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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุน้ คร ังท  ี27/2563 

บร ิษัท  ไมเนอร  ์อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

ประชมุเมือวนัที 19 มิถนุายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งแกรนด ์รเิวอรไ์ซด ์บอลรูม ชนั 10 โรงแรมอวานี พลสั รเิวอรไ์ซด ์
กรุงเทพฯ 

นายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค ประธานคณะกรรมการ ทาํหนา้ทีเป็นประธานในทีประชุมตามทีขอ้บงัคบัของบริษัทได้
กาํหนดไว ้โดยประธานฯ ดาํเนินการประชมุเป็นภาษาองักฤษ และนายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายพฒันาเชิงกลยทุธ ์
ดาํเนินการประชมุเป็นภาษาไทย 

ก่อนเรมิการประชมุ เจา้หนา้ทีของโรงแรมอวานี พลสั รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ ไดน้าํเสนอคาํแนะนาํเกียวกบัมาตรการและ
ระบบรกัษาความปลอดภยั กรณีเกิดเหตฉุกุเฉินของทางโรงแรม  

นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์ไดแ้จง้ว่า บริษัทมีทนุชาํระแลว้จาํนวน 4,619,004,860 บาท แบ่งออกเป็น 4,619,004,860 หุน้ 
มีผูถื้อหุน้ ณ วนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุน้ทีจะเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนเมือวนัที 1 มิถนุายน 2563 จาํนวน 55,990 ราย ซงึ
ในวนันีมีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเองจาํนวน 101 ราย และดว้ยการมอบฉนัทะจาํนวน 1,121 ราย รวมทงัสิน 1,222 ราย โดย
ถือหุน้รวมกันทังสิน 3,131,197,385 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 67.7894 ของหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทังหมดของบริษัท ครบเป็นองค์
ประชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิท นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์จงึไดเ้ชิญประธานฯ กลา่วเปิดประชมุ 

ประธานฯ เปิดประชุม โดยไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้และผู้ร ับมอบฉันทะทีมาประชุมและแนะนาํกรรมการบริษัท 
ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูส้อบบญัชี ทีปรกึษากฎหมายและผูที้ไดร้บัแตง่ตงัใหท้าํหนา้ทีตรวจสอบการนบัคะแนนทีเขา้รว่มประชมุ ดงันี  

กรรมการผู้เข ้าร ่วมประชุม (คิดเป็นรอ้ยละ 82 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด 11 ท่าน) 

1. นายวิลเลียม เอล็ลว์ู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ 
2. คณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  
3. นายจรมัพร โชติกเสถียร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกาํกบั

และบรหิารความเสยีง 
4. นางสาวสวุภา เจรญิยิง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา

และกาํกบัดแูลกิจการ 
5. นายธีรพงศ ์จนัศิริ กรรมการ 
6. นายนิติ โอสถานเุคราะห์ กรรมการ 
7. นายพอล ชาลีส ์เคนนี กรรมการ 
8. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรยี กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบรหิารกลุ่มบรษัิท
9. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค กรรมการ 
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กรรมการทลีาประชุม (เนืองจากขอ้จาํกดัในการเดินทาง ภายใตส้ถานการณโ์ควิด-19) 
1. นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮเูบนเน็ท กรรมการอิสระ 
2. นายอานิล ธาดานี กรรมการ 

ผู้บร ิหารระดบัสูงทเีข ้าร ่วมประชุม 

1. นายเจมส ์รชิารด์ อมตวิวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ทีบรหิารกลุม่ ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์

2. นายไบรอนั เดลานี ประธานเจา้หนา้ทีการเงิน 

3. นายสตีเฟ่น ฮอยนาสกี  ประธานเจา้หนา้ทีกลุม่งานกฎหมายและพาณิชย ์

4. นายโกศิน ฉนัธิกลุ  ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายการลงทนุ 

5. นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายพฒันาเชิงกลยทุธ ์ 

ผู้สอบบญัชีทเีข ้าร ่วมประชุม

นางอโนทยั ลกิีจวฒันะ  บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั  

ทปีร ึกษากฎหมายทเีข ้าร ่วมประชุม 

นางสาววรษิฐา จิตรวฒิุโชติ  บรษัิท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเคน็ซี จาํกดั (“ทปีร ึกษากฎหมายฯ”) 

ผู้ทไีด้ร ับการแต่งตังให ้ทาํหน้าทตีรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง 

นางสาวกอบพร ตระกลูเกิด  บรษัิท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเคน็ซี จาํกดั 

ทปีร ึกษาการเพมิท ุน 

นายวรารตัน ์ ชติุมิต (ทีปรกึษาทางการเงิน) บรษัิทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน)  
นางพรพรรณ ชยะสนุทร (ทีปรกึษากฎหมาย) บรษัิท ลงิคเ์ลเทอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ก่อนทีจะใหที้ประชมุพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯ ไดม้อบหมายใหที้ปรกึษากฎหมายฯ ชีแจงวิธีการ
ลงคะแนนเสยีงและวิธีการนบัคะแนนใหที้ประชมุทราบ และแจง้ใหที้ประชมุทราบถึงบทบาทหนา้ทีของผูที้ไดร้บัการแตง่ตงัใหท้าํ
หนา้ทีตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียงครงันี  

บทบาทหนา้ทีของผูต้รวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสยีง 
1. ตรวจสอบวิธีการลงทะเบียน
2. ตรวจนบัองคป์ระชมุ เพือใหม้นัใจว่าผูที้มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดง้ดออกเสียงในวาระทีตนมีส่วนไดเ้สีย

และเพือใหม้นัใจว่าการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสียงเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษัิท

วธีิการลงคะแนนเสียงและวิธีการนบัคะแนนเสยีง  

1. ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมีคะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีตนถืออยู ่หรอืเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีไดร้บัมอบฉนัทะ

2. การนบัคะแนนเสียงจะใชบ้ตัรเพือลงคะแนนเสียงทกุวาระ
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3. การประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลาํดบัทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยจะนาํเสนอขอ้มลูประกอบ
วาระ และจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในวาระทีเกียวขอ้งนัน ทงันี เนืองจากสถานการณโ์รคโควิด-19 ทาง
บรษัิทจะดาํเนินการประชมุทีกระชบัทีสดุเพือใหเ้ป็นไปตามแนวนโยบายของรฐับาล และปกปอ้งสขุภาพของผูถื้อ
หุน้และผูที้มีส่วนร่วมในการจัดงาน โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ขอใหเ้ขียนลงในแผ่นกระดาษคาํถาม พรอ้มชือ-นามสกลุ สง่ใหเ้จา้หนา้ทีเพือรวบรวมจดัสง่ใหแ้ก่ประธาน
กรรมการตอ่ไป

4. ในการนบัคะแนนเสียงทุกวาระ ยกเวน้การเลือกตงักรรมการในวาระที 4 จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูที้ลงคะแนน
เสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง แลว้จึงนาํไปหกัออกจากจาํนวนคะแนนเสียงทงัหมด ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะทีไม่เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง ใหล้งคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน แลว้ยก
มือขนึเพือใหเ้จา้หนา้ทีของบรษัิทนาํไปนบัคะแนนเสยีงต่อไป

5. สาํหรบัวาระการแต่งตงักรรมการในวาระที 4 จะเก็บบตัรและนบัคะแนนทงัหมด สาํหรบัผูถื้อหุน้ทีไม่ส่งบตัรนับ
คะแนน จะถือวา่ลงคะแนนเห็นดว้ย

6. ผูม้าประชมุทีเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะซงึผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวล้่วงหนา้
แลว้ไม่ตอ้งลงคะแนนเสยีงอีก

7. เมือปิดการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บตัรลงคะแนนสาํหรบัวาระก่อนหนา้จะไม่สามารถใชล้งมติได ้

8. บตัรลงคะแนนเสียงใดทีไม่สามารถแสดงถึงความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะไดอ้ย่างชดัเจนว่าจะ
ลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือว่าเป็นบตัรเสีย เช่น การทาํเครอืงหมายทงัในช่องเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย หรือ
ทาํเครอืงหมายไม่ชดัเจน หรอืขีดฆ่าเครอืงหมายใดโดยไม่ลงลายมือชือกาํกบับรเิวณทีขีดฆ่านนั เป็นตน้ บรษัิทจะ
ไม่นาํคะแนนของบตัรลงคะแนนทีเป็นบตัรเสียมารวมเป็นคะแนนเสียง

9. ในวาระการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะไม่นาํคะแนนเสียงของกรรมการทีถือหุ้นในบริษัทมารวม
คาํนวณเป็นฐานการนบัคะแนน

นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์ไดข้อเชิญตวัแทนผูถื้อหุน้เขา้รว่มสงัเกตการณก์ารนบัคะแนนทีจดุนบัคะแนน โดยมีนายอมร 
โควานิชสกลุ อาสาสมคัรตวัแทนจากผูถื้อหุน้ อาสาเป็นผูเ้ขา้รว่มสงัเกตการณก์ารนบัคะแนน 

ประธานฯ จงึไดข้อใหที้ประชมุพิจารณาเรอืงตา่ง ๆ ตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี  

วาระท  ี1   พจิารณาร ับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกียวกับผลการดาํเน ินงานของบร ิษัท
ในรอบปี 2562 

ประธานฯ แจง้ใหที้ประชมุทราบว่า รายงานผลการดาํเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี
ทีไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ในรูปแบบ QR Code พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุตามเอกสารแนบ 1 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าทีประชุมสมควรรบัทราบรายงานประจาํปีและรายงานคณะกรรมการเกียวกบัผล
การดาํเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2562 โดยขอสรุปผลการดาํเนินงานในปีทีผ่านมาดงันี 
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การเปลยีนแปลงทีสาํคญัในปี 2562 – ปัจจบุนั 

ภาพรวมบรษัิท 

 เสริมสรา้งความแข็งแกรง่ของคณะผูบ้รหิาร โดยการแต่งตงั คณุดิลิป ราชากาเรีย เป็นประธานเจา้หนา้ทีบริหาร
กลุ่มบริษัท และจัดตังคณะกรรมการจัดการ โดยมีคุณวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค เป็นประธานคณะกรรมการ
จดัการ ทงันี โครงสรา้งองคก์รประกอบไปดว้ย 3 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ (1) ธุรกิจและผลลพัธ ์(2) การเติบโต และ (3)
การเปลียนแปลง

 ยา้ยทีตงัของสาํนกังานใหญ่จากเดิมอาคารเบอรลี์ยคุเกอร ์เป็นอาคารเดอะปารค์ ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย
เมือตน้เดือนมิถนุายน 2563

ในสว่นของกลุม่ธรุกิจ 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์

 การรวมการดาํเนินงานกบัเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ไดเ้ปิดโอกาสเชิงกลยทุธใ์นการรว่มมือกนั อาทิ การเขา้ทาํการเช่า
บรหิารกลุม่โรงแรมอนัทรงเกียรติในทวีปยโุรป ซงึเคยบรหิารภายใตช้ือ Boscolo

 การใชก้ลยทุธก์ารหมนุเวียนสินทรพัยใ์นการทาํธุรกรรมการขายและเช่ากลบัโรงแรมทิโวลี

ไมเนอร ์ฟูด้ 

 ไดเ้ขา้ลงทนุเพือดาํเนินธรุกิจรา้นอาหารภายใตแ้บรนดบ์อนชอนในประเทศไทย

ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์

 มีแบรนดเ์ป็นของตนเองเป็นครงัแรก คือ แบรนด ์สโกมาดิ สกู๊ตเตอร ์สญัชาตอิงักฤษ ซงึบรษัิทมีแผนทีจะขยายไป
ยงัภมิูภาคตา่งๆ ทวัโลก

