
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 17/2553 

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  

  ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ หองประชุม ช้ัน 16 อาคารเบอรลี่ยุคเกอร เลขที่ 99 ซอยรูเบีย 
ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 
  นาย วิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ประธานคณะกรรมการทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมตามที่ขอบังคับของบริษัท
ไดกําหนดไว 
 

ประธานฯ ไดกลาวตอนรับผูถือหุนที่มาประชุมและแนะนํากรรมการบริษัท ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู
ที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่ตรวจสอบเสียงและการนับคะแนน ที่เขารวมประชุม ดังนี้ 

 กรรมการผูเขารวมประชุมมีรายนามดังนี ้

 1.  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค    ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร  

 2.  นายเคนเนธ ลี ไวท กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 3.  คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

 4.  นางสาวจันทนา  สุขุมานนท กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  

 5.  นายพอล ชาลีส เคนนี่ กรรมการ 

 6.  นางปรารถนา มงคลกุล  กรรมการ  

 7.  นายเอ็มมานูเอล จูด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย กรรมการ  

 กรรมการที่ลาประชุมมีรายนามดังนี้ 

1.  นายไมเคิล เดวิด เซลบีย กรรมการ 

2. นายอานิล ธาดานี่ กรรมการ 

 
 ผูสอบบัญชีท่ีเขารวมประชุมมีรายนามดังนี ้

นางอโนทัย ลีกิจวัฒนา บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 
 ท่ีปรึกษากฏหมายที่เขารวมประชุมมีรายนามดังนี ้

นายรองรักษ พนาปวุฒิกุล บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด 
 
 ผูท่ีไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง 

1.  นางสาวพัชรพร ภูทรานนท  บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด 

2.  นายยุทธชัย  วิธีกล  บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด 
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 ตอจากนั้นประธานฯ ไดมอบหมายใหที่ปรึกษากฎหมายฯ ทําการชี้แจงตอที่ประชุมถึงบทบาทและหนาที่ของผูที่
ไดรับการแตงต้ังใหทําหนาที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง รวมทั้งวิธีการลงคะแนนเสียงในการ
ประชุมครั้งนี้  

  

 ที่ปรึกษากฎหมายฯ ไดช้ีแจงวา บทบาทและหนาที่ของผูที่ไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่ตรวจสอบการลงคะแนน
เสียงและการนับคะแนนเสียง มีดังนี้   

1. ตรวจสอบวิธีการลงทะเบียน   
2. ตรวจนับองคประชุมเพื่อใหมั่นใจวาผูที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนไดงดออกเสียงในวาระที่ตนมีสวนได

เสีย และเพื่อใหมั่นใจวาการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับบริษัท 

 และไดแจงวิธีการนับคะแนนเสียง เปนดังนี้   

1. ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือหุน หรือเทากับที่ไดรับมอบฉันทะ 
2. การนับคะแนนเสียงจะใชบัตรเพื่อลงคะแนนเสียงในทุกวาระ 
3. ในการนับคะแนนเสียงทุกวาระยกเวนการเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 5 จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูที่

ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียง แลวจึงนําไปหักออกจากจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมด 
4. สําหรับการเลือกต้ังกรรมการในวาระที่ 5 จะเก็บบัตรลงคะแนน และนับคะแนนเสียงทั้งหมด สําหรับผูถือหุน

ที่ไมสงบัตรลงคะแนน จะถือวาลงคะแนนเสียงเห็นดวย 
5. ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผูถือหุน

มอบหมายใหเปนผูลงคะแนนเสียง ใหยกมือเพื่อลงมติสําหรับแตละวาระ โดยใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
ที่ไมเห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง ใหลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน พรอมลง
นามกํากับไว แลวสงใหเจาหนาที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงตอไป 

6. ผูมาประชุมที่เปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผูถือหุนไดออกเสียงลงคะแนนไว
ลวงหนาแลวไมตองลงคะแนนเสียงอีก เนื่องจากบริษัทไดบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผูถือหุนกําหนดไวแลว 

7. หลังจากปดการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ  บัตรลงคะแนนสําหรับวาระกอนหนาจะไมสามารถใช
ลงคะแนนเสียงไดอีก 

 หลังจากนั้นที่ปรึกษากฎหมายฯ ไดแจงวา มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมในขณะนั้นเปนจํานวน 
237 คนและ 684 คนตามลําดับ รวมทั้งสิ้น 921 คน โดยถือหุนรวมกันทั้งสิ้น 2,654,971,428 หุน คิดเปนรอยละ 81.6511 ของ
หุนที่ออกและเสนอขายแลวทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท  

 ประธานฯ จึงไดกลาวเปดประชุม และไดขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้  

 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 16/2552 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2552 
 ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 16/2552 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 โดยสําเนารายงานการประชุมไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว ซึ่งปรากฏ
ตาม เอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุม   

 2



  มติ: ที่ประชุมไดพิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมดังกลาวแลว จึงมีมติรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 16/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  เห็นดวย        2,680,838,597   เสียง   คิดเปนรอยละ    99.9905 

  ไมเห็นดวย               0    เสียง   คิดเปนรอยละ      0.0000 

  งดออกเสียง            253,700   เสียง    คิดเปนรอยละ     0.0095 

 2   พิจารณารับทราบรายงานประจําป และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 
2552 

วาระที่

 ประธานฯ ไดนําเสนอรายงานประจําปและรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท
ในรอบป 2552  ตามรายละเอียดซึ่งปรากฏอยูในรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว  
และประธานฯ ไดมอบหมายใหนางปรารถนา มงคลกุล กรรมการ  ช้ีแจงในรายละเอียดเพิ่มเติมตอที่ประชุมในวาระนี้  

  นางปรารถนา   ไดนําเสนอเกี่ยวกับพัฒนาการที่สําคัญของบริษัท   ในป     2552 และไดนําเสนอขอมูลซึ่ง
ครอบคลุมถึงผลการดําเนินงานของ ธุรกิจโรงแรม   ธุรกิจอาหาร ธุรกิจจัดจําหนายสินคาและธุรกิจอื่นๆ ฐานะทางการเงิน   
และ การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่สําคัญในรอบป   

 โดยสรุปในป 2552 บริษัทมีรายไดรวมทั้งสิ้น 17,291 ลานบาท (รวมสวนแบงกําไรจากการลงทุน)เพิ่มขึ้น
รอยละ 5 และมีกําไรสุทธิ 1,400 ลานบาท ลดลงรอยละ   26    รายไดหลักที่เพิ่มขึ้นมาจากการปรับโครงสรางทางธุรกิจ โดย
การเขาถือหุนใน บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น และรายไดจากธุรกิจอาหารที่เพิ่มขึ้นจากการขยายสาขารานอาหารถึง 1,112 
สาขาและมีการรับรูผลการดําเนินงานเต็มปจาก ไทย เอ็กซเพรส   อยางไรก็ตาม รายไดจากธุรกิจโรงแรมและสปาลดลง และ
บริษัทไมมีรายไดจากการขายโครงการที่พักอาศัยในป 2552  

