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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 28/2564 

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

  ประชุมเม่ือวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ซึ่งเป็นการดาํเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ เผยแพร ่ณ หอ้ง

ประชุม ชัน้ 12 อาคารเดอะปารค์ ถนนรชัดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เนื่องดว้ยสถานการณก์ารระบาดของโรคโควิด-19 ที่ไดก้ลบัมา

แพร่ระบาดเป็นระลอกใหม่ ซึ่งพบผูติ้ดเชือ้จาํนวนมาก และมีการแพรก่ระจายอย่างรวดเรว็ กรรมการบรหิารซึ่งไดร้บัมอบอาํนาจจาก

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท เห็นสมควรใหเ้ปลี่ยนรูปแบบและยกเลิกสถานที่ในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครัง้ที่ 28/2564 

เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เท่านัน้ โดยไม่มีการจดัการประชมุที่โรงแรมอวานี พลสั รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ 

โดยบรษัิทไดเ้ผยแพรใ่หผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และผ่านเวปไซดข์องบรษัิท เม่ือวนัที่ 9 

เมษายน 2564 การประชมุดาํเนินตามหลกัเกณฑท์ี่กาํหนดในกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ โดยมี

ระเบียบวาระการประชมุเป็นไปตามที่ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชุมผูถื้อหุน้ที่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้  

นายวิลเลยีม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค ประธานคณะกรรมการ ทาํหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุตามที่ขอ้บงัคบัของบรษัิทได้

กาํหนดไว ้ 

 นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายพฒันาเชิงกลยทุธ ์ไดแ้จง้ว่า บรษัิทมีทนุชาํระแลว้จาํนวน 5,191,597,430 

บาท แบ่งออกเป็น 5,191,597,430 หุน้ มีผูถื้อหุน้ ณ วนักาํหนดสทิธิผูถื้อหุน้ที่จะเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเม่ือวนัที่ 12 

มีนาคม 2564 จาํนวน 50,986 ราย ซึ่งในวันนีมี้ผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 34 ราย และดว้ยการมอบฉันทะจาํนวน 2,011 

ราย รวมทั้งสิน้ 2,045 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิน้ 3,813,223,613 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 73.4499 ของหุ้นที่จาํหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของบรษัิท ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิท นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์จงึไดเ้ชิญประธานฯ เปิดการประชมุ 

ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดประชุมและกล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่มาประชุมและแนะนาํกรรมการบรษัิท 

ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมายและผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีงที่เขา้รว่มประชุม ดงันี ้ 

 กรรมการเขา้รว่มประชมุทัง้หมด 11 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน 

กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. นายวิลเลยีม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค     ประธานกรรมการ 

2. นางสาวสวุภา เจรญิย่ิง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน

คณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ  

3. นายจรมัพร โชติกเสถียร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกาํกับ

และบรหิารความเสี่ยง 

4. นางสาวคามิลล ์มา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ

กาํหนดค่าตอบแทน 

5. นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮเูบนเน็ท   กรรมการอิสระ 

6. นายอานิล ธาดานี่    กรรมการ 
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7. นายธีรพงศ ์จนัศิร ิ    กรรมการ 

8. นายนิติ โอสถานเุคราะห ์   กรรมการ 

9. นายพอล ชาลสี ์เคนนี่   กรรมการ 

10. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค   กรรมการ 

กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชุมในหอ้งประชมุ 

11. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรยี กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่บรษัิท 

ผูบ้รหิารระดบัสงูที่เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. นายไบรอนั เดลานี    ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน 

2. นายสตีเฟ่น ฮอยนาสกี ้  ประธานเจา้หนา้ที่กลุม่งานกฎหมายและพาณิชย ์

3. นายโกศิน ฉนัธิกลุ  ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการลงทนุ 

ผูบ้รหิารระดบัสงูที่เขา้รว่มประชมุในหอ้งประชุม 

4. นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายพฒันาเชิงกลยทุธ ์  

5. นางจฑุาทิพย ์อดลุพนัธ ์ รองประธานฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์

ผูส้อบบญัชีที่เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

นางอโนทยั ลกิีจวฒันะ   บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั  

ที่ปรกึษากฎหมาย และผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียง 

นายเทพชล โกศล    บรษัิท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซ่ี จาํกดั 

  

 ก่อนที่จะใหท้ี่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ 

ราชากาเรยี ดาํเนินการประชมุเป็นภาษาองักฤษ และนายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์ดาํเนินการประชมุเป็นภาษาไทย 

 นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรีย ไดม้อบหมายใหน้ายเทพชล โกศล ที่ปรกึษากฎหมายและผูต้รวจสอบการ

นบัคะแนน ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนเสยีงและวิธีการนบัคะแนนใหท้ี่ประชุมทราบ  

วิธีการลงคะแนนเสยีงและวิธีการนบัคะแนนเสยีง  

1. ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที่ตนถือหุน้ หรือเท่ากบัจาํนวนหุน้ที่ไดร้บัมอบฉนัทะ 

2. เนื่องจากการประชมุในครัง้นีเ้ป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์จงึไม่มีการพิมพบ์ัตรลงคะแนน 

3. ในการลงคะแนนเสยีง ใหท้่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะไปที่แถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อทาํการลงคะแนนในแต่ละ

วาระภายในเวลาที่กาํหนด  เม่ือกดเลอืกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี pop-up ใหยื้นยนัการลงคะแนนอีกครัง้ ใหก้ด

ตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ตอ้งการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทาํไดด้ว้ยการกดเลือกคะแนน

ใหม่อีกครัง้ แต่หากวาระไดถ้กูปิดไปแลว้ จะไม่สามารถลงคะแนนหรอืเปลี่ยนการลงคะแนนได ้ทัง้นี ้หากไม่ลงคะแนน

ใดๆ ระบบจะนบัคะแนนเป็นเห็นดว้ยโดยอตัโนมติั 
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4. ในการนบัคะแนนเสยีงทกุวาระ จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผูท้ี่ลงคะแนนเสยีงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสยีง แลว้จึงนาํไป

หกัออกจากจาํนวนคะแนนเสยีงทั้งหมด  

5. ผูเ้ขา้รว่มประชุมที่เป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ตามหนังสอืมอบฉนัทะซึ่งผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวล้ว่งหนา้

แลว้ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงอีก 

6. เม่ือลงคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ลบัมายงัหนา้ต่าง E–Meeting เพื่อรบัชมภาพและเสยีงของการประชุมต่อ โดย

เจา้หนา้ที่จะทาํการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน 

7. ในวาระการอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ บรษัิทจะไม่นาํคะแนนเสียงของกรรมการที่ถือหุน้ในบรษัิทมารวมคาํนวณเป็น

ฐานการนบัคะแนน 

8. การประชมุจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลาํดบัที่กาํหนดไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุ โดยจะนาํเสนอขอ้มลูประกอบวาระ 

และจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในวาระที่เก่ียวขอ้งนัน้ ๆ ทัง้นี ้ แมจ้ะเป็นการประชมุแบบ E-AGM แต่เนื่องจาก

สถานการณโ์รคโควิด-19 ทางบรษัิทจะดาํเนินการประชุมที่กระชบัที่สดุ ทัง้นี ้ หากผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใด

ประสงคจ์ะซักถามหรอืแสดงความคิดเห็นใดๆ จะตอ้งแจง้ช่ือ-นามสกลุ พรอ้มระบวุ่าเป็นผูถื้อหุน้เองหรอืเป็นผูร้บัมอบ

