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วนัท่ี 2 มีนาคม 2561 
 

เร่ือง   เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครัง้ท่ี 25/2561  

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบท้ายหนงัสอืนดัประชมุ 

1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 24/2560 (เอกสารประกอบ วาระท่ี 1) 

2. สาํเนารายงานประจําปี 2560 (เอกสารประกอบ วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3) 

3. ข้อมลูของบคุคลผู้ได้รับเสนอช่ือเพ่ือเลอืกตัง้เป็นกรรมการ (เอกสารประกอบ วาระท่ี 7 และวาระท่ี 8) 

4. นิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบ วาระท่ี 7 และวาระท่ี 8) 

5. คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 (เอกสารประกอบ วาระท่ี 10) 

6. ประวตัิผู้สอบบญัชี (เอกสารประกอบ วาระท่ี 11) 

7. หนงัสอืมอบฉนัทะและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระผู้ รับมอบฉนัทะ 

8. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  

9. คําชีแ้จง การลงทะเบียน วิธีมอบฉนัทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

10. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 

11. แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) ("บริษัท") ครัง้ท่ี 2/2561 ได้มีมติให้จดั

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครัง้ท่ี 25/2561 ในวนัท่ี 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ บอลรูม 

ชัน้ 10 โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 24/2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 4 เมษายน 2560 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล   รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 24/2560 ท่ีจัดขึน้เมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2560

ดงักลา่ว ได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามสาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้

ท่ี 24/2560 ท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุตามเอกสารแนบ 1 

 ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าท่ีประชุมสมควรรับรองรายงานการประชุมสามญั 

ผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

 การลงมต ิ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและออก

เสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 2   พิจารณารับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาํเนินงานของบริษัท

ในรอบปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปีท่ีได้

จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุตามเอกสารแนบ 2 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานประจําปีดงักลา่วนําเสนอข้อมูลเก่ียวกบัผลการ

ดําเนินงานของบริษัทท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2560 และการเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญัในรอบปีบญัชี 2560 ดงันัน้ ท่ีประชมุสมควร

รับทราบรายงานประจําปีและรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

การลงมต ิ วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบจึงไมต้่องลงมติ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิสาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบบัญชี 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล  งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามท่ี

ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจําปี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ

ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีแล้ว และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุตามเอกสารแนบ 2 

 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดงักลา่วได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ

บญัชี โดยผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม

หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจึงสมควร

อนมุตัิงบการเงินดงักลา่ว 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2560   

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการ

แก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด”) และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 38 กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรทนุ

สาํรองตามกฎหมายไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหลงัหกัขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่สาํรอง

นีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท สํารองดงักลา่วเป็นสํารองท่ีไมส่ามารถจดัสรร

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ 

 ในปี 2560 บริษัทมีกําไรสทุธิจากงบการเงินรวมจํานวน 5,415 ล้านบาท และจากงบการเงินเฉพาะบริษัทจํานวน 

1,973 ล้านบาท โดยในปี 2560 บริษัทได้จัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายเป็นจํานวน 464  

ล้านบาท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และครบตามจํานวนท่ีต้องสํารองไว้ตามกฎหมายและ

ข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จึงไมต้่องจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก 
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 สาํหรับการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 นัน้ ตามมาตรา 115 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั กําหนดวา่ บริษัทจะ

จ่ายเงินปันผลได้จากเงินกําไรเทา่นัน้ ในกรณีท่ีบริษัทมีผลขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล  

 คณะกรรมการเป็นผู้ พิจารณากําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในลกัษณะปีต่อปี ซึ่งไม่สามารถระบุ

เป็นอตัราร้อยละขัน้ตํ่าได้ สาํหรับการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2560 นัน้ 

คณะกรรมการได้พิจารณาถึงศกัยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ความ

จําเป็นและความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจดัสรรเงินทนุไว้สว่นหนึง่เพ่ือการลงทนุและสร้างผลตอบแทน

อยา่งตอ่เน่ืองให้กบัผู้ ถือหุ้น 

  ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิ ดงันี ้

1. ไมจํ่าเป็นต้องจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก เน่ืองจากบริษัทได้จดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายไว้