  สัดสวนรายไดหลักของบริษัทประกอบดวย ธุรกิจอาหาร รอยละ 58  ธุรกิจโรงแรมและสปา รอยละ 30 
ในขณะที่สัดสวนกําไรจากการดําเนินงาน (EBITDA) ของบริษัทประกอบดวยธุรกิจโรงแรมและสปารอยละ 44  ธุรกิจ
อาหาร รอยละ 39   

 โดยรวม ป 2552 บริษัทมีกําไรสุทธิ 1,400 ลานบาท โดยมีกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.43 บาทตอหุน 
 กลยุทธหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัท คือ จากการที่บริษัทมีฐานการดําเนินธุรกิจที่หลากลายทําใหมี

การกระจายความเสี่ยง ทั้งในดานแหลงที่มาของรายได และแหลงที่ต้ังในการดําเนินธุรกิจ  อีกทั้ง บริษัทมุงเนนประโยชนใน
ทรัพยสินทางปญญาของบริษัท โดยมีแผนขยายธุรกิจรับจางบริหารโรงแรมและขยายสาขารานอาหารโดยการใหสิทธิแฟรน
ไชส  ภายใตแบรนดของบริษัทอยางตอเนื่อง  
  ผูถือหุน (คุณฤทธิชัย หยิบเจริญพร) ไดสอบถามถึงกลยุทธของบริษัท สําหรับประเภทธุรกิจอาหาร ใน
การเจาะตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะในจีน และประมาณการเติบโตของธุรกิจอาหารของบริษัท สําหรับตลาดในจีนในอีก 5 
ปขางหนา 
  ประธานฯ และคุณปรารถนา กรรมการบริษัท รวมช้ีแจงวา เพื่อใหธุรกิจอาหารของบริษัทสามารถเจาะ
ตลาดและแขงขันในตลาดของจีนไดนั้น  กลยุทธหลักของบริษัทไดแก กลยุทธในดานราคา ซึ่งเสนอราคาขายที่ตํ่ากวาใน
คุณภาพที่เทาเทียมกันเมื่อเปรียบเทียบกับผูแขงขันรายอื่น และบริษัทคาดการณการเติบโตของธุรกิจอาหารของบริษัทสําหรับ
ตลาดในจีนในอีก 5 ปขางหนา อยูที่ประมาณรอยละ 10-15 
  ผูถือหุน (คุณวสันต พงษพุทธมน) ไดสอบถามถึงสัดสวนรายไดและกําไรสุทธิของบริษัทที่ไดจากการ
ดําเนินงานในตางประเทศในป 2552 และประมาณการที่คาดวาจะไดรับในป 2553   
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  คุณปรารถนา กรรมการบริษัท ช้ีแจงวา บริษัทมีสัดสวนรายไดและกําไรสุทธิของบริษัทที่ไดจากการ
ดําเนินงานในตางประเทศในป 2552 อยูที่รอยละ 19 และรอยละ 15 ตามลําดับ โดยกําไรสุทธิที่ไดรับดังกลาวสวนใหญมา
จากคาธรรมเนียมการใหคําปรึกษาและคําแนะนําดานเทคนิคโรงแรม (Technical Service Advisory)  สวนแบงกําไรจากการ
ลงทุนและคาธรรมเนียมบริหารจัดการโรงแรมที่มัลดีฟส  และสวนแบงกําไรจากการลงทุนใน คอฟฟ คลับ และ ไทย เอ็กซ
เพลส  สําหรับป 2553 นั้น บริษัทคาดการณสัดสวนทั้งรายไดและกําไรสุทธิที่จะไดรับจากการดําเนินงานในตางประเทศ อยู
ที่ประมาณรอยละ 20  
  ผูถือหุน (คุณวสันต พงษพุทธมน) ไดสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบตอรายไดของธุรกิจโรงแรม 
โดยเฉพาะโฟรซีซั่นโฮเท็ล กรุงเทพฯ   สืบเนื่องจากเหตุการณความไมสงบที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  
  คุณปรารถนา กรรมการบริษัท ช้ีแจงวา ผลกระทบจากโฟรซีซั่นโฮเท็ล กรุงเทพฯ ซึ่งมีรายไดเฉลี่ยตอวัน
ประมาณ 1.5 ลานบาท ยังถือวาไมมีนัยสําคัญมากนัก หากเทียบกับรายไดทั้งหมดของบริษัทที่ประมาณ 17,291 ลานบาทตอป  
นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายไดหลักจากโรงแรมอื่นๆ ในกลุมของบริษัท เชน โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีสอรท แอนด สปา   
โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา โรงแรมพัทยา แมริออท รีสอรท แอนด สปา ซึ่งแตละแหงมีรายได
ตอปสูงกวา โฟรซีซั่นโฮเท็ล กรุงเทพฯ  
  ผูถือหุน (คุณจิณพักตร พรพิบูลย) ไดสอบถามสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของรายไดและตนทุนขายจากการ
จัดจําหนายและผลิตสินคา การเพิ่มขึ้นของรายไดอื่น การเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขายและบริหาร และการลดลงของ
รายไดจากการบริหารจัดการ  ที่เกิดขึ้นในป 2552  เปรียบเทียบกับรายการเดียวกันของป 2551 
  คุณปรารถนา กรรมการบริษัท ช้ีแจงวา การเพิ่มขึ้นของรายไดและตนทุนขายจากการจัดจําหนายและผลิต
สินคา เปนรายการของ บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ภายใตการจัดทํางบการเงินรวมของบริษัท  นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของ
รายไดอื่น และการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขายและบริหารในป 2552  มีสาเหตุหลักมาจากการจัดทํางบการเงินรวม ซึ่ง
รวมกิจการของ บมจ. ไมเนอร คอรปอเรช่ัน และการรับรูรายไดและคาใชจายเต็มปของ ไทย เอ็กซเพลส และโรงแรม  
อนันตรา ภูเก็ต วิลลาส 
  สําหรับการลดลงของรายไดจากการบริหารจัดการ  เกิดจากการเก็บคาธรรมเนียมในการบริหารจัดการ
ของโรงแรมแตละแหงลดลง  และรายไดจากการใหบริการใหคําปรึกษาสําหรับสถานที่พักผอนโดยแบงเวลา (Time 
Sharing) ที่ไดรับจากบริษัทในเครือแมริออท ซึ่งไดทยอยรับรูรายได 3 ป และในป 2552 เปนปสุดทายที่รับรูรายไดและเปน
จํานวนนอยที่สุด 
  ผูถือหุน (คุณเมธี รังษีวงศ) ไดสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุของการที่บริษัทไมมีรายไดจากการขายโครงการที่
พักอาศัยในป 2552 
  คุณปรารถนา กรรมการบริษัท ช้ีแจงวา ในป 2552 น้ัน ผูสนใจที่จะซื้อโครงการที่พักอาศัยของบริษัท ทั้ง
โครงการบานพักตากอากาศที่เกาะสมุย หรือ โครงการหองชุดพักอาศัย เซ็นต รีจิส เรสซิเดนส ในกรุงเทพฯ ตางไดชะลอการ
ลงทุนในชวงภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน  อยางไรก็ตาม  แมวาบริษัทไดลงนามในสัญญาจะขายหองชุดพักอาศัย เซ็นต รีจิส เรส
ซิเดนส จํานวน 2 ยูนิต ในป 2552  และอีกจํานวน 4 ยูนิตในไตรมาสแรกป 2553  บริษัทไมสามารถรับรูรายไดหรือกําไรจาก
การขายหองชุดดังกลาว จนกวาตึกและหองชุดจะเสร็จสมบูรณ และทําการโอนหองชุดใหแกผูซื้อแลวตามมาตรฐานการ
บัญชี   
  ทั้งนี้ ที่ประชุมไดรับทราบรายงานประจําป และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทในรอบป 2552 ตามที่เสนอ  
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกําไรสะสม และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 ประธานฯ   ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล   งบกําไรขาดทุน   งบกําไรสะสม   และงบกระแสเงินสด  