ทงันี บริษัทยงัคงยืนหยดัดา้นการพฒันาอย่างยงัยืน โดยในปี 2562 บริษัทไดร้บัรางวลัต่างๆ ทีเกียวกบัธรรมาภิบาล
และการพัฒนาอย่างยงัยืน อาทิ รางวลับริษัทจดทะเบียนดา้นความยังยืนยอดเยียมปี 2562 เป็นปีทีสองติดต่อกัน การไดร้บั
คัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index, FTSE4Good Emerging Index, MSCI 
ESG Leader Index และอยู่ในรายชือการลงทนุยงัยืนของประเทศไทย ทงันี บริษัทมีผลประเมิน CGR อยู่ในระดบัดีเลิศ ไดร้บั
รางวลั Board of the Year – (Gold prize) และไดร้บัการรบัรองการต่ออายเุป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย
ในการตอ่ตา้นทจุรติ (“CAC”) ไปจนถึงปี 2565 

จดุเด่นทางการเงิน 

ภาพรวม: 

 สินทรพัยร์วมลดลง จากสินปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก การลดลงของทีดิน อาคาร และอปุกรณ ์การลดลง
ของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน และจากผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินจากการแขง็คา่ของสกลุเงินบาท

 หนีสินรวมลดลง โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินกู้ยืมสุทธิ จากการชาํระคืนเงินกู้ยืมและหุน้กู้และ
ผลกระทบจากการแปลงค่าเงิน

 สว่นของผูถื้อหุน้ของบริษัทเพิมขนึ โดยสาเหตหุลกัมาจากการเพิมขนึจากกาํไรสทุธิในปี 2562
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 บรษัิทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานเพิมขึน 7,405 ลา้นบาท ซงึสว่นใหญ่เป็นผลมาจากการเพิมขึนของ
กาํไรสทุธิในปี 2562 และการเพิมขนึสทุธิทีเกียวขอ้งกบัการแปลงค่าเงิน

 รายไดจ้ากการดาํเนินงานหลกัเพิมขึนรอ้ยละ 57 จากปีก่อน จากการรวมงบการเงินของเอน็เอช โฮเทล กรุป๊ และ
รายไดจ้ากการดาํเนินงานทีเพิมขนึของทงัสามธรุกิจทีมีอยู่เดิมของบรษัิท

 กาํไรสทุธิจากการดาํเนินงานเติบโตรอ้ยละ 23 จากปีก่อน ซึงเป็นอตัราทีชา้กว่าการเติบโตของรายไดห้ลกัและ
EBITDA หลกั โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากตน้ทุนทางการเงินในปี 2562 ทีใชใ้นการลงทุนใน เอ็นเอช โฮเทล
กรุป๊ และอตัราภาษีทีสงูกวา่ของเอน็เอช โฮเทล กรุป๊ รวมถึงผลกระทบจากการแปลงคา่เงิน

 บริษัทมีอตัรากาํไรสทุธิจากผลการดาํเนินงานลดลง โดยมีสาเหตหุลกัมาจากโครงสรา้งการทาํกาํไรทีเปลียนไป
ของธุรกิจโรงแรมจากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ซึงมีโครงสรา้งอตัราการทาํกาํไรทีตาํกว่า และ
ความแตกต่างของโครงสรา้งธรุกิจดว้ยธรุกิจแบบเช่าบรหิารของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ซงึมีโครงสรา้งในการทาํกาํไร
ทีตาํกว่าแต่ช่วยเพิมอตัราการเติบโต นอกจากนี ธุรกิจรา้นอาหารและจดัจาํหน่ายยงัมีความสามารถในการทาํ
กาํไรทีลดลงท่ามกลางการบริโภคภายในประเทศทีชะลอตวั รวมทงัตน้ทนุทางการเงินและอตัราภาษีทีสงูขนึจาก
การเขา้ซือ เอน็เอช โฮเทล กรุป๊

 อตัราส่วนหนีสินส่วนทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาก 1.54 เท่า เป็น 1.31 เท่ามีสาเหตหุลักมา
จากการชาํระคืนเงินกูด้ว้ยเงินสดรบัจากการขายสินทรพัย ์รวมถึงการเพิมขนึของสว่นของผูถื้อหุน้จากกาํไรสทุธิ

บรษัิทมีความเชือมนัในศกัยภาพการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจของบรษัิท แมว้า่ในปัจจบุนั บรษัิทและทวัโลกกาํลงั
เผชิญกับความทา้ทายครงัใหม่จากโรคโควิด-19 บริษัทเชือมันว่าผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึนเพียงชัวคราว และบริษัทจะ
สามารถจัดการกับความท้าทายดังกล่าวและกลายเป็นบริษัททีมีความแข็งแกร่งยิงขึนได้ดังเช่นในอดีตทีผ่านมา ใน
ขณะเดียวกนั นอกเหนือจากการบรหิารจดัการเชิงรุกเพือลดผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 แลว้ บรษัิทจะยงัคงมุ่ง
สรา้งรากฐานการดาํเนินงานสาํหรบัการเติบโตในระยะยาวต่อไป 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ ดงันี 

นายวรวิทย ์ ธรรมอาร ี ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามถึงสถานะของกระแสเงินสดของบรษัิท จากการทีรายไดล้ดลง
ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 และสอบถามถึงค่าใชจ้่ายคงทีของบรษัิท 

นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์ชีแจงวา่ ในไตรมาสที 2 นี โรงแรมและรา้นอาหารเรมิเปิดดาํเนินการแลว้บา้งบางสว่นและมุ่งเนน้
ไปทีการท่องเทียวในประเทศ โดยมุง่เนน้ในดา้นสขุอนามยั ทงันี แบรนดอ์นนัตราและโรงแรมในเครอืไดร้ว่มมือกบัการท่องเทียว
แห่งประเทศไทย และเป็นโรงแรมแรกในประเทศไทยทีไดร้บัการรบัรองมาตรฐานสขุอนามยั “The Amazing Thailand Safety 
and Health Administration: SHA” Certification ซงึสามารถสรา้งความเชือมนัใหก้บันกัท่องเทียวในเชิงบวก นอกจากนี บรษัิท
มีโรงแรมครอบคลมุทงัในยโุรป ซงึมีฐานลกูคา้เป็นลกูคา้ในประเทศประมาณรอ้ยละ 60 และการท่องเทียวระหว่างประเทศใน
ยโุรปเองสงูถงึประมาณรอ้ยละ 75 ซงึจะทาํใหอ้ตัราการเขา้พกัจะปรบัตวัดีขนึเมือมีการเปิดประเทศในทวีปยโุรป นอกจากนี 
บรษัิทมีเงินสดในมือมากกวา่ 2 หมืนลา้นบาท และวงเงินสินเชือจากสถาบนัการเงินมากกว่า 3 หมืนลา้นบาท สง่ผลใหบ้รษัิทมี
สภาพคลอ่งทีดีอยู่ สาํหรบัคา่ใชจ้่ายคงทีของบรษัิทมีสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 50 ในช่วงโควิด-19 บรษัิทยงัมีมาตรการลด
คา่ใชจ้่าย สามารถลดตน้ทนุลงไดป้ระมาณรอ้ยละ 25-30 
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นายประลองยทุธ ์ผงงอย ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามถงึการคาดการณผ์ลการดาํเนินงานในปี 2563 วา่มีโอกาสในการ
ควบรวมกิจการใหม่ๆ ในอนาคตอยา่งไร รวมถึงการขายสินทรพัย ์และงบประมาณคา่ใชจ้่ายเงินลงทนุ 

นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์ ชีแจงวา่ ผลการดาํเนินงานในปี 2563 ยงัขนึอยูก่บัหลายปัจจยั อย่างไรก็ตาม บรษัิทคาดว่าผล
การดาํเนินงานในไตรมาสที 3 และไตรมาสที 4 จะปรบัตวัดีขนึ โดยบรษัิทมีนโยบายชะลอการลงทนุในช่วงโควิด-19 เพือรกัษา
สภาพคลอ่งและพยายามดาํรงอตัราส่วนหนีสินตอ่ทนุใหอ้ยู่ในระดบันโยบายของบรษัิท ก่อนหนา้การระบาดของโรคโควิด-19 
บรษัิทตงังบเงินลงทนุไวป้ระมาณ 17-20 พนัลา้นบาท แตเ่มือมีการระบาดไดป้รบัลดเงินลงทนุลงเหลือประมาณ 11 พนัลา้นบาท 
ซงึประมาณครงึหนงึเป็นส่วนทีบรษัิทไดล้งทนุไปแลว้ในช่วงตน้ปีในการลงทนุซือบอนชอนและเบรด็ทอลค์ สาํหรบัการขาย
สินทรพัยย์งัคงเป็นทางเลือกในการบรหิารโครงสรา้งทางการเงินของบรษัิท 

นายวสนัต ์ พงษพ์ทุธมนต ์ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามถงึปัญหาเรอืงลกูหนีวา่ มีการจดัการเรอืงตน้ทนุและ
คา่ใชจ้่ายอย่างไร 

นายชยัพฒัน ์ ไพฑรูย ์ ชีแจงว่า บรษัิทยงัไม่มีปัญหาเรอืงลกูหนีทีเป็นสาระสาํคญั บรษัิทยงัมีมาตรการลดคา่ใชจ้่าย 
สามารถลดตน้ทนุลงไดป้ระมาณรอ้ยละ 25-30 ทงัเรอืงคน คา่เช่า เป็นตน้ 

นายไกรวลัย ์คทวณิช ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง เสนอแนะใหเ้พิมการนาํเสนอ QR Code ของรายงานประจาํปีและเอกสาร
เชิญประชมุ และทีประชมุควรอนญุาตใหส้ามารถถามคาํถามดว้ยวาจาได ้ นอกจากนี ไดใ้หข้อ้เสนอแนะของใบเสรจ็รบัเงินของ
บอนชอน และคะแนนสะสมของเบอรเ์กอร ์คิง  

นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์กลา่วขอบคณุและรบัขอ้เสนอแนะไวเ้พือพิจารณา  

นายกิตติพงศ ์วะระทรพัย ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามถึงผลกระทบของการประชุมและสัมมนาทีลดลง และ
แนวคิดของบรษัิทในการสรา้งสงิอาํนวยความสะดวกตา่งๆ เพือรองรบัการจดัประชมุออนไลน ์

นายชัยพัฒน ์ไพฑูรย ์ชีแจงว่า แมว้่าจะมีการใชอ้อนไลนใ์นธุรกิจต่างๆ มากขึน แต่ถึงอย่างไรการประชุมสัมมนา
แบบเดิมก็ยังคงตอ้งมีอยู่ โรงแรมตอ้งจัดเตรียมสิงอาํนวยความสะดวกใหพ้รอ้มสาํหรบัลูกคา้ในการจัดประชุมทังรูปแบบ
ออนไลนแ์ละออฟไลน ์และทงัสาํหรบัลกูคา้ธุรกิจและลกูคา้ทีมาพกัผ่อนกบัโรงแรม  

ทงันี ทีประชมุไดร้บัทราบรายงานประจาํปี และรายงานคณะกรรมการเกียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 
2562 ตามทีเสนอ  

วาระท  ี2 พิจารณาอนุมัต ิงบการ เงินสําหร ับปีสินสุด  ณ วันท ี 31 ธันวาคม  2562 พร้อมท ังร ับทราบรายงานของ
ผู้สอบบญัช  ี

ประธานฯ เสนอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีสินสดุวนัที 31 ธันวาคม 
2562 ตามทีปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจาํปี ซึงไดผ่้านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีแลว้ โดยผูส้อบบัญชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกตอ้งตามทีควรใน
สาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีทีรบัรองทวัไป และบรษัิทไดจ้ดัสง่งบการเงินใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้  

ประธานฯ ไดข้อให ้คณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงความเห็นเกียวกบัการปฏิบตัิ
หนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบ ซงึสามารถสรุปไดด้งันี 
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1. รายงานทางการเงิน ในปี 2562 มีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นทีเชือถือได ้ทงันี ระบบการควบคุมภายใน
สาํหรบัการจดัทาํรายงานทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม

2. บริษัทไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงกฎหมายทีเกียวขอ้งในการดาํเนิน
ธรุกิจ

3. บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและกระบวนการบริหารความสียงทีเพียงพอและเหมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจ
สินทรพัยข์องบริษัทไดร้บัการป้องกันและดูแลรกัษาเป็นอย่างดี การบนัทึกรายการทางบญัชีมีความเหมาะสม
และทรพัยากรไดถ้กูใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

4. ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุม่บรษัิท ไดป้ฏิบติัหนา้ทีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

5. ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ไดแ้ก่ บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั ไดป้ฏิบติัหนา้ทีอย่างเหมาะสม

6. รายการระหว่างกันซึงเกิดขึนในปี 2562 มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปอย่างเหมาะสมเพือผลประโยชนข์อง
บรษัิท

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ ดงันี  

นายสถาพร โคธีรานุรกัษ์ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามถึงหุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระใน 1 ปี จาํนวน 4,000 ลา้นบาท 
และหุน้กูใ้นหนีสินระยะยาว 63,375 ลา้นบาท บริษัทมีการวางแผนชาํระหุน้กูอ้ย่างไร และจะกระทบกับสภาพคล่องหรือไม่ 
นอกจากนี ยงัไดส้อบถามถึงความแตกต่างของการแปลงค่างบการเงินในงบกระแสเงินสด ในปี 2561 จาํนวน 230 ลา้นบาท ใน
ปี 2562 เพิมขนึเป็น 6,777 ลา้นบาท เกิดขนึจากอะไร มีผลกระทบอยา่งไร 

นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์ชีแจงวา่ เนืองจากบริษัทมีเงินสดในมือมากกว่า 2 หมืนลา้นบาท และวงเงินสินเชือจากสถาบนั
การเงินอีกมากกว่า 3 หมืนลา้นบาท และยังมีแผนในการเพิมทุน ซึงบริษัทสามารถนาํเงินมาจ่ายชาํระหนีทีกาํลังจะถึงได ้
สาํหรบัการแปลงคา่งบการเงินเกิดขนึจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลยีน 

นายสถาพร โคธีรานรุกัษ ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามถึงเรืองสาํคญัในการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี (key audit 
matters) ของมลูคา่ของเครอืงหมายการคา้จาํนวน 38 พนัลา้นบาท การทดสอบการดอ้ยค่าและการตดัจาํหน่าย 

นางอโนทยั ลีกิจวฒันะ ผูส้อบบญัชีชีแจงว่า วิธีการตรวจสอบมลูค่าของเครอืงหมายการคา้ตามมาตรฐานการบญัชีมี
หลายวิธี เช่น การทาํความเขา้ใจ และประเมินขอ้มลูส่วนประกอบในประมาณการกระแสเงินสด รวมถึงกระบวนการทีใชใ้นการ
คาํนวณ และทดสอบการคาํนวณของผูบ้ริหาร การประเมินสมมติฐานทีสาํคัญของผูบ้ริหารทีใชใ้นการคาดการณ์โดยการ
เปรยีบเทียบกบัตวัเลขในอดีตและการคาดการณส์ภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม สมมติฐานดงักล่าวรวมถึงอตัราการเติบโต
ของธุรกิจ ประมาณการตน้ทุนและประมาณการค่าใชจ้่ายในอนาคต เป็นตน้ ตามมาตรฐานการบญัชีมลูค่าของเครืองหมาย
การคา้ไม่มีการตดัจาํหน่าย 

นายสิทธิ เจรญิพินิจนนัท ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามถึงความแตกต่างของอตัรากาํไรสทุธิของโรงแรมในยโุรปเมือ
เทียบกบัประเทศไทยและโอเชียเนีย 
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นายชยัพฒัน ์ ไพฑรูย ์ ชีแจงวา่โครงสรา้งการทาํธุรกิจในยโุรปจะแตกต่างจากประเทศไทย เนืองจากมีโรงแรมทีเป็น
โรงแรมภายใตก้ารเช่าบรหิารเป็นจาํนวนมาก จงึมีภาระในการจ่ายค่าเช่าทีสงูกวา่ ในขณะทีตงัอยู่ในย่านธรุกิจทีมีทาํเลทีดี 
สง่ผลใหโ้รงแรมในยโุรปมีอตัราการทาํกาํไรตาํกวา่เมือเทียบกบัประเทศไทย 

นายสถาพร โคธีรานรุกัษ ์ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามถึงการขายและเช่ากลบัสินทรพัย ์ ตามมาตรฐานการบญัชี 
TFRS16 จะกระทบต่อรายการขายและเช่ากลบัสินทรพัยอ์ย่างไร 

นายชยัพฒัน ์ ไพฑรูย ์ ชีแจงว่าการขายและเช่ากลบัสินทรพัยท์ีเกิดขนึในปี 2562 เป็นการทาํรายการกบัสินทรพัยใ์น
ประเทศโปรตเุกส เป็นการขายโรงแรมทีมีอยู่ แลว้เช่าโรงแรมนนักลบัมาดาํเนินธรุกิจตอ่ภายใตแ้บรนดข์องบรษัิท โดยตอ้งจ่ายคา่
เช่าโรงแรม ซงึการขายและเช่ากลบัสินทรพัยจ์ะทาํใหผ้ลตอบแทนของโครงการโดยรวมเพิมขนึ สาํหรบัมาตรฐาน TFRS16 ซงึ
เริมนาํมาใชใ้นปี 2563 เป็นนาํรายการเช่าโรงแรมมารวมอยู่ในงบดลุทงัฝังสินทรพัยแ์ละหนีสิน  

ประธานฯ ไดข้อใหที้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสาํหรบัปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 พรอ้มทังรบัทราบ
รายงานของผูส้อบบญัชี 

มต :ิ  ทีประชมุไดพิ้จารณาและมีมติอนุมตัิงบการเงินสาํหรบัปีสินสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 พรอ้มทงัรบัทราบรายงาน
ของผูส้อบบญัชีตามทีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีคะแนนเสียงเป็นดงันี 

เห็นดว้ย 3,139,980,867 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.9997 
ไม่เห็นดว้ย 6,967 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0002 
งดออกเสยีง 2,193,670 เสียง   
บตัรเสีย -

วาระท  ี3  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธ ิเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2562 

ประธานฯ ไดช้ีแจงต่อทีประชมุว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีมี
การแก้ไข เพิม เ ติม )  ( “พ . ร .บ .  บ ร ิ ษั ท ม ห าช น จํ ากั ด ”) และข้อบังคับของบริ ษัทข้อ  38 กําหนดให้บริ ษัทต้อง 
จดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปีหลงัหกัขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองนีจะ
มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบรษัิทสาํรองดงักล่าวเป็นสาํรองทีไม่สามารถจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้

ในปี 2562 บริษัทมีกาํไรสุทธิจากงบการเงินรวมจาํนวน 10,698 ลา้นบาท และจากงบการเงินเฉพาะบริษัทจาํนวน 
3,846 ลา้นบาท โดยในปี 2562 บริษัทมีการจดัสรรกาํไรสทุธิเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายแลว้จาํนวน 485 ลา้นบาท ซงึเท่ากบั
รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนในปัจจบุนัและครบตามจาํนวนทีตอ้งสาํรองไวต้ามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิทแลว้ 

อย่างไรก็ตาม เนืองจากทีประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนมุติัการเพิมทุน
จดทะเบียน ดงันัน จึงเสนอใหจ้ัดสรรทุนสาํรองตามกฎหมายเพิมเติมจาํนวน 103.80 ลา้นบาท ซึงจะทาํใหทุ้นสาํรองตาม
กฎหมายมีจาํนวนทงัสินเป็น 588.78 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ครบตามจาํนวนทีตอ้งสาํรองไว้
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัท โดยทนุสาํรองตามกฎหมายทีจะเพิมขึนนีคาํนวณจากทุนจดทะเบียนทีเพิมขึนจากการ
เพิมทนุเพือจัดสรรหุน้ในการเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ เพือรองรบัการออกใบสาํคญัแสดง
สทิธิทีจะซอืหุน้สามญัของบรษัิท ครงัที 7 (MINT-W7) และเพือรองรบัการปรบัอตัราการใชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W6 
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บริษัทและบรษัิทย่อยมีนโยบายในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากศกัยภาพการเติบโตของผลการ
ดาํเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ขอ้กาํหนดตามสญัญาเงินกูห้รือหุน้กูข้องบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความจาํเป็น
และความเหมาะสมในอนาคต เพือสรา้งผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ในอนาคต ทงันี บริษัทและบริษัทย่อยไม่ไดก้าํหนดอตัราการ
จ่ายเงินปันผลทีแน่นอนในแต่ละปี นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยจึงพิจารณาจากผลประกอบการของ
บริษัทเป็นหลกั โดยทีคณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณากาํหนดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในลกัษณะปีต่อปี ซงึไม่สามารถระบุ
เป็นอตัรารอ้ยละขนัตาํได ้

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหที้ประชมุพิจารณาอนมุติั ดงันี 

 จดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมายเพิมเติมจาํนวน .  ลา้นบาท ซงึจะทาํใหท้นุสาํรองตามกฎหมายเป็นอัตรา
รอ้ยละ  ของทนุจดทะเบียน ครบตามจาํนวนทีตอ้งสาํรองไวต้ามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัท ทงันี ทุน
สาํรองตามกฎหมายทีเพิมขึนนีคาํนวณจากทุนจดทะเบียนทีเพิมขึนจากการเพิมทุนเพือจัดสรรหุน้ในการเสนอ
ขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัส่วนการถือหุน้ เพือรองรบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญั
ของบรษัิท ครงัที 7 (MINT-W7) และเพือรองรบัการปรบัอตัราการใชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W6

 เนืองจากความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจซึงเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทีประชุม
คณะกรรมการจึงมีมติใหง้ดการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 เพือสาํรองเงินไวใ้นการ
บรหิารสภาพคลอ่งและเป็นเงินทนุหมนุเวียน

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นต่าง ๆ  

เมือประธานฯ เห็นว่าผูถื้อหุน้ไม่มีคาํถาม จึงขอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตาม
กฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 ตามรายละเอียดทีไดก้ล่าวขา้งตน้ 

มต :ิ  ทีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล
ประจาํปี 2562 ตามทีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีคะแนนเสียงเป็นดงันี 

เห็นดว้ย 3,142,155,955 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.9991 
ไม่เห็นดว้ย 27,967 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0008 
งดออกเสยีง 3,772 เสียง 
บตัรเสีย -

วาระท  ี  4  พิจารณาเลือกตังกรรมการ เข ้าด ํารงต ําแหน่งแทนกรรมการท ีครบก ําหนดต้องออกจากตําแหน่งตาม  
วาระในปี 2563 

ประธานฯ ไดเ้ชิญกรรมการทีไดร้บัการเสนอแต่งตงัใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการ ออกจากหอ้งประชมุระหว่างการประชุม
ในวาระนี  

ประธานฯ ชีแจงตอ่ทีประชมุถึงการพิจารณาในวาระนีว่า เพือใหจ้าํนวนหุน้และจาํนวนเสียงทีลงคะแนนตรงกนั ในวาระ
นี บรษัิทจะขอหยดุการรบัลงทะเบียนเพือเขา้รว่มประชมุเป็นการชวัคราว จนกว่าการดาํเนินการประชมุในวาระนีจะเสรจ็สิน  
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ขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 14 กาํหนดว่าในการประชุมสามญัประจาํปีทกุครงัใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็น
อตัรา (หรอือตัราทีใกลเ้คียง) โดยกรรมการทีอยู่ในตาํแหน่งนานทีสดุเป็นผูอ้อก ในปีนี บริษัทมีกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระจาํนวน 4 ทา่นคือ 

1) คณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
กาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ 

2) นายจรมัพร โชติกเสถียร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารและ
กาํกบัความเสียง กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
และกาํกบัดแูลกิจการ 

3) นายเอม็มานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรยี กรรมการ
4) นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค  กรรมการ และกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสียง 

ตามแนวทางกาํกบัดแูลกิจการทีดีของบริษัท ระบวุ่า บริษัทจะไม่แต่งตังบุคคลใดๆ เป็นกรรมการอิสระ หรือต่อวาระ
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระทีมีอายคุรบ 75 ปี ณ วนัทีไดร้บัแตง่ตงั และในปี 2563 คณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม มีอายคุรบ 
75 ปี ดงันนับรษัิทจึงไม่สามารถต่อวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการของคณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม ได ้