แล้วเป็นจํานวน 464 ล้านบาท ซึง่ครบตามจํานวนท่ีต้องสาํรองไว้ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว 

2. จ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 จากผลประกอบการปี 2560 โดย 

1) จ่ายเป็นเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท สาํหรับผู้ ถือหุ้นสามญัเดมิในจํานวนรวมไมเ่กิน 4,619 

ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจา่ยไมเ่กิน 1,848 ล้านบาท ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัท 

2) ในการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว บริษัทจะหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10 หรือ 0.04 บาทตอ่หุ้นจากเงิน

ท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับ ผู้ ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผล เป็นเงินสดสทุธิเทา่กบั 0.36 บาทตอ่หุ้น 

บริษัทจะกําหนดรายช่ือผู้มีสทิธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 11 เมษายน 2561 และกําหนดจ่ายเงิน

ปันผลในวนัท่ี 27 เมษายน 2561 

 ข้อมลูเปรียบเทียบกบัอตัราการจา่ยปันผลในปีท่ีผา่นมา 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
วันที่จ่าย:  
เมษายน 

2559 

วันที่จ่าย:  
เมษายน 

2560 

วันที่จ่าย:  
เมษายน 

2561 
สาํหรับผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2558 2559 2560 

1. กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 7,040 6,590 5,415 

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

3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้นสามญั (บาทตอ่หุ้น) 0.35 0.35 0.40 

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

5. อตัราการจ่ายเงินปันผล(1) (%) 21.89(2) 23.40(3) 32.81 

   หมายเหต:ุ (1) อตัราการจ่ายปันผลคํานวณจากเงินปันผลตอ่หุ้นหารด้วยกําไรสทุธิตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน  
     (2) หากไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้ครัง้ดียว อตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีคํานวณจากกําไรสทุธิจากการดําเนินงาน มีอตัราร้อยละ 32.75 
     (3)  หากไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้ครัง้ดียว อตัราการจ่ายเงนิปันผลท่ีคํานวณจากกําไรสทุธิจากการดําเนินงาน มีอตัราร้อยละ 33.69  

การลงมต ิ  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ข้อ 40 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล เพ่ือให้วตัถปุระสงค์ของบริษัทมีความชดัเจน และเป็นไปตามระเบียบสํานกังานทะเบียน

หุ้นส่วนบริษัทกลางท่ีกําหนดให้ธุรกิจนําเท่ียวต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก่อนจึงจะสามารถ

ประกอบกิจการได้ จึงเห็นควรเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยยกเลิก

วตัถปุระสงค์จํานวน 1 ข้อ ทําให้วตัถปุระสงค์ของบริษัทมีจํานวน 53 ข้อ (จากเดิม 54 ข้อ) ดงันี ้   

 ยกเลิกวตัถปุระสงค์ “ข้อ 40. ประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนการท่องเท่ียว ผู้ รับจ้างและอํานวยความสะดวกในการ

เดินทาง และให้บริการแก่นกัทศันาจรและนกัเดินทาง หรือสง่เสริมการให้บริการตา่งๆ ทกุประเภทและโดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งโดยวิธีการจอง หรือจําหนา่ยตัว๋เดินทาง โรงแรมและสถานท่ีพกัแรมอ่ืนๆ จดัหา (โดยการวา่จ้างหรือโดยวธีิ

อ่ืน) ซึ่งมคัคเุทศก์ ตู้ นิรภยั สํานกังาน สอบถามข้อมลู ห้องสมดุ ห้องนํา้ ห้องอ่านหนงัสือ บริการเก็บรักษากระเป๋า

เดินทาง บริการขนสง่ และรับจดัทวัร์และดําเนินงานด้านการทอ่งเท่ียว” 

 นอกจากนี ้เสนอให้มอบอํานาจให้คณะกรรมการ หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทํา

การแทนบริษัทมอบหมาย มีอํานาจดําเนินการใด ๆ ตามท่ีจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิ ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ ท่ีประชมุสมควรพิจารณาอนมุตักิารแก้ไขหนงัสอื

บริคณห์สนธิ ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยยกเลกิวตัถปุระสงค์ข้อ 40 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจท่ี