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม     2552 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว  รวมถึงรายงานผูสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีไดใหความเห็นไว
ในงบการเงินดังกลาว ซึ่งบริษัทไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว 

 ผูถือหุน (คุณปยะดา พิพิธวณิชธรรม) ไดสอบถามเกี่ยวกับลูกหนี้การคา โดยเฉพาะลูกหนี้ยังไมถึง
กําหนดชําระ ที่เพ่ิมขึ้นมากในป 2552 เปรียบเทียบกับป 2551   

 คุณปรารถนา   กรรมการบริษัท ช้ีแจงวา สาเหตุหลักมาจากการจัดทํางบการเงินรวมกับ บมจ. ไมเนอร 
คอรปอเรชั่น ซึ่ง บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มีลูกหนี้การคาอยูประมาณ 403 ลานบาท  จากประเภทธุรกิจรับจางผลิต  การ
จัดจําหนายหนังสือไทมไลฟและเวิลดบุค และคาปลีกโดยจัดจําหนายสินคาที่หางสรรพสินคา 

 ผูถือหุนรายหนึ่งจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามเกี่ยวกับ นโยบายการเก็บชําระหนี้และการ
ต้ังหนี้สงสัยจะสูญของบริษัท และสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุของการลดลงในอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจาก 0.897 
ในป 2551 เปน 0.736 ในป 2552  

   คุณปรารถนา กรรมการบริษัท ช้ีแจงวา สําหรับธุรกิจประเภทอาหารหรือธุรกิจจัดจําหนายสินคาที่
หางสรรพสินคา ไมมีปญหาในเรื่องการเก็บชําระหนี้  เนื่องจากเปนเงินสดหรือลูกคามีศักยภาพในการชําระเงิน    สําหรับ
ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจรับจางผลิต บริษัทมีการใหวงเงินที่จํากัดตอตัวแทนขายโรงแรมหรือผูสั่งซื้อสินคาแตละราย ซึ่ง
บริษัทจะตั้งหนี้สงสัยจะสูญหากมีกรณีที่ลูกหนี้คางชําระเกินระยะเวลาตามที่นโยบายกําหนด  แตถือไดวาโอกาสของลูกหนี้
ของบริษัทที่จะผิดนัดชําระหนี้นั้นอยูในอตัราคอนขางต่ํา 

 สําหรับการลดลงในอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ในป 2552 บริษัทมีนโยบายถือเงินสดลดลง ประกอบกับ
มีการเพิ่มขึ้นของหุนกูในสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  จาก 550 ลานบาท มาเปน 1,275 ลานบาท ซึ่งเดิมไดบันทึก
เปนในสวนหนี้สินไมหมุนเวียน  โดยเปนการจัดรายการบัญชีใหมตามความเห็นของผูสอบบัญชี    ถึงแมวาบริษัทมีวงเงิน
กูยืมรองรับไวแลว  

 ผูถือหุน (คุณจิณพักตร  พรพิบูลย) ไดสอบถามสาเหตุการเพิ่มขึ้นของคาใชจายคางจายในงบดุล และ
คาใชจายดังกลาวเปนประเภทใดบาง 

 คุณปรารถนา   กรรมการบริษัท ช้ีแจงวา สาเหตุหลักมาจากการจัดทํางบการเงินรวมกับ บมจ. ไมเนอร 
คอรปอเรชั่น ซึ่งจะมีคาใชจายคางจายเพิ่มขึ้นจากคาน้ํา คาไฟ ในรานคาและจุดจําหนายมากกวา 200 แหง 

  มติ: ที่ประชุมไดพิจารณางบดุล งบกําไรขาดทุน งบกําไรสะสม และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม  2552 แลว จึงมีมติอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกําไรสะสม และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
2552 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

    2,680,895,394 เสียง คิดเปนรอยละ      99.9775            เห็นดวย
          ไมเห็นดวย                       0 เสียง คิดเปนรอยละ        0.0000 

         งดออกเสียง              604,650 เสียง คิดเปนรอยละ        0.0225 
 

 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2552  วาระที่
 ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากในไตรมาส 2 ป 2552 ที่ผานมา คณะกรรมการไดพิจารณา

การจายเงินปนผลระหวางกาลครั้งที่ 2  เปนเงินสดใหแกผูถือหุนซึ่งถือหุนจํานวนรวมกันทั้งหมด 3,240,624,112 หุน โดยจาย
จากกําไรสะสมของบริษัทที่มีอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ในอัตราหุนละ 0.08 บาท รวมเปนเงินจายปนผลทั้งสิ้นไมเกิน 
259 ลานบาท โดยบริษัทไดหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 10 หรือ 0.008 บาทตอหุน โดยผูถือหุนไดรับเงินปนผลสุทธิ
เทากับ 0.072 บาทตอหุน ทั้งนี้ บริษัทไดจายใหแกผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตามที่ปรากฎรายชื่อ ณ วันปดสมุด
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ทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 และไดจายเงินปนผลแลวเสร็จในวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 
ที่ผานมา ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลครั้งที่ 2 ตามที่ไดแถลงใหทราบดวย 