นอกจากนี ตามมาตรา 86 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกัด และขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 24 กาํหนดว่า หา้มมิให้
กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วน
สามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจาํกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอืนทีประกอบ
กิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบรษัิท ไม่วา่จะทาํเพือประโยชนต์นหรอืประโยชนผ์ูอื้น เวน้แต่
จะไดแ้จง้ใหที้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตงั ดงันนั จึงขอแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบตามมาตรา 86 แห่ง พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 24 ว่าปัจจบุนั นายจรมัพร โชติกเสถียร  เป็นกรรมการอิสระของบรษัิท สิงห ์เอสเตท 
จาํกดั (มหาชน) ซงึเป็นบริษัททีดาํเนินธุรกิจ ลงทนุ พฒันาและบริหารจดัการอสงัหาริมทรพัย ์และประกอบธุรกิจโรงแรม ทงันี 
ธุรกิจดงักลา่วมีสภาพอย่างเดียวกนักบักิจการของบรษัิทและอาจเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท 

บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชือบคุคลทีเห็นว่ามีคณุสมบติัเหมาะสม เพือรบัการคดัเลือกเป็นกรรมการ 
รวมทงัการเสนอระเบียบวาระตา่งๆ สาํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี อย่างไรก็ตาม เมือถงึระยะเวลาทีกาํหนดไว ้
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชือกรรมการหรอืระเบียบวาระเขา้มายงับรษัิท 

คณะกรรมการบริษัทโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ ไดพิ้จารณาอย่างรอบคอบถึง
ความเหมาะสมทีจะเป็นประโยชนส์งูสดุต่อการดาํเนินงานของบริษัท ตลอดจนไดพิ้จารณาคณุสมบติั ประสบการณ ์และความ
เชียวชาญของกรรมการทีครบกาํหนดตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระแลว้เห็นว่ากรรมการทงั 3 ท่าน ซึงไดแ้ก่ 1) นายจรมัพร 
โชติกเสถียร  2) นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรีย และ 3) นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค เป็นผูท้ีมีความรู ้ความเชียวชาญ
และประสบการณที์จาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบรษัิท จงึเห็นสมควรเสนอใหที้ประชมุพิจารณาเลือกตงักรรมการ 3 ทา่นทีตอ้ง
ออกจากตาํแหนง่ตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนงึ  

นอกจากนี คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ว่า นายจรมัพร โชติกเสถียร ซงึไดร้บัการเสนอชือใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ
อิสระสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและมีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑที์เกียวขอ้งจึงเสนอใหที้ประชุมพิจารณาเลือกตงั
กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนงึดว้ย 
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และเนืองดว้ยคณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม ไม่สามารถตอ่วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ตามแนวทางกาํกบัดแูล
กิจการทีดีของบรษัิท คณะกรรมการโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ ไดพิ้จารณาอย่างรอบคอบ 
และระมดัระวงัในการเสนอชือ นางสาวคามิลล ์ มา ใหด้าํรงตาํแหนง่กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบแทน
คณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม ซงึครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ โดยนางสาวคามิลล ์ มา สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่าง
เป็นอิสระและมีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑที์เกียวขอ้ง  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ ดงันี  
นางสาวสวุรรณา จบสงูเนิน ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย อาสาพิทกัษส์ิทธิผูถื้อหุน้ สอบถามถงึ

ตาํแหนง่ประธานกรรมการตรวจสอบแทนคณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม 
คณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม ชีแจงวา่ตามมติทีประชมุคณะกรรมการบรษัิท คณุสวุภา เจรญิยิง จะขนึดาํรงตาํแหนง่

ประธานกรรมการตรวจสอบแทน 
ประธานกลา่วเสรมิว่า คณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม จะยงัคงดาํรงตาํแหน่งทีปรกึษาของบรษัิท รวมถงึสนบัสนนุการ

ทาํงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานฯ ไดข้อใหที้ประชุมพิจารณาอนมุัติเลือกตงักรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการทีครบกาํหนดตอ้งออก
จากตาํแหน่งตามวาระในปี 2563 ตามรายละเอียดทีเสนอขา้งตน้ 

มต :ิ ทีประชมุไดพิ้จารณาและมีมติใหเ้ลือกตงั ไดแ้ก่ 1) นายจรมัพร โชติกเสถียร  2) นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากา
เรีย และ 3) นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง โดยใหน้ายจรมัพร โชติกเสถียร กลบั
เขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารและกาํกบัความเสียง กรรมการกาํหนด
คา่ตอบแทน และกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการตอ่ไปอีกวาระหนงึดว้ย  

นอกจากนี ทีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติใหเ้ลือกตงันางสาวคามิลล ์มา ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบแทนคณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม ซงึครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ  

โดยวาระนีไดผ้่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน เป็นรายบคุคลดงันี  

1) นายจรมัพร โชติกเสถียร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรหิารและกาํกบั
ความเสียง กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน และกรรมการสรรหาและกาํกบั
ดแูลกิจการ 

เห็นดว้ย 3,052,763,619 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 97.1547 
ไม่เห็นดว้ย 89,403,189 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 2.8452 
งดออกเสยีง 23,000 เสียง  
บตัรเสีย -
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2) นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรยี กรรมการ
เห็นดว้ย 3,124,393,038 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.4343 
ไม่เห็นดว้ย 17,773,770 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.5656 
งดออกเสยีง 23,000 เสียง  
บตัรเสีย -  

3) นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค กรรมการและกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสยีง 
เห็นดว้ย 3,096,980,475 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 98.5619 
ไม่เห็นดว้ย 45,186,333 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 1.4380 
งดออกเสยีง 23,000 เสียง  
บตัรเสีย -

4) นางสาวคามิลล ์มา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน
และกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ 

เห็นดว้ย 3,142,157,268 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 32,540 เสียง 
บตัรเสีย -

เมือการพิจารณาและลงคะแนนเสียงสาํหรบัวาระที 4 เสรจ็สิน ประธานฯ ไดเ้ชิญกรรมการทีไดร้บัการเสนอแต่งตงัให้
กลบัเขา้เป็นกรรมการ กลบัเขา้มาในหอ้งประชมุเพือดาํเนินการประชมุตอ่ไป 

วาระท  ี5 พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 

ประธานฯ ไดร้ายงานต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแล
กิจการโดยการพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการของบรษัิทอืน ๆ ทีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั ภาระหนา้ที
และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประกอบการของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรทีจะเสนอใหที้ประชุม
พิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

- คา่ตอบแทนกรรมการปี 2563 (อตัราเดียวกนักบัปีก่อน) 
ค่าตอบแทนกรรมการ  (บาท) 2561 2562 2563
คณะกรรมการ  

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

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

การประชมุครงัอืน ๆ (ตอ่ท่านตอ่ครงั) 25,000 25,000 25,000  
คณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

คา่ตอบแทนรายปี  250,000 250,000 250,000  
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ค่าตอบแทนกรรมการ  (บาท) 2561 2562 2563
คา่เบียประชมุ (ตอ่ครงั)  60,000 60,000 60,000  

กรรมการตรวจสอบ 

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

คา่เบียประชมุ (ตอ่ทา่นตอ่ครงั)  40,000 40,000 40,000  
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  
ค่าตอบแทนรายปี  
ประธานคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน  150,000 150,000 150,000 
กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน (ตอ่ทา่นตอ่ปี) 100,000 100,000 100,000

ค่าเบียประชุม (ตอ่ทา่นตอ่ครงั) 25,000 25,000 25,000 
คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ  
ค่าตอบแทนรายปี  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ 150,000 150,000 150,000 
กรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ (ตอ่ทา่นตอ่ปี) 100,000 100,000 100,000 

ค่าเบียประชุม (ตอ่ทา่นตอ่ครงั) 25,000 25,000 25,000 
คณะกรรมการบร ิหารและกาํกับความเสยีง* 
(สาํหรับกรรมการทไีม่เป็นผู้บร ิหารเทา่นัน) 
ค่าตอบแทนรายปี  
  ประธานคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสียง  - 150,000 150,000 

  กรรมการบรหิารและกาํกบัความเสียง (ตอ่ทา่นตอ่ปี) - 100,000 100,000

ค่าเบียประชุม (ตอ่ทา่นตอ่ครงั) - 25,000 25,000

* คณะกรรมการบรษัิทอนมุตักิารจดัตงัคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสียงขนึในเดือนกมุภาพนัธ ์2562

 นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเขา้ร่วมประชุมแลว้ กรรมการยังไดร้บัสิทธิพิเศษในการเขา้พกัหรือใชบ้ริการ
โรงแรมในเครอืของบรษัิทตามทีกาํหนดไว ้มลูค่า 25,000 บาทต่อโรงแรมต่อปี 

 เพือรกัษาสภาพคล่องทางการเงินของบรษัิทท่ามกลางสถานการณโ์ควิด 19 ผูบ้รหิาร และพนกังาน แสดงความสมคัร
ใจลดเงินเดือนในอัตรากา้วหนา้ ขึนอยู่กับอัตราเงินเดือน ในขณะทีคณะกรรมการบริษัทแสดงความสมัครใจ ในการลดเบีย
ประชมุลงในอตัรารอ้ยละ 30 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ ดงันี  

 นางสาวสุวรรณา จบสงูเนิน ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผูถื้อหุน้ สอบถามถึง
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสียงในปี 2561 เนืองจากขอ้มลูดงักล่าวไม่ปรากฎรายละเอียด 

 นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์ชีแจงวา่คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัตงัคณะกรรมการบริหารและกาํกบัความเสียงในปี 2562 จึง
ไม่ปรากฎรายละเอียดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเสียงในปี 2561 

ประธานฯ ไดข้อใหที้ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 ตามรายละเอียดทีเสนอ ทังนี  
เพือปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ผูถื้อหุน้ซงึดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการของบรษัิทจะมิไดล้งคะแนนเสยีงดว้ยในวาระนี 
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มต :ิ ทีประชมุไดพิ้จารณาและมีมติอนมุติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 ตามทีเสนอ โดยวาระนีไดผ้่านมติ
อนมุติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซงึมาประชมุ โดยมี
คะแนนเสยีงเป็นดงันี 

เห็นดว้ย 2,550,409,279 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.9865 
ไม่เห็นดว้ย 338,502 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0132 
งดออกเสยีง 5,000 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 
บตัรเสีย -

วาระท  ี6 พจิารณาแตง่ตังผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดค่าสอบบัญช  ี

ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดร้่วมกันพิจารณาแลว้ และขอ
เสนอใหที้ประชมุพิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีของบริษัทและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี  2563 ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. 
บรษัิทมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 32 (5) ดงันี 

1) นางอโนทยั ลกิีจวฒันะ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 3442 และ/หรอื
2) นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 4298 และ/หรอื 
3) นายชาญชยั ชยัประสิทธิ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 3760

จากบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทย่อยประจาํปี 2563 โดย
ใหค้นใดคนหนงึเป็นผูส้อบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน ลงนามในรายงานการสอบบญัชี และการอืนใดที
เกียวขอ้งของบรษัิท และบรษัิทย่อยสาํหรบัปี 2563 โดยใหมี้ผลยอ้นหลงัตงัแต่ตน้ปี 2563 

ในกรณีทีผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้รษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบีเอ
เอส จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอืนของบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั แทนได ้(ทงันี นางอโนทยั ลี
กิจวฒันะ เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทปี 2558-2562)  

พรอ้มกันนี ไดก้าํหนดค่าตรวจสอบบญัชี รอบปีบญัชี 2563 สาํหรบับริษัทเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 2,380,000 บาท ซึง
เท่ากบัคา่สอบบญัชีสาํหรบัปี 2562 

