,621,828,347  หุ้น     (สี่พนัหกร้อยยี่สิบเอด็ล้านแปดแสนสอง

หม่ืนแปดพนัสามร้อยส่ีสิบเจ็ดหุ้น)  
 หุ้นบริุมสิทธิ                                      - หุ้น      (-   หุ้น)” 

รวมถึงมอบอํานาจให้คณะกรรมการ หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการแทน
บริษัทมอบหมาย มีอํานาจดําเนินการใด ๆ ตามท่ีจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา 140 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั การลดทนุครัง้นีไ้ม่
ส่งผลกระทบต่อบริษัทและไม่สง่ผลกระทบใดๆ ต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น โดยลดทนุจดทะเบียนของบริษัท
จากจํานวน 4,641,789,065 บาท เป็นจํานวน 4,621,828,347 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้จําหน่ายซึง่
ออกไว้เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นปันผลเม่ือปี 2558 จํานวน 19,960,718 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
และสมควรพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน รวมถึงการมอบอํานาจ ตามท่ีเสนอ 

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท ี่  7 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าดํารงตาํแหน่งแทนกรรมการที่ครบกําหนดต้องออกจากตาํแหน่งตาม
วาระในปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ให้
กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา (หรืออตัราที่ใกล้เคียง) โดยกรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุ
เป็นผู้ออก ในปีนี ้บริษัทมีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่านคือ 

1) นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี   กรรมการ 
2) นายธีรพงศ์ จนัศิริ   กรรมการ 
3) นางสาวสวุภา เจริญย่ิง       กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
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บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็น
กรรมการ รวมทัง้การเสนอระเบียบวาระต่างๆ สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  อย่างไรก็ตาม เม่ือถึง
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ ปรากฏวา่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายงับริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 
ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณา
คณุสมบติั ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการท่ีครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระแล้ว
เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ 1) นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี 2) นายธีรพงศ์ จันศิริ และ 3) นางสาวสุวภา 
เจริญย่ิง เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีจําเป็นต่อการดําเนินงานของบริษัท  จึง
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านท่ีต้องออกตามวาระให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง
เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง (รายละเอียดประวติับคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือแต่ละท่านปรากฏตามเอกสาร
แนบ 3) นอกจากนี ้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ววา่ นางสาวสวุภา เจริญย่ิง สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น
อิสระและมีคุณสมบติัตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง จึงเสนอให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระหนึ่งด้วย  รายละเอียดกรรมการและตําแหน่งท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
เลือกตัง้ให้เข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่มีดงัต่อไปนี ้

ลําดบัท่ี ช่ือบคุคลท่ีเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกตัง้ 
เป็นกรรมการ 

ตําแหน่ง 

1. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี กรรมการ 
2. นายธีรพงศ์ จนัศิริ กรรมการ 
3. นางสาวสวุภา เจริญย่ิง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัเป็นรายบคุคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีกําหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 
ดงัตอ่ไปนี ้

1) การเลือกตัง้กรรมการจะกําหนดให้เลือกเป็นรายบคุคลหรือคราวละหลายคนก็ได้ 
2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสียงเท่ากบั

หนึ่งหุ้นต่อหนึง่เสียง 
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการท่ีพึงจะมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี ให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงได้เพ่ิมขึน้อีกหนึง่ 
เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

วาระท ี่ 8 พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   คณะกรรมการบริษัทโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
ได้พิจารณากําหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยการพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทน
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กรรมการของบริษัทอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจน
ผลประกอบการของบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดแูลกิจการ
พิจารณาจากความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าท่ีคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ผลกําไร
สทุธิ และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั คณะกรรมการเห็นสมควรท่ีจะเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2559 ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

การลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุ  

วาระท ี่ 9 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2559 และกาํหนดค่าสอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล    เพ่ือให้ท่ีประชมุพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีของ
บริษัทประจําปี 2559 ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 32 (5)  

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ให้ 

1) นางอโนทยั ลีกิจวฒันะ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3442 และ/หรือ 
2) นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3445 และ/หรือ 
3) นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3760 

จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 
2559 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยสําหรับ
ปี 2559  

ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส 
เอบีเอเอส จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั แทน
ได้ (ทัง้นี ้นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 
2556-2557 และนางอโนทยั ลีกิจวฒันะ เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 
2558)  

พร้อมกันนี ้ได้กําหนดค่าตรวจสอบบัญชี รอบปีบญัชี 2559 สําหรับบริษัทเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 2,080,000 
บาท โดยค่าสอบบญัชีท่ีเสนอเพ่ิมขึน้จํานวน 100,000 บาท เม่ือเปรียบเทียบกับค่าตรวจสอบบญัชีสําหรับปี 
2558 ซึง่เท่ากบั 1,980,000 บาท ทัง้นี ้เน่ืองจากบริษัทได้ขยายการลงทนุทางธุรกิจอย่างต่อเน่ืองทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ การพิจารณาเพ่ิมค่าสอบบญัชีจึงมีความสมควรและสอดคล้องต่อภารกิจท่ีเพ่ิมมากขึน้ของ
ผู้สอบบญัชีตามการขยายการลงทนุดงักลา่ว 
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หน่วย: บาท 2559 2558 2557 
คา่สอบบญัชี 2,080,000 1,980,000 1,890,000 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้สอบบญัชีรายเดียวกันกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยสําหรับปี 2558 โดยผู้สอบ
บญัชีไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั
บคุคลดงักล่าว และในปี 2558 บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใดให้กบัผู้สอบบญัชีนอกเหนือจากค่าสอบบญัชี 
ประวติัผู้สอบบญัชีรับอนญุาตปรากฏตามเอกสารแนบ 6 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

 บริษัทได้กําหนดให้วนัท่ี 4 มีนาคม 2559 เป็นวนักําหนดสิทธิผู้ ถือหุ้นท่ีจะเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนใน
การประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ท่ี 23/2559 โดยจะปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 
225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2559  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบกําหนดการดังกล่าว และขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ
สถานท่ีดงักลา่วข้างต้น ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้
กรุณาย่ืนหนงัสือมอบฉันทะต่อประธานท่ีประชุม และ/หรือบคุคลท่ีประธานในท่ีประชมุมอบหมายก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้า
ร่วมประชมุ ในกรณีมอบฉนัทะกรุณาส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้แก่ประธานกรรมการและ/หรือ
ผู้ ท่ีประธานกรรมการกําหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อน โดยกรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะ ได้แก่ 
นางสาวสวุภา เจริญย่ิง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 

 ในการนี ้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นจะต้องนําหลกัฐานตามรายละเอียดท่ีระบใุนเอกสารแนบ 9 มา
แสดงเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชมุ 

 ทัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชมุ รวมทัง้เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น  หาก
ผู้ ถือหุ้นมีคําถามท่ีต้องการให้บริษัทชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนําเสนอครัง้นี ้หรือข้อมลูอ่ืน ๆ ของบริษัท  สามารถ
จัดส่งคําถามล่วงหน้าได้ท่ี corp_secretary@minor.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2365-6092 และการนีบ้ริษัทได้จัดของ
วา่งและเคร่ืองด่ืมไว้รับรองผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุเท่านัน้ และงดการแจกของที่ระลกึ  

 ขอแสดงความนบัถือ 

  
 นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค 
     ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 