 ทั้งนี้ ที่ประชุมไดรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลครั้งที่ 2 เปนเงินสดใหแกผูถือหุนจากกําไร
สะสมของบริษัทที่มีอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอ 

ตอจากนั้น ประธานฯ ไดช้ีแจงตอที่ประชุมวา โดยปกติ คณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดนโยบายการ
จายเงินปนผลของบริษัทในลักษณะปตอป สําหรับการกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 
2552  นั้น คณะกรรมการไดพิจารณาถึงศักยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ความจําเปน
และความเหมาะสมในอนาคตตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไวสวนหนึ่งเพื่อการลงทุนและสรางผลตอบแทนอยางตอเนื่อง
ใหกับผูถือหุนแลว คณะกรรมการจึงไดพิจารณาจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2552 ในอัตราประมาณรอยละ 
35.1 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวม โดยในป 2552   บริษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมจํานวน 1,400.32   ลานบาท   
โดยคณะกรรมการบริษัทเสนอใหบริษัทจัดสรรกําไรสุทธิเปนสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผล ดังนี้ 

0  1 จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวน  บาท เนื่องจากบริษัทไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายไวแลว
เปนจํานวน 347.77   ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 10.71   ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลว ซึ่งครบตาม
จํานวนที่ตองสํารองไวตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทแลว 

  2    เงินปนผลประจําป 
1) จายเปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.15   บาท สําหรับผูถือหุนสามัญเดิมและผูถือหุนจากการแปลง

สภาพหลักทรัพยแปลงสภาพเปนหุนสามัญจํานวนไมเกิน 3,272,426,154   หุน รวมเปนเงินไมเกิน 
490,863,923.10 บาท  
ทั้งนี้ ในการจายเงินปนผลดังกลาว บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 10  หรือ 0.015  บาท
ตอหุนจากเงินที่ผูถือหุนจะไดรับ โดยผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลสุทธิเทากับ 0.135  บาทตอหุน 

2) บริษัทกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 6  พฤษภาคม 2553   และใหรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225   ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ  .ศ    .2535  โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 7  พฤษภาคม 2553  และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553  

 
 ทั้งนี้ โดยมีขอมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจายปนผลในปที่ผานมา ดังนี้ 

รายละเอียดการจายเงินปนผล 

เงินปนผล
ประจําป 

 
วันที่จาย: 
พฤษภาคม  

2553 

เงินปนผล
ระหวางกาล 
ครั้งที่ 

เงินปนผล
ระหวางกาล 
ครั้งที่ 

เงินปนผล
ประจําป 

 
วันที่จาย: 
พฤษภาคม

2 1
วันที่จาย: 
กรกฎาคม 

วันที่จาย: 
กุมภาพันธ    

2552 2552 2551
สําหรับผลการดําเนินงานสําหรับป 2552 2551 2551 2550 

1. กําไรสุทธิ (ลานบาท) 1,400 1,901 1,901 1,611 

2. จํานวนหุนสามัญ (ลานหุน) 3,272 3,241 3,614 3,294 

3. เงินปนผลจายตอหุนสามัญ (บาทตอหุน) 0.15 0.08 0.23 0.15 

4. หุนปนผล  - - - 0.10 

5. จํานวนเงินปนผลรวมที่จาย (ลานบาท) 491 259 831 821 
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รายละเอียดการจายเงินปนผล 

เงินปนผล
ประจําป 

 
วันที่จาย: 
พฤษภาคม  

2553 

เงินปนผล
ระหวางกาล 
ครั้งที่ 2
วันที่จาย: 
กรกฎาคม 

2552

เงินปนผล
ระหวางกาล 
ครั้งที่ 1
วันที่จาย: 
กุมภาพันธ  

2552

เงินปนผล
ประจําป 

 
วันที่จาย: 
พฤษภาคม   

2551
สําหรับผลการดําเนินงานสําหรับป 2552 2551 2551 2550 

6. สัดสวนการจาย (รอยละ ) 35.1 13.6 43.7 50.9 

 
 ผูถือหุน (คุณจิณพักตร  พรพิบูลย) แสดงความเห็นวา เห็นดวยกับเงินปนผลที่จะจาย  แตบริษัทจะ
พิจารณาจายเงินปนผลเพิ่มขึ้นบางก็ได  
 ประธานฯ   ไดช้ีแจงวา บริษัทไดพิจารณาถึงความสามารถของบริษัทที่จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
อยางเต็มที่อยูแลว  
 ประธานฯ   ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ และการจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานป  255 2 ตามรายละเอียดที่ไดช้ีแจงขางตน 

  มติ: ที่ประชุมไดพิจารณาการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2552 ดังกลาว
แลว จึงมีมติอนุมัติใหไมตองทําการจัดสรรกําไรสุทธิเปนสํารองตามกฎหมาย และใหจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานป 2552 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

  เห็นดวย    2,681,626,528 เสียง คิดเปนรอยละ     99.9989 
  ไมเห็นดวย                    0 เสียง คิดเปนรอยละ       0.0000 

  งดออกเสียง           30,000 เสียง คิดเปนรอยละ       0.0011 
 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
  ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทขอ 14 กําหนดวาในการประชุมสามัญ
ประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนอัตรา 1 ใน 3 (หรืออัตราที่ใกลเคียง) โดยกรรมการที่อยูในตําแหนงนาน
ที่สุดเปนผูออก ซึ่งในปนี้ บริษัทมีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 ทาน คือ 

1) นายพอล ชาลีส เคนนี่  กรรมการ 
2) นายเคนเนธ ลี ไวท  กรรมการ และกรรมการอิสระ 
3) นายไมเคิล เดวิด เซลบีย กรรมการ 
 

 ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกต้ังกรรมการทั้ง 3 ทานที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ
ไดแก    1) นายพอล ชาลีส เคนนี่ 2) นายเคนเนธ ลี ไวท และ 3) นายไมเคิล เดวิด เซลบีย  ใหกลับเขาดํารงตําแหนงเปน
กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง พรอมทั้งเสนอใหเลือกต้ังนายเคนเนธ ลี ไวท  ไดดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระตอไปอีก
วาระหนึ่งดวย  ทั้งนี้ประวัติโดยยอของกรรมการทั้ง  3 ทาน ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว 
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 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ในวาระนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน และนับคะแนนเสียง
ทั้งหมด โดยจะลงมติเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล ทั้งนี้สําหรับผูถือหุนที่ไมสงบัตรลงคะแนน จะถือวาลงคะแนนเสียง
เห็นดวย 