ฉนัทะ ก่อนทกุครัง้ เพื่อประโยชนใ์นการจดบนัทึกการประชมุใหถ้กูตอ้งครบถว้น โดยสามารถทาํไดด้ว้ยวิธีดงัต่อไปนี ้

- โดยการพดู ท่านตอ้งอยู่ที่หนา้ต่าง E–Meeting จากนัน้ ใหไ้ปที่เมน ูParticipant และกดปุ่ มยกมือขึน้ (Raise Hand) 

เม่ือบรษัิทขานช่ือ เจา้หนา้ที่จะดาํเนินการเปิดไมคใ์ห ้โดยจะตอ้งกด Unmute และเปิดไมคใ์นอปุกรณ ์ 

- โดยการพิมพ ์ใหไ้ปที่เมน ูChat ในหนา้ต่าง E–Meeting เพื่อพิมพข์อ้ความและส่งเขา้มายังระบบ  

 ในกรณีที่มีคาํถามจาํนวนมาก บริษัทจะสรุปคาํถาม คาํตอบไวใ้นรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่รายงานการ

ประชมุไวใ้นเว็บไซตข์องบรษัิทภายใน 14 วนัหลงัวนัประชมุ 

นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรยี ไดข้อใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้  

วาระท่ี 1   พิจารณารับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาํเนินงานของบริษัท

ในรอบปี 2563 

นายชัยพัฒน ์ไพฑูรย ์แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ใน

รายงานประจาํปีที่ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ในรูปแบบ QR Code พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุตามเอกสารแนบ 1 ของหนงัสอืเชิญ

ประชมุ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าที่ประชมุสมควรรบัทราบรายงานประจาํปีและรายงานคณะกรรมการเก่ียวกับผล

การดาํเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2563 โดยสรุปผลการดาํเนินงานในปีที่ผ่านมาดงันี ้

ปี 2563 เป็นปีที่ทา้ทายสาํหรับผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ทั่ วโลก โดยเฉพาะอตุสาหกรรมท่องเที่ยว 

รวมถงึบริษัท ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 โดยปีที่ผ่านมา นับเป็นช่วงเวลาที่ทา้ทายที่สดุในประวัติการณข์องบรษัิท 

อย่างไรก็ตาม บรษัิทไดเ้ปลี่ยนความทา้ทายเหล่านีใ้หเ้ป็นโอกาสและไดด้าํเนินการรบัมือเชิงรุกเพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษัิทจะสามารถ

ประกอบธุรกิจต่อไปไดอ้ย่างมั่นคง 
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เพื่อที่จะรบัมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทไดจ้ัดทาํแผนการ 3 ระยะ เพื่อจดัลาํดับความสาํคัญของ

ปัจจยัต่าง ๆ โดยแผนระยะแรกคือการจัดลาํดับความสาํคญัของประเด็นที่จะตอ้งจดัการโดยทนัที ทัง้ในมมุมองทางการเงินและ

ที่ไม่ใช่ทางการเงิน ซึ่งรวมถงึการใหค้วามสาํคญักบัสขุอนามยัและความปลอดภัยเป็นอนัดบัแรก แผนระยะที่สองเป็นการเตรียม

ความพรอ้มเพื่อเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากการฟ้ืนตัวในระยะกลาง และแผนระยะที่สามคือการปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งการ

ดาํเนินงานเพื่อปรบัการดาํเนินธุรกิจสาํหรบัรองรบัวิถีชีวิตแบบใหม่ภายหลงัสถานการณโ์รคโควิด-19  

จากการปิดใหบ้ริการชั่วคราวหรือเปิดใหบ้รกิารบางส่วนในปี 2563 บรษัิทจงึมุ่งเนน้ไปที่การลดกระแสเงินสดจ่ายและ

รกัษาสภาพคล่องดว้ยมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เขม้งวดและลดรายจ่ายเพื่อการลงทุนสาํหรบัทุกหน่วยธุรกิจและทั่ วทุก

ภูมิภาคเพื่อใหธุ้รกิจฟ้ืนตัวไดอ้ย่างราบรื่น และมุ่งมั่นในการจดัการโครงสรา้งเงินทุนเชิงรุกและเสริมสรา้งความแข็งแกร่งให้กับ

ฐานะทางการเงิน หลังจากทาํการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) และการวิเคราะห์สถานการณ์แลว้ บริษัทได้ดาํเนิน

แผนการเสริมสรา้งความแข็งแกร่งของโครงสรา้งเงินทนุแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งส่งผลใหบ้ริษัทมีเงินทุนเพิ่มขึน้ทัง้หมด 2.5 หม่ืนลา้น

บาท บริษัทประสบความสาํเร็จในการเสนอขายหุน้กูท้ี่มีลกัษณะคลา้ยทุนสกุลเงินเหรียญสหรฐัดว้ยยอดจองที่สงูกว่ายอดที่

จดัสรรถงึ 11 เท่า และการเสนอขายหุน้เพิ่มทนุซึ่งมียอดจองที่สงูกว่ายอดที่จดัสรรประมาณรอ้ยละ 30 สง่ผลใหส้ว่นของผูถื้อหุน้

ของบรษัิทเพิ่มขึน้ 2 หม่ืนลา้นบาท นอกจากนี ้บรษัิทไดอ้อกใบสาํคัญแสดงสทิธิ MINT-W7 ซึ่งจะสง่ผลใหส้ว่นของผูถื้อหุน้ของ

บรษัิทเพิ่มขึน้อีก 5 พนัลา้นบาทใน 3 ปีขา้งหนา้ และเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการโครงสรา้งเงินทนุ ผูถื้อหุน้กูไ้ดอ้นมุัติให้

ยกเวน้การทดสอบอตัราส่วนหนีส้นิต่อสว่นของผูถื้อหุน้จนถึงสิน้ปี 2565 และไม่นบัรวมผลกระทบจากการดอ้ยค่าสนิทรพัยจ์าก

สถานการณโ์รคโควิด-19 ในสว่นของผูถื้อหุน้ เพื่อการคาํนวณอตัราสว่นทางการเงินตามขอ้กาํหนดสทิธิไปจนถงึสิน้ปี 2567 

อย่างไรก็ตาม บรษัิทยังคงมีการขยายธุรกิจดว้ยความระมัดระวัง โดย ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีโรงแรมในเครือทัง้หมด 

532 แห่ง รา้นอาหาร 2,370 สาขาและจดุจาํหน่ายสนิคา้ 459 แห่งภายใตแ้บรนดท์ี่หลากหลายใน 63 ประเทศ  

แมว่้าจะตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายทัง้หลาย บรษัิทยงัคงยืนหยดัในการพฒันาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2563 บรษัิทยงัคง

ไดร้บัคดัเลอืกเขา้เป็นสมาชิกของดชันี Dow Jones Sustainability Emerging Markets, FTSE4Good Emerging Index, MSCI 

ESG Leaders Index และหุน้ยั่งยืน ซึ่งจดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากนี ้บรษัิทไดร้บัคะแนนดา้นการกาํกับ

ดแูลกิจการในระดบั “ดีเย่ียม” จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย ต่อเนื่องกนัเป็นปีที่ 8 และไดร้บัการรบัรองการต่อ

อายเุป็นสมาชิกของแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ ไปจนถงึปี 2565 

ตลอดทัง้ปี ไมเนอร ์โฮเทลส ์ไดด้าํเนินการตามแผนกลยทุธ์ในการกลบัมาเปิดใหบ้รกิารโรงแรมอย่างรอบคอบ โดย

มุ่งเนน้ไปที่การเพิ่มความสามารถในการทาํกาํไรท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกทั้งบริษัทไดใ้หค้วามสาํคัญ