หน่วย: บาท 2561 2562 2563 

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

นอกจากนี ประธานฯ ยงัไดแ้จง้ต่อทีประชุมว่าผูส้อบบญัชีของบริษัทเป็นผูส้อบบญัชีรายเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของ
บริษัทย่อยสาํหรบัปี 2562 และเป็นผูท้ีมีชืออยู่ในบญัชีรายชือผูส้อบบญัชีทีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์โดยในการพิจารณาแต่งตงั คณะกรรมการไดพิ้จารณาถึงความพรอ้ม ขอบเขตการ
ใหบ้ริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีและมีความเป็นอิสระ โดยผูส้อบบัญชีไม่ไดเ้ป็น
กรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ทีใด ๆ ของบริษัท รวมทงัไม่มีความสมัพนัธแ์ละไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษัท/
บริษัทย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้เกียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว นอกจากนี กระบวนการสอบบัญชี รวมทังความ
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ตอ่เนืองในการตรวจสอบและผลการปฏิบติังานทีผ่านมาอยู่ในระดบัทีน่าพอใจ และในปี 2562 บรษัิทไม่ไดจ่้ายค่าตอบแทนอืน
ใดใหก้บัผูส้อบบญัชีนอกเหนือจากคา่สอบบญัชี  

ประธานฯ ไดข้อใหที้ประชมุพิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 และกาํหนดค่าสอบบญัชี ตามรายละเอียดที
เสนอขา้งตน้ 

มต :ิ  ทีประชมุไดพิ้จารณาและมีมติอนุมตัิใหแ้ต่งตงัผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 และกาํหนดค่าสอบบญัชี ตามทีเสนอ ดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสยีงเป็นดงันี 

เห็นดว้ย 3,124,779,855 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.4457 
ไม่เห็นดว้ย 17,416,833 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.5542 
งดออกเสยีง 5,000 เสียง  
บตัรเสีย -

วาระท  ี7  พิจารณาอนุมัต ิการ เพ ิมทุนจดทะเบียนของบร ิษัท  จากเดิม  4,849,860,006 บาท  เ ป็น  5,887,815,947 
บาท โดยการออกหุน้สามัญทอีอกใหม่จาํนวนไม่เกิน  1,037,955,941 หุน้ มูลค่าทตีราไว้ห ุ้นละ 1 บาท 

ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่า บริษัทเสนอใหมี้การเพิมทนุจดทะเบียนของบริษัทจาํนวน 1,037,955,941 บาท จาก 
4,849,860,006 บาท เป็น 5,887,815,947 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวนไม่เกิน 1,037,955,941 หุน้ มลูค่าทีตราไว้
หุน้ละ 1 บาท เพือ (1) เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัส่วนการถือหุน้ หรอื Rights Offering (2) รองรบัการใชส้ิทธิ
ซือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษัท ครงัที 7 (MINT-W7) ซึงจะออกใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท
ตามสดัส่วนการถือหุน้ และ (3) รองรบัการปรบัอตัราการใชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W6 ตามขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิ
และหนา้ทีของผูอ้อกใบสาํคัญแสดงสิทธิ และผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ MINT-W6 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมตาม
เอกสารแนบ 7, 8 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ ดงันี  

นางสาวสุวรรณา จบสงูเนิน ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผูถื้อหุน้ สอบถามถึง
วตัถปุระสงคใ์นการเพิมทนุและการนาํเงินไปใช ้

นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์ชีแจงว่า แผนเพิมทุนแบบเบ็ดเสร็จในครงันี เพือรองรบัสถานการณต่์าง ๆ ทีอาจจะเกิดขึนใน
อนาคต รวมถึงเพือการเติบโตและเสริมสรา้งความแขง็แกรง่ในการดาํเนินธรุกิจใหมี้เงินทนุทีเพียงพอ  

ประธานฯ ไดข้อใหที้ประชมุพิจารณาอนมุติัการเพมิทนุจดทะเบียนของบรษัิทตามรายละเอียดทีไดก้ล่าวขา้งตน้ 

มต :ิ  ทีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน  1,037,955,941 บาท จาก 
4,849,860,006 บาท เป็น 5,887,815,947 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวนไม่เกิน 1,037,955,941 หุน้ มลูค่าทีตราไว้
หุน้ละ 1 บาท เพือวตัถุประสงคต์ามทีเสนอ โดยวาระนีไดผ้่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียง
ทงัหมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสยีงเป็นดงัน ี
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เห็นดว้ย 3,141,710,595 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.9843 
ไม่เห็นดว้ย 468,103 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0148 
งดออกเสยีง 23,000 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0007 
บตัรเสีย -

วาระท  ี8 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขหนังสอืบร ิคณหส์นธ ิข ้อ  4. ของบร ิษัทใหส้อดคล้องกับการเพมิท ุนจดทะเบยีน 

ประธานฯ แถลงต่อทีประชมุวา่ เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเพมิทนุจดทะเบียนของบรษัิท ดงัทีกลา่วไวใ้นวาระที 7 ขา้งตน้ 
จงึเป็นการสมควรทีบรษัิท จะตอ้งแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4 ตามรายละเอียด ดงันี 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน จาํนวน   5,887,815,947 บาท   (หา้พันแปดรอ้ยแปดสิบเจ็ดลา้นแปดแสนหนึงหมืน 
หา้พนัเกา้รอ้ยสีสบิเจ็ดบาท)  

แบง่ออกเป็น  5,887,815,947  หุน้     (หา้พันแปดรอ้ยแปดสิบเจ็ดลา้นแปดแสนหนึงหมืน 
หา้พนัเกา้รอ้ยสีสบิเจ็ดหุน้)  

มลูค่าหุน้ละ   1 บาท   (หนึงบาท) 

โดยแบง่ออกเป็น 

หุน้สามญั  5,887,815,947 หุน้     (หา้พันแปดรอ้ยแปดสิบเจ็ดลา้นแปดแสนหนึงหมืน 
หา้พนัเกา้รอ้ยสีสบิเจ็ดหุน้)  

หุน้บรุมิสิทธิ           -   หุน้     (-   หุน้)” 

ในการนี ใหค้ณะกรรมการบรษัิท หรอืกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบรษัิท หรอืบคุคลทีคณะกรรมการบรษัิทหรอื
กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบรษัิทมอบหมาย มีอาํนาจดาํเนินการใด ๆ ตามทีจาํเป็นและเกียวเนืองกบัการแกไ้ขเพิมเติม
หนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบรษัิท 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ  

เมือประธานฯ เห็นว่าผูถื้อหุน้ไม่มีคาํถาม จงึขอใหที้ประชมุพิจารณาอนมุติัการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 
ของบรษัิท เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิมทนุจดทะเบียนขา้งตน้  

มต :ิ  ทีประชมุไดพิ้จารณาและมีมติอนมุติัการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบรษัิท เพือใหส้อดคลอ้งกบัการ
เพิมทนุจดทะเบียนตามทีเสนอ โดยวาระนีไดผ้่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผู้
ถือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดงันี 

เห็นดว้ย 3,142,178,464 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.9992 
ไม่เห็นดว้ย 2 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 23,232 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0007 
บตัรเสีย -
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วาระท  ี9 พิจารณาอนุมัต ิการออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิท ีจะซ ือหุ้นสามัญของบร ิษัท  คร ังท ี 7 (MINT-W7) จาํนวน  
ไมเ่กนิ 313,831,156 หน่วย เพอืจดัสรรให ้แก่ผู้ถอืห ุ้นเดมิของบร ิษัทตามสัดส่วนการถอืหุ้น 

ประธานฯ แถลงต่อทีประชมุวา่ เพือเป็นการเตรยีมความพรอ้มและเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่และใหมี้ความยืดหยุ่นทาง
การเงินในการดาํเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และเพือสาํรองเงินไวใ้ชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนของบริษัท และ/หรือเพือชาํระหนี 
เมือมีการใชส้ิทธิซือหุน้สามัญของบริษัทตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ บริษัทจึงเสนอใหมี้การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้
สามญัของบริษัท ครงัที 7 (MINT-W7) จาํนวนไม่เกิน 313,831,156 หน่วย เพือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่า (ศนูยบ์าท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 17 หุน้สามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคัญแสดงสิทธิ (ในการ
คาํนวณสิทธิทีจะไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละรายนนั หากเกิดเศษจากการคาํนวณตามอตัราการจดัสรร ให้
ปัดเศษนนัทิง) โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายไุม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัทีไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและมีอตัราการใชส้ิทธิ
ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ ทีราคาตลาดบวกส่วนเพิมไม่เกินรอ้ยละ 10 (“ราคาใช้สิทธ ิ”) (“ใบสาํคัญ
แสดงสิทธ ิ MINT-W7”) โดยราคาตลาด หมายถึงราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้ของบริษัทยอ้นหลงัในระหว่าง 7 – 15 วนัทีมี
การซือขายติดต่อกัน ก่อนวนักาํหนดราคาใชส้ิทธิและรายละเอียดเกียวกับการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 ทงันี ขอ้มูล
เบืองตน้เกียวกับใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 ทงันี ขอ้มลูเบืองตน้เกียวกับใบสาํคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 ปรากฏในเอกสาร
แนบ 8 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

วนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 (Record Date) จะถกูกาํหนดในภายหลงั 
โดยจะประกาศใหท้ราบผ่านทางระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อย่างไรก็ดี การกาํหนดสิทธิ
ดงักลา่วยงัมีความไม่แน่นอนและขึนอยู่กบัการไดร้บัอนมุตัิจากทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ในการนี ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรอืบคุคลทีคณะกรรมการบริษัทหรือ
กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ เกียวกบัการออกและจดัสรรใบสาํคญั
แสดงสิทธิ MINT-W7 ซงึรวมถึง (แต่ไม่จาํกัดเพียง) การกาํหนด หรือแกไ้ขหลกัเกณฑเ์งือนไข ขอ้กาํหนดสิทธิ และรายละเอียด
อืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 โดยรวมถึงการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิในคราวเดียวทงัจาํนวนหรือ
หลายคราว อตัราการจดัสรร วธีิการชาํระราคา อตัราการใชส้ิทธิ ราคาใชส้ิทธิ และการคาํนวณราคาใชส้ิทธิ (รวมถึงสว่นเพิมใด ๆ) 
การกาํหนดวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิไดร้บัจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 วนัใชส้ิทธิครงัแรกและวนัใชส้ิทธิครงั
สดุทา้ย และขอ้กาํหนดหรือรายละเอียดอืนใดทีเกียวขอ้ง และใหบุ้คคลดงักล่าวมีอาํนาจในการเขา้เจรจาตกลงและลงนามใน
เอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง รวมทงัดาํเนินการต่าง ๆ อนัจาํเป็นเกียวเนืองกบัการออกและการจดัสรรใบสาํคญัแสดง
สิทธิ MINT-W7 การนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 และหุน้สามญัทีเกิดจากการใชส้ิทธิซือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าวเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนในการดาํเนินการขออนญุาตต่อ
หน่วยงานทีเกียวขอ้ง และแตง่ตงัและมอบหมายบคุคลอืนทีมีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการต่าง ๆ 
ขา้งตน้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นต่าง ๆ  

เมือประธานฯ เห็นว่าผูถื้อหุน้ไม่มีคาํถาม จึงขอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุน้
สามญัของบริษัท ครงัที 7 (MINT-W7) จาํนวนไม่เกิน 313,831,156 หน่วย เพือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วน
การถือหุน้และการมอบอาํนาจตามรายละเอยีดทีไดก้ลา่วขา้งตน้  
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มต :ิ  ทีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติอนุมัติการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามัญของบริษัท ครงัที 7 (MINT-W7) 
จาํนวนไม่เกิน 313,831,156 หน่วย เพือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้และการมอบอาํนาจตามที
เสนอ โดยวาระนีไดผ้่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้ ับมอบฉันทะซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีคะแนนเสยีงเป็นดงันี 

เห็นดว้ย 3,142,178,696 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 2 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 23,000 เสียง   
บตัรเสีย -

วาระท  ี10 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญทอีอกใหม่จาํนวนไม่เก ิน 1,037,955,941 หุน้ มลูค่าทตีราไว้ห ุน้ละ 1 บาท  

ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอใหมี้การจัดสรรหุน้สามัญทีออกใหม่
จาํนวนไม่เกิน 1,037,955,941 หุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี  

ก. จดัสรรหุน้สามญัทีออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 716,124,785 หุน้ เพือเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบรษัิทตามสดัส่วน
การถือหุน้ ในอตัราส่วนหุน้สามญัเดิมไม่ตาํกว่า 6.45 หุน้ตอ่ 1 หุน้สามญัทีออกใหม่ ในกรณีทีมีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของ
หุน้นนัทิง และใหจ้ดัสรรหุน้สามญัทีออกใหม่ทีไม่ไดร้บัการจองซือในการจดัสรรครงัแรกทีเหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทีจองซือเกิน
กว่าสิทธิและชาํระราคาค่าจองซือหุน้ครบถว้นแลว้ทกุราย โดยการจดัสรรหุน้ทีเหลือใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม
ของผูถื้อหุน้ทีจองซือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนนัทกุรอบไป (“การเสนอขายหุ้น Rights Offering”) ทงันี การจดัสรรหุน้ทีมี
การจองซอืเกินสทิธินนัใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดดงัต่อไปนี 

1) ในกรณีทีมีหุน้เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจาํนวน
มากกว่าหรือเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีมีผูถื้อหุน้เดิมจองซือเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุน้ทีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ทีจองซือหุน้เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมและไดช้าํระค่าจองซือหุน้ครบถว้นตามจาํนวนทีแสดง
ความจาํนงจองซือเกินกวา่สิทธิทงัหมดทกุราย 

2) ในกรณีทีมีหุน้เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ในรอบแรกในจาํนวนนอ้ย
กวา่จาํนวนหุน้ทีมีผูถื้อหุน้เดิมจองซือเกินกวา่สทิธิ บรษัิทจะจดัสรรหุน้ทีเหลือดงักลา่วตามขนัตอนดงัตอ่ไปนี 

ก.) บรษัิทจะจดัสรรหุน้ทีเหลือดงักล่าวโดยนาํสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูที้จองซือเกินกว่าสิทธิแตล่ะรายมา
คณูดว้ยจาํนวนหุน้ทีเหลือ ผลลพัธจ์ากการคาํนวณจะเท่ากับจาํนวนหุน้ทีผูที้จองซือเกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายมีสิทธิทีจะไดร้บัจดัสรร ในกรณีทีมีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นนัทิง อย่างไรก็ตาม จาํนวนหุน้ทีจะ
ไดร้บัการจดัสรรจะตอ้งไม่เกินจาํนวนหุน้ทีผูถื้อหุน้แต่ละรายไดจ้องซือและชาํระราคาค่าจองซือครบถว้น
แลว้ 

ข.) ในกรณีทียงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ 2) ก.) บรษัิทจะจดัสรรหุน้ทีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูท้ี
จองซือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซงึยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูที้จองซือเกิน
กว่าสิทธิ โดยนาํสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูที้จองซือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนนัมาคณูดว้ยจาํนวนหุน้ที
คงเหลือนนั ผลลพัธจ์ากการคาํนวณจะเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีผูที้จองซือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิทีจะ
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ไดร้บัจัดสรร ในกรณีทีมีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นันทิง อย่างไรก็ตาม จาํนวนหุน้ทีจะไดร้บัการ
จดัสรรจะตอ้งไม่เกินจาํนวนหุน้ทีผูถื้อหุน้แต่ละรายไดจ้องซือและชาํระราคาค่าจองซือครบถว้นแลว้ ทงันี 
บรษัิทจะจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูที้จองซือเกินกวา่สิทธิตามวิธีการในขอ้นีจนกวา่ไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 

กรณีการจองซือหุน้ส่งผลใหผู้จ้องซือรายใดถือหุน้ถึงหรือขา้มจุดทีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งทาํคาํเสนอซือหลกัทรพัยท์งัหมดของ
บรษัิท ผูจ้องซือมีหนา้ทีตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑที์เกียวขอ้ง 

ราคาเสนอขายของหุน้สามญัทีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering (“ราคาเสนอขาย”) ใหค้าํนวณจากราคาถวัเฉลียถ่วง
นาํหนกัของหุน้ของบริษัทในช่วงเวลาตงัแต่ 7 - 15 วนัทีมีการซือขายติดต่อกันก่อนหนา้วนัทีมีการกาํหนดราคาเสนอขาย (“ราคา
ตลาด”) หกัดว้ยสว่นลดจาํนวนไม่เกินรอ้ยละ 15 ของราคาตลาด โดยบรษัิทจะประกาศราคาเสนอขายดงักล่าวก่อนหนา้วนักาํหนด
รายชือผูถื้อหุน้ทีมีสทิธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัทีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering 

นอกจากนี ภายหลงัจากทีไดมี้การประกาศราคาเสนอขาย คณะกรรมการบรษัิท หรอืกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรอื
บคุคลทีคณะกรรมการบริษัทหรอืกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษัทมอบหมาย มีอาํนาจในการปรบัเปลียน หรอืแกไ้ขราคา
เสนอขายทีไดป้ระกาศ ไม่วา่โดยการเพิมหรอืลดราคาดงักล่าว (“การปร ับราคาเสนอขาย”) หากพิจารณาแลว้ว่ามีความเหมาะสม
เพือความสาํเร็จของการเสนอขายหุน้ Rights Offering โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดทีเกียวขอ้ง ทงันี การปรบัราคาเสนอขาย
ดงักลา่วจะตอ้งไม่เกินกวา่รอ้ยละ 10 ของราคาเสนอขายทีไดป้ระกาศไว ้

ทงันี ใหว้นักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามัญทีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering (Record 
Date) คือวนัที 29 มิถนุายน 2563 อย่างไรก็ดี การกาํหนดสิทธิและรายละเอยีดดงักลา่วยงัมีความไม่แน่นอนและขนึอยู่กบัการไดร้บั
อนมุตัจิากทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิทีจะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัทีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering นีใหก้บัผูถื้อ
หุน้รายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นใหแ้ก่ผู้ถือหุน้รายนันจะทาํใหห้รืออาจทาํใหบ้ริษัทมีหนา้ทีตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ในการนี บริษัทไดพ้ิจารณาว่าจะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัทีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering นี
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน ประเทศแอฟริกาใต ้และประเทศอืนใด
ตามทีบรษัิทอาจพิจารณาเห็นสมควร 

ข. จดัสรรหุน้สามัญทีออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 313,831,156 หุน้ เพือรองรบัการใชส้ิทธิซือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
MINT-W7 ซงึจะออกใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้  ทงันี เป็นไปตามรายละเอยีดในวาระที 9 

ค. จัดสรรหุน้สามญัทีออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 8,000,000 หุน้ เพือรองรบัการปรบัอัตราการใชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
MINT-W6 เนืองจากการเสนอขายหุน้สามัญทีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering ในราคาทีตาํกว่ารอ้ยละ 90 
ของราคาตลาด ตามขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ทีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือ
หุน้สามญัของบรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) ครงัที 6 (MINT-W6) (“การปร ับสทิธ ิ MINT-W6”) 

ทงันี เป็นไปตามขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ทีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้
สามญัของบรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) (MINT-W6) โดยทีการปรบัสิทธิ MINT-W6 คาํนวณจากราคา
ถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้ของบรษัิท 15 วนัทีมีการซือขายติดต่อกนัก่อนวนัแรกทีผูซ้อืหุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิจองซือใน
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การเสนอขายหุน้ Rights Offering (วนัแรกทีตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศเครืองหมาย “XR”) (ไม่ใชบ้งัคบักบักรณีการออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 เนืองจากราคาใชสิ้ทธิจะเท่ากบัราคาตลาดหรอืมีสว่นเพิมจากราคาตลาด) 

บริษัทกาํหนดวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัทีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering  เป็น
วนัที 29 มิถนุายน 2563 ดงันนั วนัแรกทีตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะประกาศเครอืงหมาย “XR” คือ วนัที 26 มิถนุายน 2563  

ณ วนัทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ราคาตลาดสาํหรบัการคาํนวณการปรบัสิทธิ MINT-W6 ยงัมีความไม่แน่นอน โดยบริษัทได้
เสนอใหมี้การจดัสรรหุน้ จาํนวนไม่เกิน 8,000,000 หุน้ เพือรองรบัการปรบัสทิธิ MINT-W6 โดยคาํนวณจากสถานการณท์ีอาจเป็นไป
ได ้ทงันี ในกรณีทีจาํนวนหุน้ ทีเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพือจดัสรรสาํหรบัการปรบัสิทธิ MINT-W6 ไม่เพียงพอ บริษัทจะ
เสนอตอ่ทีประชมุผูถื้อหุน้เพือใหอ้นมุติัการเพิมทนุ และจดัสรรหุน้เพิมเติมเพือคุม้ครองสิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W6 

ในการนี ใหค้ณะกรรมการบรษัิท หรอืกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบรษัิท หรอืบคุคลทีคณะกรรมการบรษัิทหรอืกรรมการผูมี้
อาํนาจกระทาํการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ทีเกียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัทีออกใหม่ดงักล่าว 
ซงึรวมถงึ (แต่ไม่จาํกดัเพียง)  

1. การกาํหนด หรือแกไ้ขเงือนไข และรายละเอียดใด ๆ ทีเกียวขอ้งกับการเสนอขายหุน้ Rights Offering และการจัดสรรหุน้
สามญัทีออกใหม่เพือรองรบัการใชส้ิทธิซือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 และการปรบัสิทธิ MINT-W6 ซงึรวม
ไปถึง (i) จาํนวนหุน้สามญัทีออกใหม่ทีจะจดัสรรสาํหรบัแต่ละส่วน (ii) วนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิไดร้บัการเสนอขาย
หุน้สามญัทีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering (Record Date) (iii) การจะไม่เสนอขายหรอืจดัสรรหุน้สามญัทีออก
ใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering นีใหก้บัผูถื้อหุน้รายใด หากการเสนอขายหรอืการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายนนัจะ
ทาํใหห้รืออาจทาํใหบ้ริษัทมีหนา้ทีตามกฎหมายต่างประเทศ (iv) อตัราส่วนการเสนอขายสาํหรบัการเสนอขายหุน้ Rights
Offering (กล่าวคือ อตัราส่วนหุน้สามญัเดิมต่อหุน้สามญัทีออกใหม่) ราคาเสนอขายและการคาํนวณราคาเสนอขายสาํหรบั
การเสนอขายหุน้ Rights Offering (รวมถึงส่วนลดใด ๆ) และการจดัสรรหุน้ทีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering
(v) ระยะเวลาการจองซือและการชาํระราคาหุน้ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering และ (vi) เงือนไขและรายละเอียดอืนใดที
เกียวขอ้งกบัการดาํเนินการขา้งตน้

2. การเขา้เจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง รวมทงัดาํเนินการต่าง ๆ อนัเกียวเนืองกบัการจดัสรร
หุน้สามญัทีออกใหม่ขา้งตน้

3. การลงนามในคาํขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงคาํขอหลักฐานใด ๆ อนัเกียวเนืองกับการจัดสรรหุน้สามัญทีออกใหม่
ขา้งตน้ รวมทงัการจัดเตรียมการและการยืนคาํขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงเอกสารและหลกัฐาน ต่อหน่วยงานผูมี้
อาํนาจหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง การจดทะเบียนหุน้สามัญทีออกใหม่เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และใหมี้อาํนาจดาํเนินการใด ๆ อนัจาํเป็นสาํหรบัการจดัสรรหุน้สามญัทีออกใหม่ขา้งตน้

4. การแตง่ตงัและมอบหมายบคุคลอืนทีมีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการต่าง ๆ ขา้งตน้