  มติ: ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเลือกต้ังกรรมการทั้ง 3 ทานที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระให
กลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง พรอมทั้งมีมติอนุมัติใหเลือกต้ังนายเคนเนธ ลี ไวท  ไดดํารงตําแหนง
เปนกรรมการอิสระตอไปอีกวาระหนึ่งดวย  โดยลงมติเลือกกรรมการเปนรายบุคคล ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1) นายพอล ชาลีส เคนนี่ กรรมการ 

  เห็นดวย       2,557,762,068 เสียง คิดเปนรอยละ    95.5117 
  ไมเห็นดวย      107,877,171 เสียง คิดเปนรอยละ      4.0283 

  งดออกเสียง       12,317,581 เสียง คิดเปนรอยละ      0.4600 
   2) นายเคนเนธ ลี ไวท กรรมการและกรรมการอิสระ 

  เห็นดวย        2,528,771,195 เสียง คิดเปนรอยละ     94.7662 
  ไมเห็นดวย        127,344,516 เสียง คิดเปนรอยละ       4.7723 

  งดออกเสียง        12,314,501 เสียง คิดเปนรอยละ       0.4615 
   3)  นายไมเคิล เดวิด เซลบีย กรรมการ 

  เห็นดวย        2,405,642,900 เสียง คิดเปนรอยละ      89.7057 
  ไมเห็นดวย       263,745,047 เสียง คิดเปนรอยละ        9.8350 

  งดออกเสียง       12,317,581 เสียง คิดเปนรอยละ        0.4593 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553   
 ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา   คณะกรรมการบริษัทโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและ

กํากับดูแลกิจการไดพิจารณากําหนดแนวทางการจายคาตอบแทน โดยการพิจารณาจากแนวทางในการจายคาตอบแทนของ
บริษัทอื่น ๆ ที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประกอบการของ
บริษัทแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 ในจํานวนเทากับคาตอบแทน
กรรมการประจําป 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

คาตอบแทน ป 2553 

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

1. สําหรับกรรรมการบริหาร  ปละ 

2. สําหรับกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

 การประชุมคณะกรรมการประจําไตรมาส   ครั้งละ 

 การประชุมครั้งอื่น ๆ ครั้งละ 

 

 

 

200,000   บาท/ทาน 

 

250,000  บาท/ทาน 

   20,000 บาท/ทาน 
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คาตอบแทน ป 2553 

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คาตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 

 คาตอบแทนรายป 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจําไตรมาส ครั้งละ 

 

 

200,000 บาท 

   60,000  บาท 

2. คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

 คาตอบแทนรายป 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจําไตรมาส ครั้งละ 

 

 

10  0,000  บาท/ทาน 

  4 0,000  บาท/ทาน 

คาตอบแทนกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ ปละ   5 0,000  บาท/ทาน 

คาตอบแทนกรรมการกําหนดคาตอบแทน ปละ   5 0,000  บาท/ทาน 

 
ผูถือหุน (คุณ นวนันตสิงห ดูวา) ไดสอบถามเกี่ยวกับคาตอบแทนของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร วา คิด

เปนตอครั้งของการเขารวมประชุมใชหรือไม 

 คุณปรารถนา   กรรมการบริษัท ช้ีแจงวา คาตอบแทนของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จะคิดเปนตอครั้ง
ของการเขารวมประชุม ถาไมเขารวมประชุมก็ไมไดคาตอบแทน  โดยจะมีคาตอบแทนสําหรับเขารวมประชุมรายไตรมาส 
ครั้งละ 250,000 บาท ซึ่งในหนึ่งป จะมี สี่ไตรมาส และประชุมอื่นๆ ที่ไมใชรายไตรมาส อีกครั้งละ 20,000 บาท 

 ประธานฯ   ขอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป  2553 ตามรายละเอียดที่เสนอ
ขางตน ทั้งนี้ ผูถือหุนซึ่งดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทดวย ไมไดใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

  มติ: ที่ประชุมไดพิจารณาการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 แลว จึงมีมติอนุมัติใหกําหนด
คาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

         2,280,383,388 เสียง คิดเปนรอยละ     98.8076   เห็นดวย
  ไมเห็นดวย          19,530,245 เสียง คิดเปนรอยละ       0.8462 

  งดออกเสียง          7,988,172   เสียง คิดเปนรอยละ       0.3461 
หมายเหตุ  จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้มีจํานวนทั้งหมด 2,307,901,805 เสียง  เนื่องจาก
คะแนนเสียงของหุนที่ถือโดยกรรมการผูมีสวนไดเสียพิเศษไมไดถูกนํามานับรวมในวาระนี้

 
วาระที่  7   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2553 และกําหนดคาตอบแทน 

 ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกันพิจารณา
แลว และขอเสนอใหที่ประชุมแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทและกําหนดคาตอบแทนประจําป  2553 ดังนี้ 

1) นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3442 และ/หรือ 
2) นางณฐพร  พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3430 และ/หรือ 
3) นายสุดวิณ ปญญาวงศขันติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3534 และ/หรือ 
4) นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4174  
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 ในนามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย 
โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทและในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตดังกลาวขางตน ไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชี
รับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได (ทั้งนี้ นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3442 เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทสําหรับป 2550-2552 รวมเปนเวลา 3 
รอบบัญชีติดตอกัน) พรอมทั้งกําหนดคาตรวจสอบบัญชีสําหรับงบการเงินประจําปและคาสอบทานงบการเงินระหวางกาล
ของผูสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญชี 2553 ของบริษัท เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,620,000 บาท ลดลงจํานวน 123,000 บาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับคาตรวจสอบบัญชีสําหรับป 2552 ซึ่งเทากับ 1,743,000 บาท เนื่องจากบริษัทมีการจัดการและปรับปรุงระบบ
บัญชีใหมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สงผลทําใหมีคาใชจายในการตรวจสอบบัญชีลดลง 
 
  ทั้งนี้ ขอมูลเปรียบเทียบคาตรวจสอบบัญชีสําหรับป  2552 และป  2553 ของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้ 
 

คาตรวจสอบบัญชี (หนวย : บาท) 2553 2552 

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ( มหาชน) 1, 620 ,000 1,743,000

  
 นอกจากนี้ ประธานฯ ยังไดแจงตอที่ประชุมวา ผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูสอบบัญชีรายเดียวกัน   กับ

ผูสอบบัญชีของบริษัทยอยสําหรับป   2553 โดยผูสอบบัญชีไมมีความสัมพันธและไมมีสวนไดเสียกับบริษัท  /บริษัทยอย  /
ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว  
 ประธานฯ   ขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป   2553 และกําหนดคาตอบแทน ตาม
รายละเอียดที่เสนอขางตน 