เก่ียวกับแนวทางปฏิบติัที่เป็นเลิศดา้นสขุภาพและความปลอดภัย โดยมุ่งเนน้ที่การรบัรองโดยองคก์รที่น่าเช่ือถือและโครงการ

สขุอนามยัที่มีการออกแบบเฉพาะตวัโดยรว่มมือกบัผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรม  

นอกจากนี ้สาํหรบัแผนธุรกิจในระยะยาว ไมเนอร ์โฮเทลสไ์ดมี้การปรบัตัวใหเ้ขา้กับแนวโนม้ทางธุรกิจ โอกาส และ

แนวทางการดาํเนินธุรกิจใหม่ๆ เพื่อที่จะรบัมือกับวิถีชีวิตแบบใหม่ ซึ่งรวมถึงการร่วมมือกับผู้นาํดา้นสขุภาพหลายรายเพื่อ

ดาํเนินธุรกิจศนูยส์ง่เสรมิสขุภาพ เช่น  

- เขา้รว่มเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบั บรษัิท มั่นคงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) และศนูยส์ง่เสรมิสขุภาพไวทัลไลฟ์ ซึ่งเป็นบรษัิท

ในเครือของโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล โดยร่วมมือกันเปิดตัว “รักษ” ศูนย์บูรณาการสุขภาพและ

การแพทยแ์บบองคร์วมแห่งใหม่ที่บางกะเจา้  
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- กลุม่โรงแรมอนนัตรา รสีอรท์ แอนด ์สปา ไดร้ว่มมือกบั เวอรติา เฮลทแ์คร ์กรุป๊ จากประเทศสงิคโปร ์เปิดตวั วิวิด บาย เวอริ

ตา เฮลท ์ซึ่งเป็นบารวิ์ตามินเพื่อสขุภาพแห่งแรกที่โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ  

- เขา้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ วีแอลซีซี กรุ๊ป ซึ่งเป็นเครือข่ายบริการดา้นความงามและการออกกาํลงักายจากประเทศอินเดีย 

เพื่อเปิดตัวศูนยฟ้ื์นฟูดา้นสขุภาพและความงามในเครือโรงแรมและมีแผนที่จะเปิดใหบ้ริการที่โรงแรมอวานี พลสั หัวหิน 

เป็นแห่งแรกในปี 2564  

นอกจากนี ้เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าบริหารกับ Covivio ซึ่งเป็นนักลงทุนในอสงัหารมิทรพัยช์ั้นนาํใน

ทวีปยุโรป เพื่อขยายโรงแรมระดับบน ดว้ยการเปิดตัวโรงแรม 8 แห่งภายใตแ้บรนดอ์นนัตรา เอ็นเอช คอลเลคชั่น และเอ็นเอช  

โฮเทลส ์ซึ่งตัง้อยู่บนทาํเลที่ดีในกรุงโรม ฟลอเรนซ ์ เวนิส นีซ ปราก และบดูาเปสต ์ อีกทัง้ บรษัิทยงัไดข้ยายเครอืโรงแรมภายใต้

สญัญารบัจา้งบรหิาร ดว้ยการเปิดตวัโรงแรม Anantara Maia Seychelles Villas และ Avani Ibn Battuta Dubai ในปี 2563 

สาํหรบัไมเนอร ์ ฟู้ด ดิจิทัลและเดลิเวอรี่เป็นส่วนสาํคัญของกลยุทธ์ และยังคงเดินหนา้พัฒนาแพลตฟอรม์บริการ

จดัสง่อาหารเพื่อเพิ่มจาํนวนผูใ้ชง้านแอปพลเิคชนั ใหค้วามสาํคัญกบัการเพิ่มจาํนวนการใชง้านของผูใ้ชผ่้านประสบการณ์การ

สั่งซือ้และการจัดส่งอาหารที่ยอดเย่ียม ซึ่งจะช่วยใหแ้บรนดส์ามารถขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว อีกทั้งบริษัทไดมี้การ

เปิดตัวโครงการต่างๆ เพื่อผลกัดันการเปลี่ยนแปลงดา้นดิจิทัลและนวัตกรรม เช่น โครงการ Minor Food Innovation Team  

(M-FIT) เพื่อคิดคน้เมนูใหม่ๆ และโครงการ Young Entrepreneur Program (YEP) เพื่อสรา้งแนวคิดและแบรนดใ์หม่ๆ โดย

โครงการดงักลา่วเหล่านีจ้ะช่วยผลกัดนัการพฒันาผลติภัณฑใ์หม่ ซึ่งรวมถงึเพื่อรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ที่ใสใ่จในสขุภาพ

ซึ่งมีเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ในปี 2563 ไมเนอร ์ฟู้ด ประสบความสาํเร็จในการเขา้ลงทนุในบอนชอน ซึ่งเป็นแบรนดไ์ก่ทอดสไตล์

เกาหลีที่ไดร้บัความนิยมในประเทศไทย และไดต้อกยํา้ความเป็นผูน้าํในธุรกิจระดับภูมิภาค ดว้ยการเพิ่มสดัส่วนการลงทนุใน 

เบรดทอลค์ ประเทศสงิคโปร ์

ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์ยังคงมุ่งเนน้การสรา้งรายไดผ่้านช่องทางอีคอมเมิรซ์ ดว้ยตลาดและแพลตฟอรม์ออนไลนใ์หม่ 

การเป็นพนัธมิตรเชิงกลยทุธโ์ดยการปรบัแคมเปญของบรษัิทใหเ้ขา้กบัแคมเปญของหา้งสรรพสนิคา้ และการใชป้ระโยชนจ์าก

ฐานขอ้มลูการจัดการลกูคา้สมัพันธ ์ ในขณะเดียวกนั ธุรกิจรบัจา้งผลิตมียอดขายนํา้ยาฆ่าเชือ้และผลิตภัณฑท์าํความสะอาดที่

แข็งแกรง่จากความตอ้งการที่มากขึน้ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 

ในปี 2563 สดัสว่นรายไดข้องบรษัิทมาจากไมเนอร ์ โฮเทลส ์รอ้ยละ 58 ไมเนอร ์ฟู้ด รอ้ยละ 36 และอีกรอ้ยละ 6 จาก

ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์  

ในด้านผลการดาํเนินงาน บรษัิทมีรายไดจ้ากการดาํเนินงานลดลงรอ้ยละ 53 เม่ือเทียบกบัปีก่อน อยู่ที่ 58,118 ลา้น

บาท และมี EBITDA และผลกาํไรสทุธิจากการดาํเนินงานก่อนผลกระทบจากการบงัคบัใชม้าตรฐานการบัญชี TFRS16 เป็นลบ

จาํนวน 8,708 ลา้นบาท และ 18,830 ลา้นบาท ตามลาํดบั หากนบัรวมผลกระทบจากการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี TFRS16 

บรษัิทจะมี EBITDA จากการดาํเนินงานลดลงรอ้ยละ 89 เม่ือเทียบกบัปีก่อน และมีผลขาดทนุสทุธิจาํนวน 19,389 ลา้นบาท 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 362,327 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาํนวน 108,143 ลา้นบาท จากสิน้ปี 2562 การ

เพิ่มขึน้ดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินสดจากการบริหารจัดการสภาพคล่อง การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์ไม่

หมนุเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายจากการจดัประเภทสนิทรพัยบ์างสว่นใหม่ ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของแผนการหมนุเวียนสนิทรพัย ์การเพิ่มขึน้

ของสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน จากการเขา้ลงทนุในบรษัิทซึ่งถือสทิธิแฟรนไชสห์ลกัในแบรนดบ์อนชอนในประเทศไทย ในไตรมาส 1 ปี 
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2563 และการเพิ่มขึน้ของสิทธิการใชส้ินทรพัย ์จากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญชี TFRS16 ในเรื่องของสญัญาเช่า และการ