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ ดงันี  

นายแทนพงศ ์ตณัศลารกัษ ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามถึงการคาํนวณการปรบัสิทธิของ MINT-W6 
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นายวรารตัน ์ ชติุมิต ทีปรกึษาทางการเงิน ชีแจงว่า เนืองจากแผนการเพิมทนุจะสง่ผลใหจ้าํนวนหุน้ของบริษัทเพิมขึน 
MINT-W6 จึงจะตอ้งมีจาํนวนหุน้ทีเพิมขึนเช่นกัน ทาํใหจ้ากเดิมอัตราการใชส้ิทธิ MINT-W6 ทีอตัรา 1 หน่วยใบสาํคญัแสดง
สทิธิแปลงสภาพได ้1 หุน้สามญั ตอ้งเปลียนแปลงไป โดยจาํนวนหุน้ทีมารองรบัการปรบัสิทธิในครงันีจะไม่เกิน 8 ลา้นหุน้ 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ีประชมุพิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุน้สามญัทีออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 1,037,955,941 หุน้ มลูคา่ที
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาทและการมอบอาํนาจตามรายละเอียดทีไดก้ลา่วขา้งตน้  

มต :ิ  ทีประชมุไดพิ้จารณาและมีมติอนมุติัการจดัสรรหุน้สามญัทีออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 1,037,955,941 หุน้ มลูคา่ทีตราไว้
หุน้ละ 1 บาทและการมอบอาํนาจตามทีเสนอ โดยวาระนีไดผ้่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสยีงเป็นดงันี 

เห็นดว้ย 3,140,075,396 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.9324 
ไม่เห็นดว้ย 2,121,302 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0675 
งดออกเสยีง 5,000 เสียง  
บตัรเสีย -

วาระท  ี11 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขข ้อบังคับของบร ิษัท ข้อ  21 และข้อ  32/1 

ประธานฯ แถลงต่อทีประชมุว่า เมือวนัที 18 เมษายน 2563 รฐับาลไดป้ระกาศพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่าน
สืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 โดยมีผลบงัคบัใชเ้มือวนัที 19 เมษายน 2563 และยกเลิกประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบบัที 74/2557 เรอืง การประชมุผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส ์ลงวนัที 27 มิถนุายน 2557 

เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงของกฎหมาย และการเปลียนแปลงแกไ้ขกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้ปฏิบติัตา่ง ๆ ที
อาจมีขึนในอนาคต สมควรแกไ้ขขอ้บังคับบริษัท ขอ้ 21 และขอ้ 32/1 เพือใหมี้ความคล่องตัวในการจัดการประชุมผ่านสือ
อิเลก็ทรอนิกส ์

ขอ้บงัคบัปัจจบุนั ขอ้บงัคบัทีเสนอใหม่ 

ขอ้ 21 คณะกรรมการของบรษัิทตอ้งประชมุอย่างนอ้ย 
3 เดือนต่อครัง ณ ทอ้งทีอันเป็นทีตังสาํนักงานแห่ง
ใหญ่ สํานักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ
จังหวัดอืนใดตามทีประธานกรรมการเห็นสมควร 
อย่างไรก็ตามหากมิไดก้าํหนดสถานทีประชมุไว ้ใหใ้ช้
สาํนกังานแห่งใหญ่เป็นทีประชมุ 

ขอ้ 21 คณะกรรมการของบรษัิทตอ้งประชมุอย่างนอ้ย 
3 เดือนต่อครัง ณ ทอ้งทีอันเป็นทีตังสาํนักงานแห่ง
ใหญ่ สํานักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ
จังหวดัอืนใดในราชอาณาจกัรไทยหรือทีอืนใดตามที
ประธานกรรมการเห็นสมควร อย่างไรก็ตามหากมิได้
กาํหนดสถานทีประชุมไว  ้ใหใ้ช้สาํนักงานแห่งใหญ่
เป็นทีประชมุ 

การประชุมคณะกรรมการสามารถกระทาํผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกสไ์ดโ้ดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์วิธีการ 
และเงือนไขตามทีกฎหมายกาํหนด 

ขอ้ 32 กิจการอนัทีประชมุสามญัประจาํปีพึงกระทาํมี
ดงันี 

ขอ้ 32 กิจการอนัทีประชมุสามญัประจาํปีพึงกระทาํมี
ดงันี 
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ขอ้บงัคบัปัจจบุนั ขอ้บงัคบัทีเสนอใหม่ 

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อที
ประชมุแสดงถงึกิจการของบรษัิททีคณะกรรมการ
ของบรษัิท ไดจ้ดัการไปในรอบปีทีผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนมุติังบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร อนมุตัิการจ่ายเงินปันผล 
(4) เลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตงัผูส้อบบญัชี และกาํหนดคา่ตอบแทนประจาํปี 

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อที
ประชมุแสดงถึงกิจการของบริษัททีคณะกรรมการ
ของบรษัิท ไดจ้ดัการไปในรอบปีทีผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนมุติังบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร อนมุติัการจ่ายเงินปันผล 
(4) เลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตงัผูส้อบบญัชี และกาํหนดคา่ตอบแทนประจาํปี 
ขอ้ 32/1 การประชุมผูถื้อหุน้สามารถกระทาํผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกสไ์ดโ้ดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์วิธีการ 
และเงือนไขตามทีกฎหมายกาํหนด 

นอกจากนี เพอืใหก้ารจดทะเบยีนแกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบัของบรษัิทเป็นไปดว้ยความสะดวกเรยีบรอ้ย ซงึอาจตอ้งมีการ
แกไ้ขถอ้ยคาํ หรือขอ้ความบงัคบัในการจดทะเบียน หรือรายงานประชมุผูถื้อหุน้ ตามคาํสงัคาํแนะนาํ หรือความเห็นของนาย
ทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรอืเจา้หนา้ทีหน่วยงานทีเกียวขอ้ง จงึอนมุติัใหน้าํเสนอต่อทีประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนุมติัมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบรหิาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
(รวมเรียกว่า “ผูมี้อาํนาจ”) และ/หรือ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บคุคลทีไดร้บัมอบหมายโดยผูมี้อาํนาจ 
และ/หรอื กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษัท ใหมี้อาํนาจในการแกไ้ขถอ้ยคาํหรอืความในเอกสาร และ/หรอื คาํขอต่าง ๆ ใน
การยืนจดทะเบียนการแกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบัของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดท้นัที รวมถึงมีอาํนาจ
ในการมอบอาํนาจช่วงได ้โดยไม่ตอ้งขออนมุติัจากทีประชมุคณะกรรมการหรอืทีประชมุผูถื้อหุน้อีก 

นางสาววริษฐา จิตรวฒิุโชติ ทีปรกึษากฎหมายฯ กล่าวเสรมิวา่ การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 21และขอ้ 32/1 
เกียวกบัการจดัการประชมุผา่นสอือิเลก็ทรอนิกสส์าํหรบัการประชมุกรรมการและการประชมุผูถื้อหุน้

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ  

เมือประธานฯ เห็นว่าผูถื้อหุน้ไม่มีคาํถาม จึงขอใหที้ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ 21 และขอ้ 
32/1 รวมทงัการมอบอาํนาจตามรายละเอยีดทีเสนอขา้งตน้ 

มต :ิ  ทีประชมุไดพิ้จารณาและมีมติอนุมตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ 21 และขอ้ 32/1 รวมทงัการมอบอาํนาจตามทีเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสขีองจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยมีคะแนนเสียงเป็นดงันี 

เห็นดว้ย 3,142,171,731 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.9990 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 29,967 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0009 
บตัรเสีย - 
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วาระท  ี12 พจิารณาอนุมัตใิหม้กีารออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

ประธานฯ แถลงต่อทีประชมุว่า เพือเป็นการสนบัสนนุการลงทนุ การขยายธุรกิจ และการเพิมสภาพคล่องทางการเงิน
และความสามารถในการชาํระหนีของบริษัท บริษัทจึงไดเ้สนอแผนระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นจาํนวน (ตาม
มลูค่าทีตราไว)้ ไม่เกิน 25,000 ลา้นบาท (หรอืจาํนวนเทียบเท่าในสกลุเงินอืน) โดยวงเงินในครงันีเป็นสว่นทีเพิมเติมจากวงเงินที
ไดร้บัอนมุติัโดยทีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทในครงัก่อน ๆ จาํนวน 95,000 ลา้นบาท (หรือจาํนวนเทียบเท่าในสกลุเงินอืน) และ
เมือคาํนวณรวมกบัหุน้กูข้องบริษัท (ตามมลูค่าทีตราไว)้ ทียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทงัหมด ณ ขณะใดขณะหนึงตอ้งมีจาํนวนรวมกันไม่
เกิน 120,000 ลา้นบาท (หรือจาํนวนเทียบเท่าในสกลุเงินอืน) ทงันี วงเงินของหุน้กูที้ไถ่ถอนแลว้ และ/หรือทีบริษัทไดท้าํการซือ
คืน และ/หรือชาํระคืนแลว้ จะนาํมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ทีบริษัทสามารถทาํการออกและเสนอขายได้อีก (Revolving 
Principal Basis) โดยมีรายละเอียดดงันี 

ประเภทหุน้กู้ หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือหุ้นกู้ไม่ระบุชือผู้ถือ มีหรือไม่มี
หลักประกันมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และหุ้นกู้ด ้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ขึนอยู่กับความ
เหมาะสมของสภาวะตลาดหรอืปัจจยัอืน ๆ ในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะครงั 

วงเงนิ จาํนวนเงินตน้ของหุน้กู ้(ตามมลูค่าทีตราไว)้ ทีขออนมุติัในครงันี ไม่เกิน 25,000 ลา้นบาท (หรอืจาํนวน
เทียบเท่าในสกุลเงินอืน) โดยวงเงินในครงันีเป็นส่วนทีเพิมเติมจากวงเงินทีไดร้บัอนมุติัโดยทีประชุมผู้
ถือหุน้ของบรษัิทในครงัก่อนๆ จาํนวน 95,000 ลา้นบาท (หรอืจาํนวนเทียบเท่าในสกลุเงินอืน) และเมือ
คาํนวณ รวมกับหุน้กูข้องบริษัท (ตามมลูค่าทีตราไว)้ ทียังไม่ไดไ้ถ่ถอนทงัหมด ณ ขณะใดขณะหนึง
ตอ้งมีจาํนวนรวมกันไม่เกิน 120,000 ลา้นบาท (หรือจาํนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอืน) ทงันี วงเงินของ
หุน้กูท้ีไถ่ถอนแลว้ และ/หรอืทีบรษัิทไดท้าํการซือคืน และ/หรือชาํระคืนแลว้ จะนาํมานบัเป็นวงเงินของ
หุน้กูที้บรษัิทสามารถทาํการออกและเสนอขายไดอ้ีก (Revolving Principal Basis) 

ในกรณีการออกหุน้กูเ้พือการ Refinancing หุน้กูเ้ดิม (การออกหุน้กูใ้หม่เพือนาํเงินทีไดจ้ากการเสนอ
ขายหุน้กูไ้ปชาํระ และ/หรือ ทดแทนหุน้กูเ้ดิม) มลูค่าเงินตน้ของหุน้กูเ้ดิมซงึจะถกูไถ่ถอนในวนัเดียวกนั
กบัวนัทีออกและเสนอขายหุน้กูใ้หม่เพือการ Refinancing หุน้กูเ้ดิมนนัจะไม่นบัเป็นส่วนหนงึของมลูค่า
รวมของเงินตน้ของหุน้กูท้ียังมิไดไ้ถ่ถอนใน การคาํนวณวงเงินของหุน้กูที้บริษัทสามารถทาํการออก
และเสนอขายได ้

สกุลเงนิ เสนอขายในสกลุบาท และ/หรอื สกลุเงินอืน  

อัตราดอกเบยี ขนึอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะทีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะครงั 

อายุห ุน้กู้ เวน้แต่กรณีการออกหุน้กูป้ระเภทไถ่ถอนเมือเลิกบริษัทแลว้ (Perpetual Debentures) หุน้กูท้ีออกโดย
บริษัทจะตอ้งมีอายไุม่เกิน 20 ปี นบัจากวนัออกหุน้กูที้เกียวขอ้ง สาํหรบักรณีการออกหุน้กูป้ระเภทไถ่
ถอนเมือเลิกบริษัท การกาํหนดอายุ และ วันครบกาํหนดไถ่ถอนของหุน้กู้จะตอ้งเป็นไปตามกฎที
เกียวขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และ/หรือ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรอื หน่วยงานราชการอืนใดทีเกียวขอ้ง 
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การ ไ ถ่ถ อ น ก่อ น
กาํหนด 

บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุน้กู้ก่อนวันครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู้และผู้ถือหุน้กู้ อาจมี
หรือไม่มีสิทธิเรียกร ้องให้บริษัททําการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน ทังนี ขึนอยู่กับ
ขอ้กาํหนดและเงือนไขของหุน้กูที้เกียวขอ้ง 

การเสนอขาย บรษัิทสามารถออกและเสนอขายหุน้กูใ้นครงัเดียวเต็มจาํนวนวงเงิน หรอืเป็นคราว ๆ โดยทาํการเสนอ
ขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศใหแ้ก่ผูล้งทุนทัวไป และ/หรือ ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
และ/หรือ ผูล้งทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผูล้งทนุสถาบนั และ/หรือ บุคคลและผูล้งทุนใด ๆ ภายใตก้ฎที
เกียวขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และ/หรือ สาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการ
อืนใดทีเกียวขอ้งมีผลใชบ้งัคบัในขณะทีออกและเสนอขายหุน้กู ้

ทงันี ทีประชมุคณะกรรมการอนมุติัใหเ้สนอต่อทีประชมุผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนมุติัการมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการ
บรษัิท และ/หรอื กรรมการบรหิาร และ/หรอื ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร (รวมเรยีกว่า “ผู้มอีาํนาจ”) และ/หรอื กรรมการผูมี้อาํนาจ
ลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลทีไดร้บัมอบหมายโดยผูมี้อาํนาจ และ/หรือ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษัท ใหมี้
อาํนาจในการกาํหนดขอ้กาํหนดและเงือนไข รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ อนัจาํเป็นและเกียวเนืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้
เช่น การกาํหนดชือเฉพาะของหุน้กู ้จาํนวนหน่วยหุน้กูที้ออกและเสนอขายในแต่ละครงั ประเภท หุน้กูห้ลกัประกนั (ถา้มี) ราคา
เสนอขายต่อหน่วย อายุหุน้กู ้วนัครบกาํหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูก้่อนวันครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้อตัราดอกเบีย 
วิธีการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบีย วิธีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้ และการดาํเนินการขึนทะเบียนหุน้กูก้ับ
สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หรอืตลาดรองอืน และการแต่งตงัทีปรกึษาทางการเงิน ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายหุน้กู ้สถาบนัจดั
อนัดบัความน่าเชือถือ ผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ิน ทีปรกึษากฎหมาย นายทะเบียนหุน้กูต้วัแทนชาํระเงิน ผูแ้ทน ผูถื้อหุน้กูห้รือที
ปรกึษาอืน หรอืบคุคลอืนใดทีเกียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้และการเขา้ทาํ ตกลง แกไ้ข รบัรอง และลงนามในเอกสาร
และสญัญาต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัหุน้กูแ้ละการติดต่อให ้ขอ้มลู เปิดเผย ลงนาม รบัรอง ตกลง และดาํเนินการยืน ขอ้มลู แบบคาํ
ขอ หรือเอกสารใด ๆ ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.  สมาคมตลาดตราสารหนีไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอืนใด และ
บคุคลใด ๆ ทีเกียวขอ้งกบัหุน้กู ้อีกทงัใหมี้อาํนาจในการดาํเนินการอืนใดตามทีจาํเป็นและเกียวเนืองกบัการออกและเสนอขาย
หุน้กูร้วมถงึการแตง่ตงับคุคลใด ๆ เป็นผูร้บัมอบอาํนาจ ผูแ้ทน หรอืตวัแทนของตนเพือกระทาํการต่าง ๆ ขา้งตน้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ ดงันี  

นางสวุรรณา จบสงูเนิน ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย อาสาพิทกัษส์ิทธิผูถื้อหุน้ ขอทราบ
วตัถปุระสงคใ์นการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นครงันี และวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งิน 

นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์ชีแจงวา่การขออนมุติัในครงันีเป็นการขอวงเงินเพิมเติมจากวงเงินทีไดร้บัอนมุติัโดยทีประชมุผูถื้อ
หุน้ของบรษัิทในครงัก่อน ๆ ในกรณีทีตอ้งการออกหุน้กูใ้หม่เพือนาํเงินมาชาํระคืนเงินกู ้

นางสาวศิรลิกัษณ ์ ธีระดากร ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามถงึแนวโนม้การเลือนการจ่ายดอกเบียหุน้กูที้มีลกัษณะ
คลา้ยทนุ และหุน้กูอ้ืน ๆ ของบริษัท และบรษัิทงดจ่ายเงินปันผลในปีนี จะมีความสมัพนัธก์บัการไมจ่่ายดอกเบียหุน้กูห้รอืไม่ 
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นายชยัพฒัน ์ ไพฑรูย ์ ชีแจงวา่บรษัิทจ่ายดอกเบียตรงตามกาํหนดทกุครงั และตงัใจจ่ายดอกเบียทกุครงัตามกาํหนด
จนกว่าจะมีการไถ่ถอนหุน้กู ้บรษัิทไม่มีปัญหาในการจ่ายดอกเบีย เนืองจากมีสภาพคลอ่งทีดี มีเงินสดในมือมากกวา่ 2 หมืนลา้น
บาท และสินเชือจากสถาบนัการเงินมากกวา่ 3 หมืนลา้นบาท ทงันี แมไ้ม่ไดจ้่ายเงินปันผล บรษัิทจะยงัคงจ่ายดอกเบียตามกาํหนด 

นายบรณิต เตชะมีเกียรติชยั ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามถึงความจาํเป็นในการออกหุน้กูเ้พิมเติม ในขณะทีมีการ
งดจ่ายเงินปันผลและมีการเพิมทนุแลว้ นอกจากนีไดส้อบถามถึงคา่เฉลียของตน้ทนุทางการเงินเปรยีบเทียบระหวา่งการเพิมทนุ
อย่างเดียว กบักรณีมีการออกหุน้กูด้ว้ย 

นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์ชีแจงวา่ บรษัิทจะมีการออกหุน้เพิมทนุใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม และการออกหุน้กูที้มีลกัษณะคลา้ยทนุ 
เพือเพิมความแขง็แกรง่ใหก้บัสว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท รวมถึงเป็นการกระจายแหลง่เงินทนุของบรษัิทอีกดว้ย (diversify 
funding source) สาํหรบัคา่เฉลยีของตน้ทนุทางการเงินในกรณีการเพมิทนุอย่างเดียวจะมีตน้ทนุทีสงูกวา่ 

ประธานฯ ไดข้อใหที้ประชมุพิจารณาอนมุติัใหมี้การออกและเสนอขายหุน้กูต้ามรายละเอียดทีเสนอขา้งตน้ 

มต :ิ  ทีประชมุไดพิ้จารณาและมีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กู ้รวมทงัการมอบอาํนาจตามทีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมี
คะแนนเสยีงเป็นดงันี 

เห็นดว้ย 3,119,887,670 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.2898 
ไม่เห็นดว้ย 22,175,359 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.7057 
งดออกเสยีง 138,669 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0044 
บตัรเสีย -

เนืองดว้ยไม่มีเรอืงอืนใดเสนอเพือพิจารณา และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามเพิมเติม ประธานฯ แจง้ใหท้ราบว่า บรษัิท
ไดย้า้ยทีตงัของสาํนกังานใหญ่ไปทีอาคารเดอะปารค์ ตงัอยู่บรเิวณสีแยกของถนนรชัดาภิเษกตดักบัถนนพระรามสี แลว้ตงัแต่
วนัที 1 มิถนุายน 2563 ทกุท่านสามารถติดต่อบริษัทไดต้ามเบอรโ์ทรศพัทเ์ดิม หรือสามารถเขา้เยียมชมบริษัทในเว็บไซตข์อง
บรษัิท www.minor.com และกลา่วขอบคณุผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่าน ปิดประชมุเมือเวลา 15.20 น.                

ลงชือ.............................................................................  
  นายวิลเลียม เอล็ลว์ู๊ด ไฮเน็ค 
          ประธานทีประชมุ 



คาํถามเพ่ิมเติมจากผูถื้อหุน้ภายหลงัการประชมุ

นาย Basant Kumar Dugar ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามถึงการทาํใหก้ารเติบโตของตน้ทนุขายตํ่ากวา่การเติบโตของยอดขาย 

ตอบ ในปี 2562 ตน้ทนุขายมีอตัราการเติบโตท่ีสงูกวา่รายได ้เน่ืองจากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ซึง่มีโครงสรา้ง

ทางตน้ทนุท่ีสงูกวา่ไมเนอร ์โฮเทลส ์เน่ืองจากมีตน้ทนุคา่เช่าบรหิารโรงแรม สาํหรบัในอนาคต แมว้า่คา่ใชจ้่ายอาจจะเพ่ิมขึน้จาก

มาตรการการเวน้ระยะหา่งทางสงัคมและสขุอนามยั ทางบรษัิทไดม้มีาตรการควบคมุคา่ใชจ้า่ยในทกุหนว่ยธุรกิจทั่วทกุภมูิภาค 

ซึง่รวมถึงการลดเงินเดือนพนกังาน คา่เชา่ และคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมส่าํคญั  

นายแทนพงศ ์ตณัศลารกัษ์ สอบถามวิธีการจดัการหนีใ้นอนาคตไมใ่หห้นีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ทนุเกิน 1.75 เทา่ ในช่วง 2-3 ปี

ขา้งหนา้ท่ีหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลา้ยทนุตอ้งแปลงจากทนุเป็นหนี ้นอกจากการขายสนิทรพัย ์

ตอบ บรษัิทมกีลยทุธใ์นการจดัหาเงินทนุเพ่ือเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ของฐานะทางการเงินโดยมแีผนการจดัหาเงินทนุจาํนวน 

2.5 หมื่นลา้นบาท ผา่น 3 เครือ่งมือทางการเงินตา่งๆ ซึง่รวมถงึ การออกหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลา้ยทนุ การเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุโดย

การจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น (Rights Offering) และการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัซึง่มีอายสุามปี 

การออกหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลา้ยทนุในประเทศ/ตา่งประเทศจาํนวนเทียบเทา่ 10,000 ลา้นบาทไดเ้สรจ็สิน้เรยีบรอ้ยแลว้ สว่นการ

เสนอขายหุน้เพ่ิมทนุ ซึง่มเีปา้หมายท่ีจะเพ่ิมทนุจาํนวนประมาณ 10,000 ลา้นบาท คาดวา่จะแลว้เสรจ็ภายในไตรมาสท่ี 3 ปี 

2563 ทา้ยสดุ การออกใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ือจดัหาเงินทนุเพ่ิมเติมอีกประมาณ 5 พนัลา้นบาท จะเกิดขึน้

ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุเสรจ็สิน้ ซึง่มีระยะเวลาสามปีนบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ นอกจากนี ้ เพ่ือเพ่ิม

ความยืดหยุน่ในการจดัการโครงสรา้งเงินทนุ MINT ไดร้บัการอนมุตัิจากเจา้หนีท้ัง้หมด ซึง่รวมถึงผูถื้อหุน้กูแ้ละเจา้หนีธ้นาคาร 

ในการแกไ้ขขอ้กาํหนดเก่ียวกบัเง่ือนไขการดาํรงอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ใหอ้ยูท่ี่ต ํ่ากวา่ 1.75 เทา่ โดยยินยอมให้

ยกเวน้การทดสอบอตัราสว่นดงักลา่ว ในอีก 3 ไตรมาสตอ่จากนี ้จนถึงสิน้ปี 2563 

หุน้กูใ้นมาตรฐานบญัชีใหม ่จะกระทบกบังบกาํไรขาดทนุอยา่งไร 

ตอบ มาตรฐานบญัชีใหมใ่นหุน้กู ้ไมม่ีผลกระทบกบังบกาํไรขาดทนุแตอ่ยา่งใด 
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