  มติ: ที่ประชุมไดพิจารณาการแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2553 และกําหนดคาตอบแทนแลว จึงมีมติ
อนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2553 และกําหนดคาตอบแทน ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  เห็นดวย         2,681,682,749 เสียง คิดเปนรอยละ     99.9992 
  ไมเห็นดวย                 20,500 เสียง คิดเปนรอยละ       0.0008 

  งดออกเสียง                  2,280 เสียง คิดเปนรอยละ       0.0001 
 
วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 3,351,850,736 บาท เปน 3,350,746,158 บาท โดย

แบงเปนหุนสามัญจํานวน 3,350,746,158 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ดวยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิได
ออกจําหนายจํานวน 1,104,578 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

 ประธานฯ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวจํานวน  3,254,316,592  บาท  
และมีทุนจดทะเบียนจํานวน 3,351,850,736 บาท โดยจํานวน 96,429,566 บาท  เปนทุนจดทะเบียนที่ยังมิไดออกและ
จําหนาย แตสํารองไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ  ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตาม
ความในมาตรา 136 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการจึงเสนอตอที่ประชุมใหลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 3,351,850,736   บาท เปน 3,350,746,158 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ
จํานวน 3,350,746,158 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท   โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดออกจําหนายจํานวน 1,104,578 
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท การลดจํานวนทุนจดทะเบียนนี้จะทําใหทุนจดทะเบียนของบริษัทมีจํานวนตรงกับทุนจด
ทะเบียนที่ชําระแลว ซึ่งเปนขั้นตอนที่จําเปนสําหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในอนาคต   
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 โดยทุนจดทะเบียนที่ยังมิไดออกและจําหนายดังกลาวจํานวน 1,104,578 บาท เปนทุนจดทะเบียนที่เหลือ
จากการสํารองไวเพื่อรองรับการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“MINOR”) 
ตามแผนการปรับโครงสรางการถือหุนระหวางบริษัท และ MINOR  

 ผูถือหุน (คุณจิณพักตร พรพิบูลย) ไดสอบถามวา แทนที่จะทําการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิได
ออกจําหนายตามที่เสนอ ทําไมบริษัทไมพิจารณานําหุนจํานวนที่เหลือดังกลาวมาจัดสรรใหแกผูถือหุน 

 ประธานฯ ขอใหที่ปรึกษากฎหมายชวยช้ีแจงในประเด็นนี้ตอผูถือหุน 

 หลังจากนั้นที่ปรึกษากฎหมายฯ ไดช้ีแจงวา สาเหตุที่บริษัทจําเปนตองดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทโดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดออกจําหนายนั้น เนื่องจากหุนจํานวนดังกลาวเปนหุนสวนที่เหลือจากการทําคํา
เสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ MINOR  ตามแผนการปรับโครงสรางการถือหุนระหวางบริษัทและ MINOR  ซึ่งในการทํา
คําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดดังกลาว มีผูถือหลักทรัพยของ MINOR บางรายไมไดตอบรับคําเสนอซื้อของบริษัท จึงทําให
ยังคงมีหุนที่เหลือคงคางจํานวนดังกลาวอยู ทั้งนี้ ตามกฎหมายแลว บริษัทไมสามารถที่จะนําหุนจํานวนที่เหลือดังกลาวไป
จัดสรรใหมหรือเสนอขายใหแกผูถือหุนของบริษัทได เพราะในขณะที่บริษัททําการขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในคราว
ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อปที่แลวนั้น มติของที่ประชุมผูถือหุนไดกําหนดใหหุนสามัญใหมเพิ่มทุนที่ออกเพิ่มเติมนั้น ตอง
นําไปใชเพื่อทําการแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพยของ MINOR ใหแกผูถือหลักทรัพยของ MINOR ที่ไดตกลงตอบรับคําเสนอซื้อ
ของบริษัทตามแผนการปรับโครงสรางการถือหุนฯ เทานั้น  ดังนั้น หากบริษัทจะนําหุนจํานวนที่เหลือดังกลาวมาจัดสรรใหม
ไมวาจะใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทหรือใครก็ตาม ก็ยอมถือไดวา บริษัทไมไดมีการดําเนินการใหเปนไปตามที่ที่ประชุมผู
ถือหุนไดมีมติอนุมัติไวแลว ซึ่งทําใหการกระทําดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย  

 ผูถือหุน (คุณจิณพักตร พรพิบูลย) ไดเรียนเสนอแนะเพิ่มเติม หากการที่บริษัทไมสามารถจะนําหุน
จํานวนที่เหลือดังกลาวมาจัดสรรใหมใหแกผูถือหุนของบริษัทตามที่เสนอได เปนเพราะติดขัดขอจํากัดทางดานกฎหมายแลว 
ก็ใครขอเสนอผานที่ประชุมนี้ไปยังผูออกกฎหมายที่เกี่ยวของกับกรณีการลดทุนจดทะเบียน ใหพิจารณาแกไขปรับปรุง
กฎเกณฑและขอบังคับตาง ๆ เพื่อที่จะเอื้อประโยชนใหแกผูถือหุนมากกวานี้ เชน ควรจะอนุญาตใหหุนจดทะเบียนที่ยังมิได
ออกและจําหนาย สามารถจะนําไปจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมเพิ่มเติมไดทันที แทนที่จะตองไปทําการลดทุนจดทะเบียน โดย
การตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดออกจําหนายนั้นกอน ซึ่งจะทําใหหุนที่จดทะเบียนแลวแตยังมิไดออกและจําหนายดังกลาวนั้น
ไมตองเสียเปลาไป 

 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน 

 มติ: ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ ดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

  เห็นดวย       2,681,410,849 เสียง คิดเปนรอยละ     99.9875 
  ไมเห็นดวย               10,000 เสียง คิดเปนรอยละ       0.0004 

  งดออกเสียง            324,680 เสียง คิดเปนรอยละ       0.0121 
 

วาระที่ 9   พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 
  ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมไดพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 

3,351,850,736  บาท เปน 3,350,746,158 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน    3,350,746,158 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท   
โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดออกจําหนายจํานวน 1,104,578 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท   ซึ่งตามกฎหมายแลว 
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บริษัทจะตองดําเนินการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท เพื่อใหมีขอความที่ถูกตองตรงตามความเปนจริง 
ดังนั้น จึงขอเสนอใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียนดังกลาว โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใชขอความใหม ดังนี้ 

 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 3,350,746,158  บาท (สามพันสามรอยหาสิบลานเจ็ดแสนสี่

หมื่นหกพันหนึ่งรอยหาสิบแปดบาท) 

 แบงออกเปน 3,350,746,158  หุน (สามพันสามรอยหาสิบลานเจ็ดแสนสี่
หมื่นหกพันหนึ่งรอยหาสิบแปดหุน) 

