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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 21/2557 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 

  ประชมุเมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอสเตอร์ บอลรูม โรงแรมเซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ   

  นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานคณะกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชมุตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทได้
ก าหนดไว้ โดยประธานฯ ด าเนินการประชุมเป็นภาษาองักฤษ และนางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่
การเงินสว่นกลาง ด าเนินการประชมุเป็นภาษาไทย 

 ก่อนเร่ิมการประชุม โรงแรมเซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ  ได้น าเสนอค าแนะน าเก่ียวกับมาตรการและระบบรักษาความ
ปลอดภยั กรณีเกิดเหตฉุกุเฉินของทางโรงแรม  

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ ได้แจ้งวา่ บริษัทมีทนุช าระแล้วจ านวน 4,001,355,462 บาท แบง่ออกเป็น 
4,001,355,462 หุ้น มีผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 7 มีนาคม 2557 จ านวน 11,838 ราย ซึง่ในวนันีม้ีผู้ ถือ
หุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจ านวน 714 ราย และด้วยการมอบฉนัทะจ านวน 1,467 ราย รวมทัง้สิน้ 2,181 ราย โดยถือหุ้น
รวมกนัทัง้สิน้ 2,930,363,303 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.2343 ของหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์
ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ จึงได้เชิญประธานฯ กลา่วเปิดประชมุ 

ประธานฯ เปิดประชมุ โดยได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและแนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้สอบ
บญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย และผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้ให้ท าหน้าที่ตรวจสอบการนบัคะแนน ที่เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

 กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค     ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 2.  นายเคนเนธ ล ีไวท์   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 3.  คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

4.  นายพาที สารสนิ   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 5.  นายอานิล ธาดานี่   กรรมการ 
 6.  นายธีรพงศ์ จนัศิริ   กรรมการ 

7.  นายพอล ชาลส์ี เคนนี่   กรรมการ 
 8.  นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรัจ ราชากาเรีย กรรมการ 
 9.  นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค   กรรมการ 

 กรรมการที่ลาประชุม 

ไมม่ี 

 ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ  ประธานเจ้าหน้าที่การเงินสว่นกลาง  
2. นางปัทมาวลยั รัตนพล   ประธานเจ้าหน้าที่บคุคล 
3. นายสตีเฟ่น แอนดริว วอนนาวสกี ้  ประธานเจ้าหน้าที่กลุม่งานกฎหมายและพาณิชย์ 



   2  

 เลขานุการบริษัท 

 นางสาวสรัญญา สนุทรส  

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 

นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  

 ที่ปรึกษากฏหมายที่เข้าร่วมประชุม 

นายเทพชล โกศล    บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากดั  

 ผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ท าหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง 

นายยทุธชยั วิธีกล    บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากดั 
  
 ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายฯ ชีแ้จง
วิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนบัคะแนนให้ที่ประชุมทราบ อีกทัง้ยงัได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบบทบาทหน้าที่ของผู้ที่ได้รับ
การแตง่ตัง้ให้ท าหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีงครัง้นี ้ 

ที่ปรึกษากฎหมายฯ ได้ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนเสยีงและวิธีการนบัคะแนนเสยีง ดงันี ้  

1. ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถือหุ้น หรือเท่ากับที่จ านวนหุ้นที่ได้รับมอบ
ฉนัทะ 

2. การนบัคะแนนเสยีงจะใช้บตัรเพื่อลงคะแนนเสยีงในทกุวาระ 
3. ในการนับคะแนนเสียงทุกวาระยกเว้นการเลือกตัง้กรรมการในวาระที่ 5 จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ที่

ลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง แล้วจึงน าไปหกัออกจากจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมด 
4. ส าหรับการเลือกตัง้กรรมการในวาระที่ 5 ขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย หรืองดออกเสยีง) ให้แก่ผู้ ได้รับการเสนอช่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการแตล่ะราย บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนน
ทกุใบจากผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนน จะถือวา่ลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย 

