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หนังสือเชญิประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
 
บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

 

 

  

 

 

  
หมายเหต:ุ  

1. เปิดรบัลงทะเบียนเวลา 8.00 น.  

2. เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนมาในวนัประชมุ  

3. บริษัทฯ ขอแจ้ง "งดแจกของชําร่วยในงานประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2561" 

4. สามารถตรวจสอบตารางเวลาเรือและบริการรถตู้ทีด่า้นหลงัของหนงัสือเชิญประชมุนี ้
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คาํขยายความ 

1. Fully diluted basis  
Fully diluted basis เป็นการคํานวณจํานวนหุ้นจากหุ้นทัง้หมดซึง่รวมถึงหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้  ณ วนัที่ในหนงัสือเชิญประชมุนี ้

หุ้นกู้ที่สามารถแปลงสภาพได้ ได้ถกูแปลงสภาพและบริษัทได้ออกหุ้นจดทะเบียนใหมใ่ห้เรียบร้อยแล้ว ดงันัน้ จํานวนหุ้นที่ระบใุนหนงัสือเชิญ

ประชมุนีจ้งึเป็นตวัเลขปัจจบุนั 

2. Fair price adjustments  

ในประเทศสเปน ราคาในการทําคาํเสนอซือ้ทัง้หมด (Mandatory takeover bids) จะต้องไมต่ํ่ากวา่ราคายตุิธรรม (fair price) ซึง่โดยทัว่ไป จะ

หมายถึง ราคาสงูสดุทีผู่้ทําคาํเสนอซือ้ซือ้หลกัทรัพย์นัน้ๆ ในชว่ง 12 เดือนก่อนการทําคําเสนอซือ้ แตถ่ึงแม้วา่ข้อกําหนดนีจ้ะเป็นที่รับทราบกนั

โดยทัว่ไป CNMV ก็ยงัมีอํานาจในการปรับราคายตุิธรรมนีใ้นบางกรณี รวมถงึ: 

1) กรณีที่ราคาซือ้ขายของหลกัทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากการจา่ยเงินปันผล การทําธุรกรรมขององค์กรหรือกิจกรรมพิเศษ ทําให้

ราคายตุิธรรมต้องมีการปรับให้ถกูต้อง 
2) กรณีที่ราคายตุิธรรมตํ่ากวา่ชว่งราคาในวนัที่ได้มา ซึง่ในกรณีนีร้าคาต้องไมต่ํ่ากวา่ราคาตํ่าสดุในชว่งดงักลา่ว และ 
3) หากมีสถานการณ์บง่ชีว้า่ราคาของหลกัทรัพย์นัน้เกิดจากการสร้างราคา (หรือการป่ันหุ้น) 
ทัง้นี ้ราคายตุิธรรมจะใช้กบั Mandatory takeover bids เทา่นัน้ 
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วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561 
 

เร่ือง   เชิญประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561  

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบท้ายหนงัสอืนดัประชมุ 

1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 25/2561 (เอกสารประกอบ วาระท่ี 1) 

2. สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์ รายการประเภท 1 (เอกสารประกอบ วาระท่ี 2) 

3. รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์ (เอกสารประกอบ วาระท่ี 2) 

4. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการมอบอํานาจท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  (เอกสารประกอบ 

วาระท่ี 4) 

5. หนงัสอืมอบฉนัทะและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระผู้ รับมอบฉนัทะ 

6. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  

7. คําชีแ้จง การลงทะเบียน วิธีมอบฉนัทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 

9. แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) ("บริษัท") ครัง้ท่ี 6/2561 ได้มีมติให้จดั

ประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมอนันตรา 

ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 25/2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 3 เมษายน 2561 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล   รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 25/2561 ท่ีจัดขึน้เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2561

ดงักลา่ว ได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามสาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 

25/2561 ท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุตามเอกสารแนบ 1 

 ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าท่ีประชุมสมควรรับรองรายงานการประชุมสามญั 

ผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

 การลงมต ิ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและออก

เสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2   พิจารณาอนุมัติการลงทุนในหุ้นในบริษัท NH Hotel Group SA. โดยการทําคําเสนอซือ้ (Takeover Bid) 

และการซือ้หุ้น 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล    
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 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2561 เมื่อวนัท่ี 4 มิถนุายน 2561 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ได้มี

มติอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการลงทุนในหุ้ นในบริษัท NH Hotel Group SA. 