 มูลคาหุนละ 1 บาท  (หนึ่งบาท) 

 โดยแบงออกเปน   

 หุนสามัญ 3,350,746,158  หุน (สามพันสามรอยหาสิบลานเจ็ดแสนสี่
หมื่นหกพันหนึ่งรอยหาสิบแปดหุน) 

 หุนบุริมสิทธ ิ - หุน (- หุน) ” 

 
  ประธานฯ   ขอใหที่ประชุมพิจารณาการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน    
เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน  ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน 

มติ: ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. เรื่องทุนจด
ทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนขางตน ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  เห็นดวย         2,681,410,849 เสียง คิดเปนรอยละ    99.9875 
  ไมเห็นดวย                 10,000 เสียง คิดเปนรอยละ      0.0004 

  งดออกเสียง              324,680 เสียง คิดเปนรอยละ      0.0121 
 

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท (warrant) จํานวนไมเกิน 327,242,615 
หนวย เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม 

   ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางปรารถนา มงคลกุล กรรมการ  ช้ีแจงตอที่ประชุมในวาระนี้ 
  นางปรารถนา ช้ีแจงตอที่ประชุมวา เพื่อเปนโอกาสในการจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสม สําหรับรองรับ
การขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต บริษัทจึงมีความประสงคที่จะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัท ครั้งที่ 4 (MINT-W4) จํานวนไมเกิน 327 , 242,615 หนวย เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม  โดยมีสาระสําคัญเบื้องตน 
ดังนี้ 
 
ประเภทของใบสําคัญแสดง
สิทธ ิ

: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 4 (“MINT-W4”) 
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ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทชนิดระบุช่ือผูถือ และสามารถ
เปลี่ยนมือได 

วิธีการเสนอขาย  เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม ในอัตราสวน 10 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หนวยใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  ในกรณีที่คํานวณแลวมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิตํ่ากวา 1 หนวยใหปด
เศษดังกลาวทิ้ง 
 
สําหรับรายละเอียดการใชสิทธิจองซื้อ และเงื่อนไขที่จําเปนอื่น ใหคณะกรรมการ
บริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน
บริษัทมอบหมาย เปนผูพิจารณากําหนดตอไป 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่
เสนอขาย 

: ไมเกิน 327,242,615 หนวย  

ราคาเสนอขายตอหนวย : 0 บาท (ศูนยบาท) 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ  : ไมเกิน 3 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งแรก 
จํานวนหุนที่ออกเพื่อรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

: ไมเกิน 327,242,615 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) 

อัตราการใชสิทธิ  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 1 หุน (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ : 13 บาทตอหุน  (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 
วันที่ออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

: เสนอขายใหแลวเสร็จภายใน 1 ป นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท 
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท
มอบหมาย เปนผูพิจารณากําหนดวันออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ 

ระยะเวลาและเงื่อนไขการใช
สิทธ ิ

: วันทําการสุดทายของเดือน ทั้งนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจํานง
ในการใชสิทธิไดไมนอยกวา 15 วันกอนครบกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย  

ตลาดรองของใบสําคัญแสดง
สิทธ ิ

: บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เขาจดทะเบียนเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิด
จากการใชสิทธิ        

: บริษัทจะนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เขาจดทะเบียน
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผลกระทบตอผูถือหุน : 1.  หุนสามัญใหมที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิ
และไดรับผลประโยชนอันพึงไดเสมือนหุนสามัญเดิมที่ออกและเรียกชําระเต็ม
มูลคาของบริษัททุกประการ โดยสิทธิใด ๆ ที่จะไดรับจากการเปนผูถือหุนสามัญ
จากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิจะเริ่มตั้งแตวันที่กระทรวงพาณิชยรับจด
ทะเบียนบัญชีรายช่ือผูถือหุนใหม ซึ่งปรากฎรายชื่อผูถือหุนสามัญใหมที่เกิดจาก
การใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

2.  ผลกระทบที่มีตอผูถือหุนเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใหแกผูถือหุนเดิมในครั้งนี้ 
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 (1)  ดานการลดลงของสัดสวนการถือหุนและสิทธิออกเสียง (Shareholding 
& Control Dilution) 

  ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิม
และผูถือหุนเดิมของบริษัทมีการใชสิทธิทั้งจํานวน ผูถือหุนจะไมไดรับ
ผลกระทบดานการลดลงของสัดสวนการถือหุนและสิทธิออกเสียง 
(Shareholding & Control Dilution) เนื่องจากเปนการออกและเสนอขายใหแกผู
ถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน อยางไรก็ตาม หากมีการใชสิทธิซื้อหุน
ครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไมใชผูถือหุนเดิมทั้งจํานวน จะ
มีผลกระทบตอผูถือหุนเดิมประมาณรอยละ 9.2 

 (2)  ดานการลดลงของราคา (Price Dilution) 
  ภายหลังการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิม 

หากมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ทั้งจํานวนแลว จะมี
ผลกระทบดานการลดลงของราคา (Price Dilution) เทากับรอยละ -2.0 

 (3) ดานการลดลงของสวนแบงกําไร (EPS Dilution) 
  ภายหลังการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิม 

หากผูถือหุนเดิมของบริษัทมีการใชสิทธิทั้งจํานวน ผูถือหุนจะไมไดรับ
ผลกระทบดานการลดลงของสวนแบงกําไร (Earning Dilution) เนื่องจากเปน
การออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน อยางไรก็ตาม 
หากมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไมใช
ผูถือหุนเดิมทั้งจํานวน จะมีผลกระทบตอผูถือหุนเดิมประมาณรอยละ 9.2 

เงื่อนไขอื่น ๆ                        : ใหคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูมีอํานาจ
กระทําการแทนบริษัทมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข 
และ รายละเอียดอื่นๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิ การกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธ ิ
การเขาเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง 
ดําเนินการตาง ๆ อันจําเปน และสมควรอันเกี่ยวเน่ืองกับใบสําคัญแสดงสิทธิและการ
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิทธิ
และหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว เขาจดทะเบียน
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการ
ขออนุญาตตอหนวยงานที่เกี่ยวของ  

 
ทั้งนี้ บริษัทกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุนสามัญของบริษัทในวันที่ 6 

พฤษภาคม 2553 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดย
วิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
  สําหรับรายละเอียดอื่น ๆ เชน วิธีการคํานวณผลกระทบตอผูถือหุน เงื่อนไขการปรับสิทธิ นายทะเบียน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ เปนตน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน เอกสารแนบ 6 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทไดจัดสง
ใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว  
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  ผูถือหุน (คุณบรรเจิด เสือดี) ไดสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑพิจารณาราคาการใชสิทธิซื้อหุนสามัญที่ 13 
บาทตอหุน  