แท้จริง และการมอบอํานาจตามท่ีเสนอ 

 การลงมต ิวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 4,621,828,347 บาท เป็นจํานวน 

4,618,914,291 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นําออกจําหน่ายซ่ึงออกไว้เพื่อรองรับการแปลง

สภาพใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ (MINT-W5) จํานวน 2,914,056 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 

1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามท่ีบริษัทได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม MINT-W5 

และได้หมดอายลุงในเดือนพฤศจิกายน  2560 แล้วนัน้ มีข้อมลูท่ีสาํคญัดงันี ้ 

 

 MINT-W5 

วนัท่ีหมดอาย ุ 3 พฤศจิกายน 2560 

จํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีไมไ่ด้ใช้สทิธิคงเหลอื  2,599,859 หนว่ย 

จํานวนหุ้นสามญัรองรับการใช้สทิธิคงเหลอื  2,914,056 หุ้น 
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ดงันัน้ เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา 140 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั บริษัทจึงต้องลดทนุจดทะเบียนของ

บริษัทจาก 4,621,828,347 บาท เป็น 4,618,914,291 บาท โดยการตัดหุ้ นสามัญท่ียังไม่ได้จําหน่ายจํานวน 

2,914,056 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ซึง่เป็นหุ้นสามญัคงเหลอืจากการจดัสรรเพ่ือรองรับการใช้สทิธิ MINT-

W5 ซึ่งได้หมดอายไุปแล้วเมื่อวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 และเพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น 

บริษัทจะต้องดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุน 

จดทะเบียนดงักลา่ว ดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 4,618,914,291 บาท (สีพ่นัหกร้อยสบิแปดล้านเก้าแสนหนึง่หมื่น

สีพ่นัสองร้อยเก้าสบิเอ็ดบาท) 

 แบง่ออกเป็น 4,618,914,291 หุ้น (สีพ่นัหกร้อยสบิแปดล้านเก้าแสนหนึง่หมื่น

สีพ่นัสองร้อยเก้าสบิเอ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท  (หนึง่บาท) 

 โดยแบง่ออกเป็น   

 หุ้นสามญั 4,618,914,291 หุ้น (สีพ่นัหกร้อยสบิแปดล้านเก้าแสนหนึง่หมื่น

สีพ่นัสองร้อยเก้าสบิเอ็ดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (- หุ้น)” 

นอกจากนี ้เสนอให้มอบอํานาจให้คณะกรรมการ หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทํา

การแทนบริษัทมอบหมาย มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ตามท่ีจําเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการลดทนุจดทะเบียน

ของบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การลดทุนจดทะเบียนดงักล่าว มีความเหมาะสม

และไมม่ีผลกระทบตอ่บริษัทและสทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ท่ีประชมุสมควรพิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของ

บริษัทจากจํานวน 4,621,828,347 บาท เป็นจํานวน 4,618,914,291 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้นํา

ออกจําหนา่ยจํานวน 2,914,056 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเตมิหนงัสอื

บริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนข้างต้น รวมทัง้การมอบอํานาจ

ตามท่ีเสนอ 

 การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

และผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่  7  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการที่ครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตาม   

วาระในปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 14 กําหนดว่าในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการ

ออกจากตําแหนง่ 1 ใน 3 เป็นอตัรา (หรืออตัราท่ีใกล้เคยีง) โดยกรรมการท่ีอยูใ่นตําแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออก ในปี

นี ้บริษัทมีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 3 ทา่นคือ 

1) นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค  ประธานกรรมการ 

2) นายอานิล ธาดาน่ี กรรมการ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

3) นางกอบกาญจน์ วฒันวรางกรู กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีเห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือรับการคดัเลอืกเป็นกรรมการ 

รวมทัง้การเสนอระเบียบวาระตา่งๆ สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาท่ี

กําหนดไว้ ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายงับริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ ได้

พิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่การดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคณุสมบตัิ 

ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของกรรมการท่ีครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่า

กรรมการทัง้ 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 2) นายอานิล ธาดาน่ี  และ 3) นางกอบกาญจน์ 

วัฒนวรางกูร เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีจําเป็นต่อการดําเนินงานของบริษัท  

จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ 3 ท่านท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระให้กลบัเข้า

ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวตัิบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือแต่ละท่านปรากฏ

ตามเอกสารแนบ 3)  

นอกจากนี ้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นางกอบกาญจน์ วฒันวรางกูร สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น

อิสระและมีคุณสมบัติตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง จึงเสนอให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระหนึ่งด้วย รายละเอียดกรรมการและตําแหน่งท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตัง้

ให้เข้าดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึง่มีดงัตอ่ไปนี ้

 

ลาํดบัท่ี ช่ือบคุคลท่ีเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

ตําแหนง่ 

1. นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ 

2. นายอานิล ธาดาน่ี  กรรมการ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

3. นางกอบกาญจน์ วฒันวรางกรู กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิเป็นรายบคุคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่ง

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีกําหนดในข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 13  

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจาํนวนกรรมการอีก 1 คน และเลือกตัง้กรรมการอิสระใหม่ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 12 กําหนดว่า ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกวา่ 5 

คน แตไ่มม่ากกวา่ 11 คน และเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเจริญเติบโตของบริษัท จึงเห็นควรให้เพ่ิมจํานวนกรรมการ 

1 คน จากเดิม 10 คน เป็น 11 คน และเลอืกตัง้กรรมการใหม ่เป็นกรรมการอิสระ  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ ได้

พิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่การดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคณุสมบตัิ 

ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของกรรมการใหม่ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเพ่ิมจํานวน

กรรมการ 1 คน จากเดิม 10 คน เป็น 11 คน และนําเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้  

นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท เป็นกรรมการใหม่และกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า  

นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

(รายละเอียดประวตัิบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม ่ปรากฏตามเอกสารแนบ 3) 

 การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชุม และ

ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท  

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

- บริษัทเล็งเห็นว่า คณะกรรมการควรมีขนาดท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของบริษัทและ

ประกอบด้วยบคุคลท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถท่ีเพียงพอท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม จึงเห็นสมควรเสนอแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 12 เป็นดงันี ้

 

 

 

ข้อบงัคบัปัจจบุนั ข้อบงัคบัท่ีเสนอใหม ่

ข้อ 12 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อย

กว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 11 คนและกรรมการไม่

น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ิน

ท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัทจะต้อง

มีคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ข้อ 12 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อย

กว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 12 คนและกรรมการไม่

น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ิน

ท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัทจะต้อง

มีคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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- เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไข พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด บริษัทเห็นควรเสนอแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท  

ข้อ 28 เป็นดงันี ้

ข้อบงัคบัปัจจบุนั ข้อบงัคบัท่ีเสนอใหม ่

ข้อ 28  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือ

หุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปี ภายในสี่เดือนนบั

แตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้

เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ

เห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้ นรวมกันนับจํานวนหุ้ นได้ไม่

น้อยกวา่หนึง่ในห้าของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด 

หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนั

ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้

ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการ

เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ 

แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้

ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย 

"ข้อ 28  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือ

หุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในสี่เดือนนบั

แตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้

เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้

สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลาย

คนซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ

จํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันทํา

หนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น

การประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและ

เหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน

หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการ

ต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนบั

แตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายใน

กําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่ง

เข้าช่ือกันหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จํานวนหุ้น

ตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีส่บิ

ห้าวนันบัแตว่นัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 

ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ี

คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุ

และอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียก

ประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใดจํานวนผู้

ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ี

กําหนด ผู้ ถือหุ้ นซึ่งเรียกประชุมตามวรรคสามต้อง

ร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้

มีการประชมุครัง้นัน้ให้แก่บริษัท" 
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รวมถึงมอบอํานาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทน

บริษัทมอบหมาย มีอํานาจดําเนินการใด ๆ ตามท่ีจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 12 

และข้อ 28 

 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมสมควรพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบั

บริษัท ข้อ 12 และข้อ 28 รวมทัง้การมอบอํานาจตามท่ีเสนอ  

 การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

และผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   คณะกรรมการบริษัทโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการได้

พิจารณากําหนดแนวทางการจ่ายคา่ตอบแทนโดยการพิจารณาจากแนวทางในการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการของ

บริษัทอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประกอบการ

ของบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ

พิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าท่ีคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ผลกําไร