เขา้ลงทนุในกลุม่โรงแรมในทวีปยโุรปภายใตเ้ครอื Boscolo 

บรษัิทมีหนีส้ินรวม 286,003 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2563 เพิ่มขึน้จาํนวน 117,687 ลา้นบาท จากสิน้ปี 2562 โดยมีสาเหตุ

หลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกูยื้มระยะยาว โดยส่วนใหญ่เป็นของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป เพื่อรกัษาสภาพคล่องท่ามกลางการ

ระบาดของโรคโควิด-19 และการเพิ่มขึน้ของหนีส้ินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน จากการบังคับใชม้าตรฐานการบัญชี TFRS16 

และการเช่าบรหิารกลุม่โรงแรมในทวีปยโุรปภายใตเ้ครอื Boscolo  

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงจาํนวน 9,544 ลา้นบาท จากสิน้ปี 2562 เป็น 76,324 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2563 ซึ่ง

สว่นใหญ่เป็นผลมาจากสว่นขาดทนุสทุธิ ซึ่งนบัรวมผลกระทบจากการบังคบัใชม้าตรฐานการบัญชี TFRS16 ดอกเบีย้จ่ายของ

หุน้กูท้ี่มีลกัษณะคลา้ยทนุ และส่วนที่เหลือส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลกระทบเชิงลบจากส่วนต่างระหว่างสิทธิการใชส้ินทรพัย์

และหนีส้นิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงินจากการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี TFRS16 สทุธิดว้ยการออกหุน้กูท้ี่มีลกัษณะคลา้ย

ทนุ และการออกหุน้เพิ่มทนุ 

โดยภาพรวม กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน ส่งผลใหเ้งินสดและรายการเทียบเทา่

เงินสดสทุธิของบรษัิทเพิ่มขึน้เป็น 11,918 ลา้นบาท โดยสว่นใหญ่เป็นผลมาจากการบรหิารจดัการสภาพคลอ่ง 

ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงนิ บรษัิทมีอตัราความสามารถในการทาํกาํไร อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และต่อ

สนิทรพัยล์ดลง โดยสาเหตหุลกัมาจากความสามารถในการทาํกาํไรที่ลดลงของทัง้สามธุรกิจของบรษัิท โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน

ไตรมาส 2 ของปี 2563 จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 

แมว่้าจะมีมาตรการในการลดตน้ทนุอย่างเครง่ครดัแลว้ก็ตาม 

อตัราสว่นหนีส้นิสว่นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จาก 1.31 เท่า ณ สิน้ปี 2562 เป็น 1.79 เท่า ณ สิน้ปี  

2563 สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่ เพิ่มขึน้ และส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงจากผลขาดทุนสุทธิในปี 2563 รวมถึง

ผลกระทบจากการบงัคบัใชม้าตรฐานการบัญชี TFRS16   

แนวโน้มในอนาคต ปี 2564 จะเป็นอีกปีที่ทา้ทาย แต่ในขณะเดียวกันก็น่าจะเป็นปีแห่งการฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่ง

เนื่องจากการกระจายวัคซีน จะสง่ผลใหกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลบัมาดาํเนินตามปกติและพรมแดนของประเทศจะกลบัมา

เปิดอีกครัง้ ทัง้นี ้ดว้ยการดาํเนินงานที่มีความคลอ่งตวัและมีประสทิธิภาพมากขึน้ บรษัิทมีความพรอ้มที่จะขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่

การดาํเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบในสภาพแวดลอ้มภายหลงัการระบาดของโรคโควิด-19 โดยในระหว่างนี ้บรษัิทจะยงัคงดาํเนิน

มาตรการควบคมุค่าใชจ่้าย ลดการลงทนุ และบรหิารจดัการฐานะทางการเงินอย่างมีวินยั เพื่อรบัมือกบัเหตกุารณท์ี่ไม่คาดคิดที่

อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต 

ผูถื้อหุน้สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นคาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงานในรายงาน

ประจาํปี 2563 และหากมีคาํถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลประกอบการของบรษัิท สามารถติดต่อสอบถามไดท้ี่แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ ์

นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรยี ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นต่าง ๆ ดงันี ้

นายอภินนัท ์ จิรโกเมศ ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงการลดตน้ทนุและค่าใชจ่้ายคงที่ (fixed cost) ลงอย่างถาวรของบรษัิท

สามารถทาํไดเ้ท่าไร  
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นายชยัพฒัน ์ ไพฑูรย ์ ชีแ้จงว่า จากสถานการณเ์ม่ือตน้ปี 2563 บรษัิทสามารถบรหิารจัดการการลดตน้ทนุและตน้ทนุ

คงที่ (fixed cost) ไดม้ากกว่าที่ตัง้เป้าไว ้ โดยมีเป้าหมายที่จะลดตน้ทนุใหไ้ดร้อ้ยละ 25-30 ของปีก่อนหนา้หรอืเม่ือเทียบกับ

งบประมาณที่ตัง้ไว ้แต่เม่ือสิน้ปี 2563 บรษัิทสามารถลดตน้ทนุไดถ้งึรอ้ยละ 35-40 รวมตน้ทนุคงที่และตน้ทนุผนัแปร ซึ่งเป็นทัง้

สว่นของการลดลงชั่วคราวและลดลงอย่างถาวร ในส่วนของการลดลงของตน้ทนุอย่างถาวรจะสามารถช่วยบรษัิทใหมี้

ความสามารถในการทาํกาํไร (margin) ไดดี้ย่ิงขึน้ภายหลงัจากสถานการณโ์รคโควิด-19  

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามเพิ่มเติม ทัง้นี ้ที่ประชมุไดร้บัทราบรายงานประจาํปี และรายงานคณะกรรมการเก่ียวกับ

ผลการดาํเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2563 ตามที่เสนอ  

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของ

ผู้สอบบัญชี 

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรีย เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชี

ประจาํปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ปรากฏอยู่ในสว่น “งบการเงิน” ของรายงานประจาํปี ซึ่งไดผ่้านการพิจารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีแลว้ และบรษัิทไดจ้ัดส่งงบการเงินใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญ

ประชมุแลว้  

นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรยี ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นต่าง ๆ  

เม่ือนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรีย เห็นว่าผูถื้อหุน้ไม่มีคาํถาม จงึขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 พรอ้มทัง้รบัทราบรายงานของผูส้อบบัญชี 

มติ:  ที่ประชมุไดพ้ิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินสาํหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 พรอ้มทัง้รบัทราบรายงาน

ของผูส้อบบัญชีตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นดว้ย       3,918,576,408 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 226,746 เสยีง    

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัตกิารจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและงดการจา่ยเงนิปันผลประจาํปี 2563   

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรยี ไดชี้แ้จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอต่อที่

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุัติการลดทนุจดทะเบียนและเพิ่มทนุจดทะเบียน ดงันัน้ จงึเสนอใหจ้ดัสรรทนุสาํรองตาม

กฎหมายเพิ่มเติมจาํนวน 11.01 ลา้นบาท ซึ่งจะทาํใหท้นุสาํรองตามกฎหมายมีจาํนวนทัง้สิน้เป็น 599.79 ลา้นบาท หรอืคิดเป็น

อัตรารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามจาํนวนที่ตอ้งสาํรองไวต้ามกฎหมายและขอ้บังคับของบริษัท โดยทุนสาํรองตาม

กฎหมายที่จะเพิ่มขึน้นีค้าํนวณจากการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการตดัหุน้สามัญที่ยงัไม่ไดน้าํออกจาํหน่าย และทนุจดทะเบียน