    คุณปรารถนา กรรมการบริษัท ช้ีแจงวา บริษัทไดพิจารณาจากปจจัยหลายอยาง เชน ความเหมาะสมและ
สถานภาพของตลาด  ความสามารถในการทํากําไรของบริษัท  ผลกระทบของเศรษฐกิจโลกตอธุรกิจของบริษัท  เปนตน 

วัตถุประสงคของการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม  ผูถือหุน (คุณเมธี รังษีวงศ) ไดสอบถามเกี่ยวกับ  และการ
คาดการณของบริษัทที่ผูถือหุนจะใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ 13 บาทตอหุน  ซึ่งถือวาเปน
ราคาคอนขางสูง เมื่อเปรียบเทียบกับราคาหุนของบริษัท ที่ราคาประมาณ 9 บาทกวาตอหุนในชวงนี้ 
  คุณปรารถนา กรรมการบริษัท ช้ีแจงวา บริษัทจะนําเงินทุนสวนที่เพิ่ม มาใชในธุรกิจหลักของบริษัท เพื่อ
รองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต    สําหรับราคาการใชสิทธิซื้อหุนสามัญที่ 13 บาทตอหุน นั้น เปนราคาที่จะใชสิทธิ
แปลงสภาพเปนหุนสามัญในชวงอีก 3 ปตามอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ   ซึ่งหากบริษัทมีการเติบโตอยางสม่ําเสมอทั้ง
รายไดและผลกําไร ตอๆ ไปในอนาคต  จึงมีโอกาสสูงที่ผูถือหุนจะพิจารณาการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ เปนหุน
สามัญตามราคาที่เสนอ 
  ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 
4 (MINT – W4) จํานวนไมเกิน 327,242,615 หนวย เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม  ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน 

มติ: ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 
4 (MINT – W4) จํานวนไมเกิน 327,242,615 หนวย เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  เห็นดวย         2,673,210,092 เสียง คิดเปนรอยละ     99.6811 
  ไมเห็นดวย            8,227,694 เสียง คิดเปนรอยละ       0.3068 

  งดออกเสียง              324,680 เสียง คิดเปนรอยละ       0.0121 

 11  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 3,350,746,158 บาท เปน 3,677,988,773 บาท โดยการออก
หุนสามัญใหมจํานวน 327,242,615 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

วาระที่

 ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมไดพิจารณาอนุมัติวาระที่ 10 เรื่อง การออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4   (MINT-W4) จํานวนไมเกิน 327,242,615 หนวย เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุน
เดิม บริษัทจําเปนที่จะตองเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุนสามัญใหม เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (MINT-W4) จํานวนไมเกิน 327,242,615 หนวย แบงเปนหุนสามัญจํานวน 
327,242,615 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ดังนั้น จึงขอเสนอใหพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 
327,242,615 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 327,242,615  หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1  บาท ซึ่งจะทําใหทุนจด
ทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม   3,350,746,158  บาท เปน 3,677,988,773 บาท โดยแบงเปนหุนสามัญจํานวน  
3,677,988,773 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน 

  มติ: ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ ดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

  เห็นดวย        2,673,805,592 เสียง คิดเปนรอยละ     99.7033 
  ไมเห็นดวย           7,953,794 เสียง คิดเปนรอยละ       0.2966 

  งดออกเสียง                3,080 เสียง คิดเปนรอยละ       0.0001 
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 12  พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่

 ประธานฯ   แถลงตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมไดพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก
3,350,746,158 บาท เปน 3,677,988,773 บาท โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 327,242,615  หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1  
บาท ซึ่งตามกฎหมายแลว บริษัทจะตองดําเนินการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท เพื่อใหมีขอความถูกตอง
ตรงตามความเปนจริง ดังนั้น จึงขอเสนอใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลอง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาว โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใชขอความใหม ดังนี้  

 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 3,677,988,773 บาท (สามพันหกรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานเกาแสน

แปดหมื่นแปดพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบสามบาท) 

 แบงออกเปน 3,677,988,773 หุน (สามพันหกรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานเกาแสน
แปดหมื่นแปดพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบสามหุน) 

 มูลคาหุนละ 1 บาท  (หนึ่งบาท) 

 โดยแบงออกเปน   

 หุนสามัญ 3,677,988,773 หุน (สามพันหกรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานเกาแสน
แปดหมื่นแปดพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบสามหุน) 

 หุนบุริมสิทธ ิ - หุน (- หุน)” 

 
  ประธานฯ   ขอใหที่ประชุมพิจารณาการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4   . เรื่องทุนจดทะเบียน    
เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน 

มติ: ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. เรื่องทุนจด
ทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนขางตน ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  เห็นดวย      2,673,561,892 เสียง คิดเปนรอยละ     99.6942 
  ไมเห็นดวย         7,953,794 เสียง คิดเปนรอยละ       0.2966 

  งดออกเสียง           246,780 เสียง คิดเปนรอยละ       0.0092 
 
วาระที่ 13  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 327,242,615 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี

จะซื้อหุนสามัญของบริษัทท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม 
    ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา ตามวาระขางตนที่ไดมีการพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

จาก 3,350,746,158 บาท เปน 3,677,988,773 บาท โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 327,242,615 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 
1 บาท สําหรับจัดสรรไวรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (MINT-W4) ที่
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 327,242,615 หุน ตามที่ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติในวาระที่ 10 ที่ผานมา 
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  ประธานฯ   ขอใหที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 327,242,615 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (MINT-W4) ที่
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน 

มติ: ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 327,242,615 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (MINT-W4) ที่จัดสรร
ใหแกผูถือหุนเดิม  ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

  เห็นดวย        2,673,806,392 เสียง คิดเปนรอยละ  99.7033 
  ไมเห็นดวย           7,953,794 เสียง คิดเปนรอยละ    0.2966 

  งดออกเสียง                 2,280 เสียง คิดเปนรอยละ    0.0001 
 

 ไมมีผูถือหุนเสนอวาระอื่นใดเพิ่มเติม   ประธานฯ   จึงสอบถามวามีผูถือหุนทานใดมีขอสงสัยเพิ่มเติม
หรือไม ประการใด 

 ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่เขารวมประชุม และกลาวปดประชุมเวลา16:30  น. 

 
 
 

     ลงช่ือ…………………………………….ประธานที่ประชุม 
                         (นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค) 

 
 
 
ลงช่ือ…………………………………กรรมการ 

  (นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค) 

 

 

ลงช่ือ…………………………………กรรมการ 
              (นางปรารถนา มงคลกุล) 
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