5. ส าหรับวาระอื่น ๆ นอกจากวาระที่ 5 ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะที่ประสงค์จะออก
เสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ออกเสียงดงักล่าวในบตัรลงคะแนน จากนัน้ให้ยกมือขึน้เพื่อ
เจ้าหน้าที่จะได้เก็บบตัรลงคะแนนของทา่นเพื่อไปนบัคะแนนเสยีงตอ่ไป  

6. ผู้มาประชุมที่เป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้
ลว่งหน้าแล้วไมต้่องลงคะแนนเสยีงอีก เนื่องจากบริษัทได้บนัทกึคะแนนเสยีงตามที่ผู้ ถือหุ้นก าหนดไว้แล้ว 

7. หลงัจากปิดการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ  บตัรลงคะแนนส าหรับวาระก่อนหน้าจะไม่น ามานบัคะแนนอีก 
8. บตัรลงคะแนนเสยีงใดที่ไมส่ามารถแสดงถงึความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะได้อยา่งชดัเจนวา่

จะลงคะแนนเสยีงไปในทางใดจะถือวา่เป็นบตัรเสยี เช่น การท าเคร่ืองหมายทัง้ในช่องเห็นด้วย และไมเ่ห็นด้วย
หรือท าเคร่ืองหมายไมช่ดัเจน หรือขีดฆา่เคร่ืองหมายใดโดยไมล่งลายมือช่ือก ากบับริเวณทีข่ีดฆา่นัน้ เป็นต้น 
บริษัทจะไมน่ าคะแนนของบตัรลงคะแนนท่ีเป็นบตัรเสยีมารวมเป็นคะแนนเสยีง 

9. ในวาระการอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะไม่น าคะแนนเสียงของกรรมการที่ถือหุ้นในบริษัทมารวม
ค านวณเป็นฐานการนบัคะแนน 
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ที่ปรึกษากฎหมายฯ ได้ชีแ้จงบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง ดงันี  ้
1. ตรวจสอบวิธีการลงทะเบียนเข้าประชมุ   
2. ตรวจนบัองค์ประชุมเพื่อให้มัน่ใจว่าผู้ที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้งดออกเสียงในวาระที่ตนมีสว่นได้

เสยี และเพื่อให้มัน่ใจวา่การลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีงเป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัท 

 นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ ได้ขอเชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมสงัเกตการณ์การนบัคะแนนที่จุดนบัคะแนนโดย
ขออาสาสมคัรตวัแทนจากผู้ ถือหุ้น แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอตวัเป็นตวัแทน  

 ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่  20/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  3 เมษายน 
2556 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 20/2556 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 3 
เมษายน 2556 โดยส าเนารายงานการประชมุได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว ซึง่ปรากฏตาม เอกสาร
แนบ 1 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

มติ:  ที่ประชมุได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมดงักลา่วแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นครัง้ที่ 20/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้

เห็นด้วย  3,099,398,034  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000  
ไมเ่ห็นด้วย  0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  
งดออกเสยีง  42,470 เสยีง    

วาระที่ 2   พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของ
บริษัทในรอบปี 2556 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานประจ าปี รายงานคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานของ
บริษัทและรายงานความยัง่ยืนปี 2556 ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วนแล้ว จึงขอน าเสนอ
รายละเอียดในรูปแบบวีดิทศัน์ (VDO) เพื่อสรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 
 ในปี 2556 บริษัทมีก าไรสทุธิ 4,101 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 26 จากผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ในทกุธุรกิจของ
บริษัท บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 12 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน โดยมีสดัสว่นรายได้มาจากธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ 
ร้อยละ 49 ธุรกิจร้านอาหาร ร้อยละ 41 และธุรกิจจดัจ าหนา่ยและรับจ้างผลติ ร้อยละ 10 ในปี 2556 บริษัทมีก าไรก่อนหกั
ดอกเบีย้ ภาษีและคา่เสือ่ม (EBITDA)  เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 18 ขณะที่อตัราการท าก าไรของ EBITDA เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 
22 โดยสดัสว่น EBITDA จากธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 63 ของ EBITDA รวม ธุรกิจร้านอาหารมีสดัสว่น 
EBITDA ร้อยละ 33 และธุรกิจจดัจ าหนา่ยและรับจ้างผลติ ร้อยละ 4 