ที่เพิ่มขึน้ เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบรษัิท ครัง้ที่ 8 และครัง้ที่ 9 (MINT-

W8 และ MINT-W9)  
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บรษัิทและบรษัิทย่อยมีนโยบายในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการ

ดาํเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ขอ้กาํหนดตามสญัญาเงินกูห้รือหุน้กูข้องบริษัทและบรษัิทย่อย รวมถึงความจาํเป็น

และความเหมาะสมในอนาคต เพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ในอนาคต ทั้งนี ้บริษัทและบริษัทย่อยไม่ไดก้าํหนดอตัราการ

จ่ายเงินปันผลที่แน่นอนในแต่ละปี นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทและบรษัิทย่อยจึงพิจารณาจากผลประกอบการของ

บริษัทเป็นหลกั โดยที่คณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณากาํหนดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในลกัษณะปีต่อปี ซึ่งไม่สามารถระบุ

เป็นอตัรารอ้ยละขัน้ต ํ่าได ้

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุติั ดงันี ้

1. จดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจาํนวน 11.01 ลา้นบาท  

2. เนื่องจากความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณโ์รคโควิด-19 ที่ประชมุคณะกรรมการ

จึงมีมติใหง้ดการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 เพื่อสาํรองเงินไวใ้นการบริหารสภาพคลอ่ง

และเป็นเงินทนุหมนุเวียน 

นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรยี ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นต่าง ๆ  

เม่ือนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรยี เห็นว่าผูถื้อหุน้ไม่มีคาํถาม จงึขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุัติการจัดสรร

กาํไรสทุธิเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 ตามรายละเอียดที่ไดก้ลา่วขา้งตน้ 

มติ:  ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล

ประจาํปี 2563 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นดว้ย 3,918,799,254 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไม่เห็นดว้ย 3,900 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 

งดออกเสยีง 0 เสยีง    

 

วาระที่  4  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการท่ีครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตาม   

วาระในปี 2564 

 นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรีย ไดชี้แ้จงต่อที่ประชุมว่าตามขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 14 กาํหนดว่าในการ

ประชุมสามัญประจาํปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา (หรืออัตราที่ใกลเ้คียง) โดยกรรมการที่อยู่ใน

ตาํแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อก ในปีนี ้บรษัิทมีกรรมการที่ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 4 ท่านคือ 

1)  นายวิลเลยีม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการจดัการ 

2)  นายอานิล ธาดานี่ กรรมการ / กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหาและกาํกับ

ดแูลกิจการ 

3)  นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮเูบนเน็ท กรรมการอิสระ / กรรมการบรหิารและกาํกบัความเสี่ยง 

4)  นายนิติ โอสถานเุคราะห ์ กรรมการ / กรรมการบรหิารและกาํกบัความเสี่ยง 
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นอกจากนี ้ ตามมาตรา 86 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกัด และขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 24 กาํหนดว่า หา้มมิให้

กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบรษัิท หรอืเขา้เป็นหุน้สว่นในหา้งหุ้นส่วน

สามญั หรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจาํกัด หรอืเป็นกรรมการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทอื่นที่ประกอบ

กิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษัิท ไม่ว่าจะทาํเพื่อประโยชนต์นหรอืประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แต่

จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ดังนั้น จึงขอแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบตามมาตรา 86 แห่ง พ.ร.บ. บริษัท

มหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 24 ว่า ปัจจบุนั นายอานิล ธาดานี่ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษัิท Desaru Peace 

Holdings Club Sdn. ซึ่งเป็นบรษัิทที่เป็นเจา้ของและประกอบธุรกิจโรงแรมในเมืองเดซารู ประเทศมาเลเซีย ทัง้นี ้ธุรกิจดงักล่าว

มีสภาพอย่างเดียวกนัและอาจเป็นการแข่งขนักบักิจการประเภทโรงแรมของบรษัิท 

บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อรบัการคัดเลอืกเป็นกรรมการ 

รวมทัง้การเสนอระเบียบวาระต่างๆ สาํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี อย่างไรก็ตาม เม่ือถงึระยะเวลาที่กาํหนดไว ้

ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายช่ือกรรมการหรอืระเบียบวาระเขา้มายังบรษัิท 

 คณะกรรมการบริษัทโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ ไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบและ

ระมัดระวังถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ 

ประสบการณ ์ และความเช่ียวชาญของกรรมการที่ครบกาํหนดตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระแลว้เห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน 

ซึ่งไดแ้ก่ 1) นายวิลเลยีม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค 2) นายอานิล ธาดานี่ 3) นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮเูบนเน็ท และ 4) นายนิติ โอสถานเุคราะห ์

เป็นผูท้ี่มีความรู ้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่จาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการ 4 ท่านที่ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

 นอกจากนี ้คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮเูบนเน็ท ซึ่งไดร้บัการเสนอช่ือใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ

อสิระ สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง จงึเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่งดว้ย  

 รายละเอียดประวติับคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือแต่ละท่านแสดงในเอกสารแนบ 3 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

 เนื่องจากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ ในการนับคะแนนเสียงในวาระนี ้จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่

ลงคะแนนเสยีงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสยีง แลว้จงึนาํไปหกัออกจากจาํนวนคะแนนเสยีงทั้งหมด 

นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรยี ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นต่าง ๆ  

เม่ือนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรยี เห็นว่าผูถื้อหุน้ไม่มีคาํถาม จงึไดข้อใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง

กรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการที่ครบกาํหนดตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในปี 2564 ตามรายละเอียดที่ เสนอ

ขา้งตน้ 

มติ: ที่ประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติใหเ้ลือกตั้ง ไดแ้ก่ 1) นายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค 2) นายอานิล ธาดานี่ 3) นายเอ็ด

เวิรด์ คีธ ฮเูบนเน็ท และ 4) นายนิติ โอสถานเุคราะห ์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยใหน้ายเอ็ดเวิรด์ คีธ 

ฮเูบนเน็ท กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่งดว้ย  
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โดยวาระนีไ้ดผ่้านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน เป็นรายบคุคลดงันี ้ 

1) นายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการจดัการ 

เห็นดว้ย 3,864,702,433 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 98.6468 

ไม่เห็นดว้ย 53,013,346 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 1.3532 

งดออกเสยีง 1,087,475 เสยีง    

2) นายอานิล ธาดานี่ กรรมการ / กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ 

เห็นดว้ย 3,830,639,648 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 97.7502 

ไม่เห็นดว้ย 88,163,606 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 2.2498 

งดออกเสยีง 0 เสยีง    

3) นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮเูบนเน็ท กรรมการอิสระ / กรรมการบรหิารและกาํกบัความเสี่ยง 

เห็นดว้ย 3,918,687,954 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.9971 

ไม่เห็นดว้ย 115,200 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0029 

งดออกเสยีง 100 เสยีง    

4) นายนิติ โอสถานเุคราะห ์ กรรมการ / กรรมการบรหิารและกาํกบัความเสี่ยง 

เห็นดว้ย 3,860,144,461 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 98.5031 

ไม่เห็นดว้ย 58,658,793 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 1.4969 

งดออกเสยีง 0 เสยีง    

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการโดยการพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบรษัิทอื่น ๆ ที่อยู่

ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประกอบการของบริษัท คณะกรรมการ

เห็นสมควรที่จะเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

5 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

- ค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 (อตัราเดียวกนักบัปีก่อน) 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 2562 2563 2564 