(“บริษัทเป้าหมาย”) ท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แมดริด ซึ่งเป็นเจ้าของและดําเนินธุรกิจโรงแรม

จํานวน 382 แห่งในประเทศแถบยโุรป โดยการทําคําเสนอซือ้ (Takeover Bid) (“การเข้าทํารายการเสนอซือ้”) 

และการซือ้หุ้น (“การเข้าทาํรายการซือ้หุ้น”) โดย MHG Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“ผู้ซือ้”) 

ได้เข้าลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้นแบบมีเง่ือนไขบงัคบัก่อนซึ่งเก่ียวข้องกบัการเข้าทํารายการซือ้หุ้นกบั Tangla 

Spain, S.L.U. (“ผู้ขาย”) (“สัญญาซือ้ขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน”) ในวนัท่ี 5 มิถนุายน 2561 ตามมติท่ี

ประชมุคณะกรรมการ  

 ทัง้นี ้ภายหลงัการเปิดเผยข้อมูล เก่ียวกบัมติท่ีประชุมคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)  บริษัทได้เ ข้าทําสัญญาซือ้ขายหุ้ นกับ Oceanwood Capital Management LLP 

(“Oceanwood”) เพ่ือซือ้หุ้นในบริษัทเป้าหมายจํานวน 14,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.6 ของทนุทัง้หมด (fully 

diluted basis) ดงันัน้ ปัจจุบนักลุ่มบริษัทของ MINT จึงถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายจํานวน 116,945,043 หุ้น คิด

เป็นร้อยละ 29.8 ของทนุทัง้หมด (fully diluted basis) ซึง่สง่ผลให้จํานวนหุ้นในบริษัทเป้าหมายสาํหรับการเข้าทํา

รายการเสนอซือ้ลดลงจากจํานวนท่ีได้เคยแจ้งไว้ก่อนหน้านี ้

 ในการพิจารณาอนมุตัิวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 3 ให้ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 พิจารณาโดยถือว่า

วาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 3 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนั ดงันัน้ หากวาระใดวาระหนึ่งไมไ่ด้รับ

อนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 จะไม่มีการพิจารณาวาระอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเง่ือนไข

ซึ่งกนัและกนักบัวาระท่ีไม่ได้รับอนมุตัิอีก และจะถือว่าวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวาระอ่ืนท่ีได้รับอนมุตัิไปแล้วเป็นอนั

ยกเลกิ 

 การลงทนุในบริษัทเป้าหมายมีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้

1. การเข้าทํารายการเสนอซือ้ - ผู้ ซือ้ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MINT จะทําคําเสนอซือ้ (Takeover Bid) ตาม

กฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศสเปนเก่ียวกับการทําคําเสนอซือ้ สําหรับหุ้นทัง้หมดท่ีเหลืออยู่ในบริษัท

เป้าหมายท่ีกลุม่บริษัทของ MINT ไมไ่ด้ถืออยู ่ณ เวลาการทําคําเสนอซือ้ หรือจํานวนไมเ่กิน 242,297,204 หุ้น คิด

เป็นร้อยละ 61.8 ของทนุทัง้หมด (fully diluted basis) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 2 ยโูร ในราคาเสนอซือ้หุ้นละ 6.40 ยู

โร (หรือประมาณ 241.78 บาท) ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัการปรับราคายตุิธรรม (fair price adjustments) รวมเป็นเงินไม่

เกิน 1,550,702,106 ยโูร (หรือประมาณ 58,583,199,496 บาท) ทัง้นี ้ราคาเสนอซือ้และจํานวนหุ้นท่ีจะเสนอซือ้

อาจเปลีย่นแปลงตามมลูคา่ของหุ้นในบริษัทเป้าหมาย หรือเหตปัุจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 ในการทํารายการเสนอซือ้ บริษัทจะดําเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศสเปนเก่ียวกบัการทํา

คําเสนอซือ้ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากแหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการเข้าทํารายการเสนอซือ้มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบนั

การเงิน ดงันัน้ จํานวนหุ้นในบริษัทเป้าหมายท่ีผู้ซือ้ถือภายหลงัการเข้าทํารายการเสนอซือ้จะขึน้อยู่กบัปัจจยัและ

เง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทและผู้ซือ้ รวมถึงเง่ือนไขภายใต้สญัญาสินเช่ือท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัและอาจมีในอนาคต 
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(เช่น อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ) ซึง่บริษัทหรือผู้ซือ้เป็นคูส่ญัญา หรือการจดัการการถือหุ้น หรือการขายหรือจําหนา่ย

ไปซึง่หุ้นในบริษัทเป้าหมายบางสว่น เพ่ือการจดัการโครงสร้างทางการเงินและการจดัการท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ภายหลงั

การดําเนินการดงักลา่ว บริษัทคาดวา่กลุม่บริษัทของ MINT จะถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายในสดัสว่นไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 