ณ สิน้ปี 2556 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมเพิม่ขึน้เป็น 59,936 ล้านบาท ในขณะท่ี หนีส้นิรวมเพิ่มขึน้เป็น 33,062 ล้าน
บาท สว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ มีจ านวนเพิม่ขึน้เป็น 25,875 ล้านบาท 
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 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์  กล่าวชมเชยคณะกรรมการและการด าเนินงานของบริษัท  ส าหรับผลประกอบการที่
แข็งแกร่งขึน้ 

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามวา่ เหตใุดคา่เฉลีย่ตอ่ห้อง (ADR) และรายได้เฉลี่ยต่อ
ห้อง (RevPar) ในออสเตรเลียจึงลดลง และมีการรองรับการเติบโตของจ านวนนกัท่องเที่ยวที่มีมากขึน้อย่างไรในมลัดีฟส์ 
เนื่องจากเห็นวา่ เป็นท่ีพกัที่มีระดบัสงู รวมถึงโอกาสและการลงทนุโรงแรมในแอฟริกาซึง่มองวา่จะเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่นิยม
ตอ่ไป 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงวา่ คา่เฉลีย่ตอ่ห้อง และรายได้เฉลีย่ตอ่ห้องในออสเตรเลยีที่เห็นวา่ลดลง เป็นผลจากการแข็งค่า
ขึน้ของเงินบาทเมื่อเทียบกบัเงินดอลลาร์ออสเตรเลยี ส าหรับจ านวนนกัท่องเที่ยวที่มีมากขึน้ในมลัดีฟส์ซึ่งเป็นที่พกัระดบับน 
และมีต้นทนุสงูจะเป็นนกัทอ่งเที่ยวชาวจีน และส าหรับการลงทนุในแอฟริกาบริษัทได้เข้าลงทนุเพิ่มในโมซมับิก หลงัจากที่ได้
ลงทุนในเคนยา และแทนซาเนีย และคาดว่าจะมีการลงทุนเพิ่มขึน้ โดยเป็นการเข้าร่วมลงทุน (Joint Venture) กับ
ผู้ประกอบการในประเทศและจะพิจารณาจากความคุ้มคา่ในการลงทนุ 

ทัง้นี ้ที่ประชมุได้รับทราบรายงานประจ าปี และรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบ
ปี 2556 ตามที่เสนอ  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบบัญชี 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบดลุ งบก าไรขาดทนุ งบก าไรสะสม และงบกระแสเงินสด  สิน้สดุวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2556 ซึง่ได้ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว รวมถึงรายงานผู้สอบ
บญัชีที่ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นไว้ในงบการเงินดงักลา่ว ซึง่บริษัทได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

โดยทา่นประธานได้ขอให้ นายเคนเนธ ล ีไวท์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงความเห็นเก่ียวกับการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. รายงานทางการเงินในปี 2556 มีความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ 
2. สินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกนัและรักษาเป็นอย่างดี การบนัทึกรายการทางบญัชีมีความเหมาะสม และ

การใช้ทรัพยากรมีประสทิธิผลและประสทิธิภาพ 
3. บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และ

กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
4. ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ซึ่งได้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ได้ปฏิบตัิหน้าที่อย่าง

เหมาะสม 
5. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในปี 2556 มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

โดยในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยเป็นการทบทวนและสอบทานข้อมลูรายงาน
ทางการเงินของกลุม่บริษัทซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต รวมทัง้พิจารณาผลของการตรวจสอบภายในและ
การด าเนินการแก้ไขปรับปรุงของทัง้กลุม่บริษัท 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้
นายศิริวฒัน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ว่า หากไม่มี

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ จาก St. Regis แล้วจะมีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์อื่นหรือไม่ 
ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่า นอกจากโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน บริษัทยงัมีโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ เช่น 

ภเูก็ต ลายนั รีสอร์ทระดบับน โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ และธุรกิจ timeshare ก็เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กบับริษัทอยา่งมาก  

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินสาหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