คณะกรรมการ    

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

กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร     

ประจาํไตรมาส (ต่อทา่นต่อไตรมาส)  300,000 300,000 300,000  

การประชุมครัง้อ่ืน ๆ (ต่อทา่นต่อครัง้) 

 

25,000 25,000 25,000  
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ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 2562 2563 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบ     

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     

ค่าตอบแทนรายปี  250,000 250,000 250,000  

ค่าเบีย้ประชุม (ต่อครัง้)  60,000 60,000 60,000  

กรรมการตรวจสอบ    

ค่าตอบแทนรายปี (ต่อทา่นต่อปี) 125,000 125,000 125,000  

ค่าเบีย้ประชุม (ต่อทา่นต่อครัง้)  40,000 40,000 40,000  

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน    

ค่าตอบแทนรายปี  

ประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน   

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน (ต่อทา่นต่อปี) 100,000 100,000 100,000 

ค่าเบีย้ประชุม (ต่อทา่นต่อครัง้) 25,000 25,000 25,000 

คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกจิการ    

ค่าตอบแทนรายปี  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดูแลกิจการ 

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

กรรมการสรรหาและกาํกบัดูแลกิจการ (ต่อท่านต่อปี) 100,000 100,000 100,000 

ค่าเบีย้ประชุม (ต่อทา่นต่อครัง้) 25,000 25,000 25,000 

คณะกรรมการบริหารและกาํกับความเสีย่ง (สําหรับกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเท่าน้ัน)    

ค่าตอบแทนรายปี  

  ประธานคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียง   

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

  กรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียง (ต่อทา่นต่อปี) 100,000 100,000 100,000 

ค่าเบีย้ประชุม (ต่อทา่นต่อครัง้) 25,000 25,000 25,000 

 นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเขา้ร่วมประชุมแลว้ กรรมการยังไดร้บัสิทธิพิเศษในการเขา้พักหรือใชบ้ริการ

โรงแรมในเครอืของบรษัิทตามที่กาํหนดไว ้ มลูค่า 25,000 บาทต่อโรงแรมต่อปี 

 เพื่อรกัษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทท่ามกลางสถานการณโ์ควิด 19 คณะกรรมการบริษัทและที่ปรกึษาได้

แสดงความสมัครใจในการลดเบีย้ประชุมในไตรมาสที่ 2/2563 ลงในอัตรารอ้ยละ 30 เช่นเดียวกับผูบ้ริหารของบริษัทที่ แสดง

ความสมัครใจลดเงินเดือนในอัตราก้าวหนา้ นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือเดือนกุมภาพันธ ์ 2564 ไดต้กลง

ร่วมกันที่จะลดเบีย้ประชมุกรรมการในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปีนีล้งในอัตรารอ้ยละ 30 ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูบ้ริหาร

ของบรษัิท 

นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรยี ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นต่าง ๆ  

เม่ือนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคาํถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 ตามรายละเอยีดที่เสนอ ทัง้นี ้เพื่อป้องกนัความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ ผูถื้อหุน้ซึ่งดาํรง

ตาํแหน่งเป็นกรรมการของบรษัิทจะมิไดล้งคะแนนเสียงดว้ยในวาระนี ้
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มติ: ที่ประชมุไดพ้ิจารณาและมีมติอนมุติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 ตามที่เสนอ โดยวาระนีไ้ดผ่้านมติ

อนมุติัดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชุม โดยมี

คะแนนเสยีงเป็นดังนี ้

เห็นดว้ย 3,237,935,417 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2564 และกาํหนดค่าสอบบัญชี 

 นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรีย แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการตรวจสอบได้

รว่มกนัพิจารณาแลว้ และขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชีของบริษัทและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี  2564 

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 32 (5) ดงันี ้

1) นายไพบลู ตนักลู   ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาต เลขที่ 4298 และ/หรอื   

2) นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ  ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาต เลขที่ 3760 และ/หรอื 

3) นางสาวสนิสริ ิทงัสมบัติ ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาต เลขที่ 7352 

จากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่ของ

บรษัิทประจาํปี 2564  

พรอ้มกันนี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้เพื่อกาํหนดค่าตรวจสอบบัญชี รอบปี

บญัชี 2564 สาํหรบับรษัิทเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 2,094,400 บาท ซึ่งเท่ากบัค่าสอบบัญชีที่จ่ายจริงสาํหรบัปี 2563 และคิดเป็น

จาํนวนเงินที่ลดลงจากที่ขออนมุัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ปี 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 12 ในปี 2563 บรษัิทไม่ไดจ่้ายค่าตอบแทนอื่นใด

ใหก้บัผูส้อบบญัชีนอกเหนือจากค่าสอบบญัชี  

หน่วย: บาท 2562 2563 2564 

ค่าสอบบัญชี 2,380,000 2,380,000 

(จ่ายจรงิ 2,094,400 บาท) 

2,094,400 

ประวติัผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรยี ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นต่าง ๆ  

 เม่ือนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรีย เห็นว่าผูถื้อหุน้ไม่มีคาํถาม จึงไดข้อใหท้ี่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชีประจาํปี 2564 และกาํหนดค่าสอบบญัชี ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ 

มติ:  ที่ประชมุไดพ้ิจารณาและมีมติอนมุัติใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 และกาํหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอ ดว้ย

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นดว้ย 3,917,438,523 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.9652 

ไม่เห็นดว้ย 1,364,831 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0348 

งดออกเสยีง 0 เสยีง    
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 2 รุ่น คือ MINT-W8 และ MINT-

W9 จาํนวนไม่เกิน 341,258,022 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถอืหุ้น 

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรีย แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มและเสริมสรา้งความ

แข็งแกรง่และใหมี้ความยืดหยุ่นทางการเงินในการดาํเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และเพื่อสาํรองเงินไวใ้ชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน

ของบริษัท และ/หรือเพื่อชาํระหนี ้เม่ือมีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญของบริษัทตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ บรษัิทจึงเสนอใหมี้การออก

ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท 2 รุ่น คือ MINT-W8 และ MINT-W9 จาํนวนไม่เกิน 341,258,022 หน่วย เพื่อ

จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ ดงันี ้

• การออกใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ครัง้ที่ 8  (MINT-W8) จาํนวนไม่เกิน 179,020,602 หน่วย 

เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมลูค่า (ศนูยบ์าท) โดยมีอตัราการจัดสรร

เท่ากับ 29 หุน้สามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคัญแสดงสิทธิ (ในการคาํนวณสิทธิที่จะไดร้บัจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธิ

ของผูถื้อหุน้แต่ละรายนัน้ หากเกิดเศษจากการคาํนวณตามอตัราการจดัสรร ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้) โดยใบสาํคญัแสดง

สิทธิดังกล่าวมีอายไุม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่ไดอ้อกใบสาํคัญแสดงสิทธิและมีอัตราการใชส้ิทธิตามใบสาํคัญแสดง

สิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามัญ 1 หุน้ ที่ราคา 28 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิตามเง่ือนไขการ

ปรบัสิทธิ ทั้งนี ้ขอ้มูลเบือ้งตน้เก่ียวกับใบสาํคัญแสดงสิทธิ MINT-W8 ปรากฏในเอกสารแนบ 8 ของหนังสือเชิญ

ประชมุ 

• การออกใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ครัง้ที่ 9 (MINT-W9) จาํนวนไม่เกิน 162,237,420 หน่วย 

เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมลูค่า (ศนูยบ์าท) โดยมีอตัราการจัดสรร

เท่ากับ 32 หุน้สามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคัญแสดงสิทธิ (ในการคาํนวณสิทธิที่จะไดร้บัจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธิ

ของผูถื้อหุน้แต่ละรายนัน้ หากเกิดเศษจากการคาํนวณตามอตัราการจดัสรร ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้) โดยใบสาํคญัแสดง

สิทธิดังกล่าวมีอายไุม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ไดอ้อกใบสาํคัญแสดงสิทธิและมีอัตราการใชส้ิทธิตามใบสาํคัญแสดง

สิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามัญ 1 หุน้ ที่ราคา 31 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิตามเง่ือนไขการ

ปรบัสิทธิ ทั้งนี ้ขอ้มูลเบือ้งตน้เก่ียวกับใบสาํคัญแสดงสิทธิ MINT-W9 ปรากฏในเอกสารแนบ 9 ของหนังสือเชิญ

ประชมุ 

บริษัทกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ MINT-W8 และ MINT-W9 (Record Date) ใน

วนัที่ 7 พฤษภาคม 2564  

ในการนีใ้หค้ณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบรษัิทหรอื

กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบรษัิทมอบหมาย เป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการออกและจดัสรรใบสาํคัญ

แสดงสทิธิ MINT-W8 และ MINT-W9 ซึ่งรวมถงึ (แต่ไม่จาํกดัเพียง) การกาํหนด หรอืแกไ้ขหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขขอ้กาํหนดสทิธิ และ

รายละเอียดอื่น ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกับใบสาํคัญแสดงสทิธิ MINT-W8 และ MINT-W9 โดยรวมถึงการออกและจัดสรรใบสาํคัญแสดง

สิทธิในคราวเดียวทั้งจาํนวนหรือหลายคราว อัตราการจัดสรร วิธีการชาํระราคา อัตราการใชส้ทิธิ ราคาใชส้ิทธิและการคาํนวณ

ราคาใชส้ทิธิ (รวมถงึสว่นเพิ่มใด ๆ) การกาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W8 และ 

MINT-W9 วนัใชส้ทิธิครัง้แรกและวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย และขอ้กาํหนดหรอืรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง และใหบ้คุคลดงักลา่วมี

อาํนาจในการเขา้เจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นเก่ียวเนื่องกบั
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การออกและการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธิ MINT-W8 และ MINT-W9 การนาํใบสาํคัญแสดงสิทธิ MINT-W8 และ MINT-W9 

และหุน้สามัญที่เกิดจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนในการดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และแต่งตั้งและมอบหมาย

บคุคลอื่นที่มีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการต่างๆ ขา้งตน้ 

นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรยี ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นต่าง ๆ  

เม่ือนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรีย เห็นว่าผูถื้อหุน้ไม่มีคาํถาม จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออก

ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท 2 รุ่น คือ MINT-W8 และ MINT-W9 จาํนวนไม่เกิน 341,258,022 หน่วย เพื่อ

จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้และการมอบอาํนาจตามรายละเอียดที่ไดก้ลา่วขา้งตน้  

มติ:  ที่ประชมุไดพ้ิจารณาและมีมติอนมุติัการออกใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบรษัิท 2 รุน่ คือ MINT-W8 และ 

MINT-W9 จาํนวนไม่เกิน 341,258,022 หน่วย เป็นการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท ครัง้ที่ 8  (MINT-

W8) จาํนวนไม่เกิน 179,020,602 หน่วย และเป็นการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท ครัง้ที่ 9 (MINT-W9) 

จาํนวนไม่เกิน 162,237,420 หน่วย เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้และการมอบอาํนาจตามที่

เสนอ โดยวาระนี ้ไดผ่้านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยมีคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นดว้ย 3,918,803,354 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง    

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษัทให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรยี แถลงต่อที่ประชมุว่า ในปีที่ผ่านมา บรษัิทไดจ้ดัสรรหุน้สามัญที่ออกใหม่เพื่อ

เสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) และเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญ

ตามใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบรษัิท ครัง้ที่ 7 (MINT-W7) ซึ่งออกใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัส่วนการ

ถือหุน้ มีรายละเอียดดงันี ้

จดัสรรเพ่ือ 
จาํนวนหุ้นที่ได้รับการอนุมัติจาก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563 (หุ้น) 

จาํนวนหุ้นที่จดัสรรจริง 

(หุ้น) 

จาํนวนหุ้นคงเหลือ

หลังการจดัสรร (หุ้น) 

Rights Offering 716,124,785 563,293,156 152,831,629 

MINT-W7 313,831,156 235,516,841 78,314,315 

รวม 1,029,955,941 798,809,997 231,145,944 

ดังนั้น เพื่อใหเ้ป็นไปตามความในมาตรา 140 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกัด บริษัทจึงตอ้งลดทุนจดทะเบียนของ

บรษัิท จากจาํนวน 5,887,815,947 บาท เป็นจาํนวน 5,656,670,003 บาท มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยวิธีการตดัหุน้สามัญ

ที่ยงัไม่ไดน้าํออกจาํหน่าย จาํนวน 231,145,944 หุน้ ตามรายละเอียดดงันี ้
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- ตัดหุน้สามัญที่ยังไม่ไดน้าํออกจาํหน่ายซึ่งออกไวเ้พื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ 

(Rights Offering) จาํนวน 152,831,629 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

- ตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดน้าํออกจาํหน่ายซึ่งออกไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-

W7 จาํนวน 78,314,315 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (เป็นหุน้สามญัที่ไม่ไดใ้ช)้ 

และการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิขอ้ 4 ของบรษัิทใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน ดงันี ้ 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน  5,656,670,003 บาท  (หา้พนัหกรอ้ยหา้สบิหกลา้นหกแสนเจ็ดหม่ืนสามบาท) 

แบ่งออกเป็น   5,656,670,003 หุน้  (หา้พนัหกรอ้ยหา้สบิหกลา้นหกแสนเจ็ดหม่ืนสามหุน้) 

มลูค่าหุน้ละ           1 บาท  (หนึ่งบาท) 

โดยแบ่งออกเป็น 

หุน้สามญั   5,656,670,003 หุน้  (หา้พนัหกรอ้ยหา้สบิหกลา้นหกแสนเจ็ดหม่ืนสามหุน้) 

หุน้บรุมิสทิธิ            - หุน้  (- หุน้)” 

ในการนี ้ใหค้ณะกรรมการบรษัิท หรอืกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบรษัิท หรอืบคุคลที่คณะกรรมการบรษัิทหรือ

กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบรษัิทมอบหมาย มีอาํนาจดาํเนินการใด ๆ ตามที่จาํเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการแกไ้ขเพิ่มเติม

หนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบรษัิท 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า การลดทนุจดทะเบียนดงักลา่ว มีความเหมาะสมและไม่มีผลกระทบต่อบรษัิทและ

สทิธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ ที่ประชมุสมควรพิจารณาอนมุัติลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทจากจาํนวน จากจาํนวน 5,887,815,947 

บาท เป็นจาํนวน 5,656,670,003 บาท มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุน้สามัญที่ยังไม่ไดน้าํออกจาํหน่าย จาํนวน 

231,145,944 หุน้ และพิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

การลดทนุจดทะเบียนขา้งตน้ รวมทัง้การมอบอาํนาจตามที่เสนอ 

นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรยี ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นต่าง ๆ  

เม่ือนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรยี เห็นว่าผูถื้อหุน้ไม่มีคาํถาม จงึไดข้อใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุัติการลดทุน

จดทะเบียนของบริษัท และการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบรษัิทใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนและการมอบ

อาํนาจ ตามรายละเอียดที่ไดก้ลา่วขา้งตน้ 

มติ:  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของ

บริษัทใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนและการมอบอาํนาจตามที่เสนอ โดยวาระนีไ้ดผ่้านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมี

คะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นดว้ย 3,918,799,454 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 3,900 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 
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วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษัทเพ่ือให้

สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรีย แถลงต่อที่ประชุมว่า บรษัิทเสนอใหมี้การเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทจาํนวน 

341,258,022 บาท จาก 5,656,670,003 บาท เป็น 5,997,928,025 บาท โดยการออกหุน้สามัญใหม่จาํนวน 341,258,022 หุน้ 

มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท ครัง้ที่ 8 

และครั้งที่  9 (MINT-W8 และ MINT-W9) ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และแก้ไขหนังสือ

บรคิณหส์นธิขอ้ 4 ของบรษัิทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน ดงันี ้(รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในแบบรายงานการ

เพิ่มทนุ (F53-4) ในเอกสารแนบ 7 ของหนงัสอืเชิญประชมุ)   

“ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียน  5,997,928,025 บาท  (หา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิเจ็ดลา้นเกา้แสนสองหม่ืนแปดพนัย่ีสบิหา้บาท) 

แบ่งออกเป็น  5,997,928,025 หุน้  (หา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิเจ็ดลา้นเกา้แสนสองหม่ืนแปดพนัย่ีสบิหา้หุน้) 

มลูค่าหุน้ละ                               1 บาท  (หนึ่งบาท) 

โดยแบ่งออกเป็น 

หุน้สามญั  5,997,928,025 หุน้  (หา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิเจ็ดลา้นเกา้แสนสองหม่ืนแปดพนัย่ีสบิหา้หุน้) 

หุน้บรุมิสทิธิ                                - หุน้  (- หุน้)” 

ในการนี ้ใหค้ณะกรรมการบรษัิท หรอืกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบรษัิท หรอืบคุคลที่คณะกรรมการบรษัิทหรือ

กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบรษัิทมอบหมาย มีอาํนาจดาํเนินการใด ๆ ตามที่จาํเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการแกไ้ขเพิ่มเติม

หนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบรษัิท 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทโดยการออกหุน้สามัญใหม่เพื่อรองรบัการใช้สิทธิ 

MINT-W8 และ MINT-W9 ซึง่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ เป็นการใหส้ทิธิผูถื้อหุน้ทกุรายมีส่วน

รว่มในการจองซือ้หุน้และมีสิทธิไดร้บัผลตอบแทนจากผลประกอบการของบรษัิทรว่มกนัในอนาคต โดยการเพิ่มทนุในครัง้นี ้และ

แผนการใชเ้งินที่ได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสาํคัญแสดงสิทธิมีความสมเหตุสมผล  สอดคลอ้งและ

เพียงพอกบัแผนการใชเ้งินของบรษัิท และจะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิท ที่ประชมุสมควรอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ของบริษัทจาํนวน 341,258,022 บาท จากเดิม 5,656,670,003 บาท เป็น 5,997,928,025 บาท โดยการออกหุน้สามัญใหม่

จาํนวน 341,258,022 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิ MINT-W8 และ MINT-W9 ซึ่งจะออกใหก้ับผูถื้อ

หุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ และพิจารณาอนมุติัแกไ้ขหนังสอืบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบรษัิทเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการ

เพิ่มทนุจดทะเบียน และการมอบอาํนาจตามที่เสนอ 

นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรยี ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นต่าง ๆ  

เม่ือนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรีย เห็นว่าผูถื้อหุน้ไม่มีคาํถาม จึงไดข้อใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนของบรษัิทและแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบรษัิทเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการ

มอบอาํนาจ ตามรายละเอียดที่ไดก้ลา่วขา้งตน้ 
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มติ:  ที่ประชมุไดพ้ิจารณาและมีมติอนุมติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทและแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัท

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอาํนาจตามที่เสนอ โดยวาระนีไ้ดผ่้านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมี

คะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นดว้ย 3,918,799,454 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 3,900 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จํานวนไม่เกิน 341,258,022 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

เพ่ือรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ MINT-W8 และ MINT-W9 ซ่ึงจะออกให้กับผู้ถือ

หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  

 นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรยี แถลงต่อที่ประชมุว่า บรษัิทเสนอใหมี้การจดัสรรหุน้สามัญที่ออกใหม่จาํนวน

ไม่เกิน 341,258,022 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้ (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในแบบรายงาน

การเพิ่มทนุ (F53-4) ในเอกสารแนบ 7 ของหนงัสอืเชิญประชมุ) 

• จดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหม่จาํนวน 179,020,602 หุน้ เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามัญตามใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะ

ซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ครัง้ที่ 8 (MINT-W8) ซึ่งจะออกใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้  

• จดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหม่จาํนวน 162,237,420 หุน้ เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามัญตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะ

ซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ครัง้ที่ 9 (MINT-W9) ซึ่งจะออกใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ 

ในการนีใ้หค้ณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือ

กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบรษัิทมอบหมาย มีอาํนาจในการพิจารณาและกาํหนดรายละเอียดอื่นใด อนัจาํเป็นที่เก่ียวข้อง

กบัการจดัสรรหุน้สามัญที่ออกใหม่ ซึ่งรวมไปถงึแต่ไม่จาํกดัเพียงแต่ (1) เขา้เจรจา ทาํความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญา

ที่เก่ียวขอ้ง และดาํเนินการใดๆ เก่ียวกับการจัดสรรหุน้สามัญที่ออกใหม่ (2) ลงนามในแบบคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผัน เอกสาร

และหลกัฐานที่จาํเป็น และเก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญที่ออกใหม่ รวมถงึการติดต่อและย่ืนแบบคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผัน 

เอกสารและหลกัฐานที่จาํเป็นและเก่ียวขอ้งต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง (ถา้มี) และการนาํหุน้สามญัที่ออกใหม่

เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและดาํเนินการอื่นใดตามที่จาํเป็นเพื่อการจัดสรรหุน้สามัญที่ออกใหม่ รวมถึง

การแต่งตัง้และมอบหมายบคุคลอื่นที่มีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการต่างๆ ขา้งตน้ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ที่ประชมุสมควรอนมุัติการจดัสรรหุน้สามัญที่ออกใหม่และการมอบอาํนาจตามที่เสนอ 

นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรยี ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นต่าง ๆ  

 เม่ือนายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรยี เห็นว่าผูถื้อหุน้ไม่มีคาํถาม จงึไดข้อใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนุมติัการจัดสรร

หุน้สามัญที่ออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 341,258,022 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตาม

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ MINT-W8 และ MINT-W9 ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้และการมอบ

อาํนาจตามรายละเอียดที่ไดก้ลา่วขา้งตน้  
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มติ:  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญที่ออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 341,258,022 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้

หุน้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคัญแสดงสทิธิ MINT-W8 จาํนวน 179,020,602 หุน้ และ MINT-W9 

จาํนวน 162,237,420 หุน้ ซึ่งจะออกใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้และการมอบอาํนาจตามที่เสนอ โดย

วาระนีไ้ดผ่้านมติอนมุัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมี

คะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นดว้ย 3,918,803,354 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง    

ในระหว่างการประชมุ มีผูถื้อหุน้เสนอแนะใหแ้ถบหนา้ต่าง E-Voting ควรจะมีภาษาองักฤษดว้ย บรษัิทรบัขอ้เสนอแนะ

ไวเ้พื่อนาํไปปรบัปรุงต่อไป 

เนื่องดว้ยไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณา และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณ

ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่านและปิดประชมุเม่ือเวลา 14.24 น.                                                                               
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