สทุธิ และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั คณะกรรมการเห็นสมควรท่ีจะเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทน

กรรมการประจําปี 2561 ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

การลงมต ิ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

และผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุ  

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2561 และกาํหนดค่าสอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล    เพ่ือให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของ

บริษัทประจําปี 2561 ตามมาตรา 120 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 32 (5)  

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ี

ประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ให้ 

1) นางอโนทยั ลกิีจวฒันะ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3442 และ/หรือ 

2) นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3445 และ/หรือ 

3) นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3760 
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จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยประจําปี 2561 

โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้สอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นตอ่งบการเงิน ลงนามในรายงานการสอบบญัชี และ

การอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องของบริษัท และบริษัทยอ่ยสาํหรับปี 2561 

ในกรณีท่ีผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์  

คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

แทนได้ (ทัง้นี ้นางอโนทยั ลกิีจวฒันะ เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทปี 2558-

2560) 

พร้อมกนันี ้ได้กําหนดค่าตรวจสอบบญัชี รอบปีบญัชี 2561 สาํหรับบริษัทเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 2,380,000 บาท 

โดยค่าสอบบญัชีท่ีเสนอเพ่ิมขึน้จํานวน 154,400 บาท เมื่อเปรียบเทียบกบัค่าตรวจสอบบญัชีสําหรับปี 2560 ซึ่ง

เท่ากับ 2,225,600 บาท ทัง้นี  ้เน่ืองจากบริษัทได้ขยายการลงทุนทางธุรกิจอย่างต่อเน่ืองทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ การพิจารณาเพ่ิมค่าสอบบญัชีจึงมีความสมควรและสอดคล้องต่อภารกิจท่ีเพ่ิมมากขึน้ของผู้สอบ

บญัชีตามการขยายการลงทนุดงักลา่ว 

หนว่ย: บาท 2559 2560 2561 

คา่สอบบญัชี 2,080,000 2,225,600 2,380,000 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้สอบบญัชีรายเดียวกนักบัผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยสาํหรับปี 2560 และเป็นผู้ ท่ีมี

ช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ โดยผู้สอบบญัชีไม่ได้เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ดํารงตําแหนง่หน้าท่ีใดๆ ของบริษัท รวมทัง้

ไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคล

ดงักล่าว และในปี 2560 บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใดให้กับผู้สอบบญัชีนอกเหนือจากค่าสอบบญัชี ประวตัิ

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตปรากฏตามเอกสารแนบ 6 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชุม และ

ออกเสยีงลงคะแนน 

 บริษัทได้กําหนดให้วนัท่ี 5 มีนาคม 2561 เป็นวนักําหนดสิทธิผู้ ถือหุ้นท่ีจะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน

การประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ท่ี 25/2561  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบกําหนดการดงักลา่ว และขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ี

ดงักลา่วข้างต้น ผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้กรุณายื่น

หนงัสือมอบฉันทะต่อประธานท่ีประชุม และ/หรือบุคคลท่ีประธานในท่ีประชุมมอบหมายก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  

ในกรณีมอบฉันทะกรุณาส่งหนงัสอืมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้แก่ประธานกรรมการและ/หรือผู้ ท่ีประธาน

กรรมการกําหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อน โดยกรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะ ได้แก่ นางสาวสวุภา  

เจริญยิ่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 
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 ในการนี ้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นจะต้องนําหลกัฐานตามรายละเอียดท่ีระบุในเอกสารแนบ 9  

มาแสดงเพ่ือสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ 

 ทัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชมุ รวมทัง้เป็นการรักษาสทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น หากผู้ ถือ

หุ้นมีคําถามท่ีต้องการให้บริษัทชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนําเสนอครัง้นี ้หรือข้อมูลอ่ืนๆ ของบริษัท สามารถจดัสง่

คําถามล่วงหน้าได้ท่ี corp_secretary@minor.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2365-6095 และการนีบ้ริษัทได้จัดของว่างและ

เคร่ืองดื่มไว้รับรองผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุเทา่นัน้ และงดการแจกของท่ีระลกึ  

  

 ขอแสดงความนบัถือ 

  

 นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 

     ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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