51 ของทนุทัง้หมด (fully diluted basis) ซึง่เป็นสดัสว่นท่ี MINT ยงัคงมีอํานาจควบคมุบริษัทเป้าหมายอยู ่ 

2. การเข้าทาํรายการซือ้หุ้น - ผู้ซือ้ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ MINT จะซือ้หุ้นในบริษัทเป้าหมายจากผู้ขาย (ซึง่ได้แก่ 

Tangla Spain, S.L.U.) จํานวน 32,937,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.4 ของทนุทัง้หมด (fully diluted basis) มลูคา่ท่ี

ตราไว้หุ้นละ 2 ยโูร ในราคาซือ้ขายหุ้นละ 6.10 ยโูร (หรือประมาณ 230.45 บาท) รวมเป็นเงิน 200,925,674 ยโูร 

(หรือประมาณ 7,590,670,590 บาท) โดยราคาซือ้ขายหุ้นขึน้อยูก่บัการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเป้าหมายซึง่จะมี

การปรับราคาซือ้ขายหุ้น ณ วนัท่ีดําเนินการซือ้ขายหุ้น 

 การเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้ นจะเกิดขึน้ต่อเมื่อเง่ือนไขต่างๆ ต่อไปนีเ้กิดขึน้

ครบถ้วนแล้ว 

(1) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนมุตัิให้บริษัทเข้าทํารายการลงทนุในบริษัทเป้าหมาย 

(2) บริษัทได้รับการสนบัสนนุสินเช่ือจากสถาบนัการเงินอย่างเพียงพอสําหรับการเข้าทํารายการเสนอซือ้

และการเข้าทํารายการซือ้หุ้น โดยปัจจบุนั บริษัทได้รับการอนมุตัิสนิเช่ือจากสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวข้อง

เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

(3) บริษัทได้รับการอนญุาตท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องจากหนว่ยงานเก่ียวกบัการแขง่ขนัทางการค้า 0

1 

 บริษัทคาดวา่การเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้นจะเกิดขึน้ภายในเดือนกนัยายน 2561 

 ในการเข้าทํารายการ มีความเป็นไปได้วา่อาจมีบคุคลอ่ืนทําคําเสนอซือ้ (Takeover Bid) สําหรับหุ้นในบริษัท

เป้าหมายในลกัษณะท่ีเป็นการแขง่ขนักบัผู้ซือ้ โดยอาจเสนอราคา และ/หรือเง่ือนไขท่ีดีกวา่ข้อเสนอด้านราคา และ/

หรือเง่ือนไขของผู้ซือ้ ซึ่งผู้ซือ้อาจต้องปรับราคาเสนอซือ้หุ้นเพ่ิมขึน้เพ่ือแข่งขนักบับคุคลดงักลา่ว โดยจะอยู่ภายใต้

กรอบการมอบอํานาจท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าทํารายการเสนอซือ้ โดยคํานงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นหลกั  

 การเข้าทํารายการดงักล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 68.0 ตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ อ้างอิงจากงบการเงิน

รวมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

 เมื่อพิจารณารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ท่ีเกิดขึน้ในรอบ 6 เดือน ก่อนวนัท่ีมีการตกลงเข้าทํารายการเสนอซือ้

และการเข้าทํารายการซือ้หุ้นในครัง้นี ้ซึ่งมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 29.7 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ท่ีมี

                                                           
1 หน่วยงานเก่ียวกบัการแข่งขนัทางการค้า เชน่ National Markets and Competition Commission (Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia) (“CNMC”) ในประเทศสเปน และ Portuguese Competition Authority (“Autoridade da Concorrência”) (“AdC”) ในประเทศ

โปรตเุกส 
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ตวัตนสทุธิ จะมีขนาดรายการรวมสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 97.7 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ ซึ่งมีขนาด

เท่ากับร้อยละ 50 หรือสงูกว่า รายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้นดงักล่าวจึงเข้าข่ายเป็นการเข้าทํา

รายการประเภท 1 ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ บริษัทจึงมีหน้าท่ีเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบั

รายการการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ แต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกบั

การเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้น และจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนมุตัิการเข้าทํา

รายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้น โดยมติดงักล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

ทัง้นี ้รายละเอียดของการเข้าทํารายการปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

 นอกจากนี ้การเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้นซึ่งทําโดยผู้ซือ้ซึ่งเป็นบริษัทท่ี MINT 

จดัตัง้ขึน้มาเพ่ือการลงทนุในหุ้นของบริษัทเป้าหมายถือเป็นรายการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของ

บริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) ซึ่ง

กําหนดให้บริษัทมีหน้าท่ีต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเข้าทํารายการ โดยมติท่ีประชมุผู้

ถือหุ้นท่ีอนมุตัิการเข้าซือ้หุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีพิเศษ 

 สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 รายละเอียดความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏตามรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์ (เอกสารแนบ 3) 

 ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ท่ีประชมุสมควรอนมุตัิการลงทนุในบริษัทเป้าหมาย 

โดยการเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้น เน่ืองจากการเข้าทํารายการเป็นรายการท่ีก่อให้เกิด

ประโยชน์กบับริษัท ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและศกัยภาพในการแขง่ขนัในการดําเนินธุรกิจ และสร้างรายได้

ในอนาคตให้แก่บริษัทได้อยา่งตอ่เน่ืองในระยะยาว รวมถึงมีความสมเหตสุมผลและเหมาะสม 

 การลงมต ิ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย ซึ่งไม่มีผู้ ถือ

หุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีในวาระนี ้

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นในบริษัท NH Hotel Group SA. โดยการ

ทาํคาํเสนอซือ้ (Takeover Bid) และการซือ้หุ้น 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล   เพ่ือให้การดําเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าทํารายการลงทนุในหุ้นในบริษัทเป้าหมาย 

โดยการเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้นเป็นไปด้วยความสะดวก มีความคลอ่งตวั และประสบ

ผลสาํเร็จ โดยคํานงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นหลกั 
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 ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าท่ีประชุมสมควรอนุมัติการมอบอํานาจให้

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจและมีดลุยพินิจในการดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าทํา

รายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้น เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความสะดวก มีความคลอ่งตวั และ

ประสบผลสาํเร็จ โดยคํานงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นหลกั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(1) กําหนดรายละเอียด แก้ไขเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขเก่ียวกบัการเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํา

รายการซือ้หุ้น รวมถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซือ้และจํานวนหุ้นตามความเหมาะสม

และความจําเป็น ช่วงเวลาเสนอซือ้และการชําระเงิน วิธีการชําระราคา โดยอาจเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญัตราบเท่าท่ียงัคงเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท และลงนามในเอกสาร

และหลกัฐานท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกับการเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้น และการ

จดัการการถือหุ้น หรือการขายหรือจํานา่ยไปซึง่หุ้นในบริษัทเป้าหมายบางสว่นหรือทัง้หมด  

(2) จัดเตรียม แก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้น 

ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวข้องอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของ

ประเทศไทยหรือตา่งประเทศ 

(3) เจรจาและเข้าทําสญัญาซือ้ขายหุ้นแบบมีเง่ือนไขบงัคบัก่อน และสญัญาใด ๆ รวมถึงลงนามในเอกสารและ

แก้ไขเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ี

ปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาหรือผู้ ให้บริการอ่ืนใดเพ่ือให้ความช่วยเหลือเก่ียวกบัการเข้าทํารายการเสนอซือ้

และการเข้าทํารายการซือ้หุ้น  

(4) ติดตอ่กบัหนว่ยงานรัฐบาล หรือองค์กรกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้องในประเทศไทยและตา่งประเทศ เช่น สาํนกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ สถาบนัการเงิน และบคุคลหรือ

องค์กรใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้ น ซึ่งรวมถึงติดต่อ

ประสานงาน เข้าหารือและชีแ้จง ตลอดจนจดัสง่ข้อมลูสารสนเทศการเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํา

รายการซือ้หุ้น และ 

(5) ดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัการเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้น รวมถึง

ดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นหรือเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของบริษัท 

  การลงมต ิ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและออก

เสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติให้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล  เพ่ือเป็นการสนบัสนนุการลงทนุ การขยายธุรกิจ และการเพ่ิมสภาพคลอ่งทางการเงินและ

ความสามารถในการชําระหนีข้องบริษัท บริษัทจึงได้เสนอแผนระดมทนุโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้  และการ

มอบอํานาจท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  โดยมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 
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 ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมสมควรพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอ

ขายหุ้นกู้และการมอบอํานาจท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามท่ีเสนอ   

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

และผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 บริษัทได้กําหนดให้วนัท่ี 20 มิถุนายน 2561 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนในการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบกําหนดการดงักลา่ว และขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ี

ดงักลา่วข้างต้น ผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้กรุณายื่น

หนงัสือมอบฉันทะต่อประธานท่ีประชุม และ/หรือบุคคลท่ีประธานในท่ีประชุมมอบหมายก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  

ในกรณีมอบฉนัทะกรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้แก่ประธานกรรมการและ/หรือผู้ ท่ีประธาน

กรรมการกําหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อน โดยกรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะ ได้แก่ นางสาวสวุภา  

เจริญยิ่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

 ในการนี ้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นจะต้องนําหลกัฐานตามรายละเอียดท่ีระบุในเอกสารแนบ 7 

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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