มติ:  ที่ประชุมได้พิจารณางบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 แล้ว จึงมีมติอนุมตัิงบการเงินส าหรับปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 เห็นด้วย  3,224,000,166  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000  
 ไมเ่ห็นด้วย  0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  
 งดออกเสยีง  42,470 เสยีง  

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2556  

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทใน
ลกัษณะปีต่อปี ส าหรับการก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 นัน้ คณะกรรมการได้
พิจารณาศกัยภาพการเติบโตของผลการด าเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ความจ าเป็นและความเหมาะสมใน
อนาคตตลอดจนการจดัสรรเงินทนุไว้สว่นหนึง่เพื่อการลงทนุและสร้างผลตอบแทนอยา่งตอ่เนื่องให้กบัผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการเห็นควรให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 จากผลประกอบการปี 2556 ในอตัราประมาณร้อยละ 
33.50 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินรวม โดยในปี 2556 บริษัทมีก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมจ านวน 4,101 ล้านบาท   
คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้บริษัทจดัสรรก าไรสทุธิเป็นส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

1. ส ารองตามกฎหมาย 

ไม่จ าเป็นต้องจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินส ารองตาม
กฎหมายไว้แล้วเป็นจ านวน 406.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ซึ่งครบตามจ านวนที่ต้อง
ส ารองไว้ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว 

2. เงนิปันผลประจ าปี 
1) เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาและอนมุตัิการจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท ส าหรับผู้ ถือหุ้น

สามัญเดิมและผู้ ถือหุ้นที่ถือหลกัทรัพย์ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้ นสามัญได้ในจ านวนรวมไม่เกิน 
4,001,556,662 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไมเ่กิน 1,401 ล้านบาท  

การจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว บริษัทจะหกัภาษี ณ ที่จ่ายในอตัราร้อยละ 10 หรือ 0.035 บาทตอ่หุ้นจากเงินท่ี
ผู้ ถือหุ้นจะได้รับ ผู้ ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผล เป็นเงินสดสทุธิเทา่กบั 0.315 บาทตอ่หุ้น  

2) บริษัทก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัที่ 18 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 
225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที่ 21 
เมษายน 2557 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 30 เมษายน 2557  
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ข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายปันผลในปีที่ผา่นมามีดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 

เงนิปันผลประจ าปี 

วันที่จ่าย:  
เมษายน 2557 

เงนิปันผลประจ าปี 

วันที่จ่าย:  
เมษายน 2556 

เงนิปันผลประจ าปี 

วันที่จ่าย:  
เมษายน 2555 

ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี 2556 2555 2554 

1. ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 4,101 3,243* 2,880 

2. จ านวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 4,002 4,001 3,627 

3. เงินปันผลจา่ยตอ่หุ้นสามญั (บาทตอ่หุ้น) 0.35 0.30 0.15 

4. หุ้นปันผล (บาทตอ่หุ้น) - - 0.10 

5. จ านวนเงินปันผลรวมที่จา่ย (ล้านบาท) 1,401 1,200 907 

6. อตัราการจา่ยเงินปันผล** (%) 33.50 32.00 28.39 
หมายเหต:ุ  * เป็นก าไรสทุธิตามทีป่รบัใหม่ 

 ** อตัราการจ่ายปันผลค านวณจากเงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยก าไรสทุธิต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน   

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิ และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี  
2556 ตามรายละเอียดที่ได้ชีแ้จงข้างต้น 

มติ:  ที่ประชุมได้พิจารณาการจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2556 ดงักล่าวแล้ว จึงมีมติ
อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เห็นด้วย  3,224,025,246  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000  
ไมเ่ห็นด้วย  0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  
งดออกเสยีง  42,470 เสยีง   

วาระที่  5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระในปี 2557 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุถึงการพิจารณาในวาระนีว้า่ เพื่อให้จ านวนหุ้นและจ านวนเสียงที่ลงคะแนนตรงกนั ใน
วาระนีบ้ริษัทจะขอหยดุการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเป็นการชั่วคราว จนกว่าการด าเนินการประชุมในวาระนีจ้ะเสร็จสิน้ 
และได้เชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตัง้ให้กลบัเข้าเป็นกรรมการออกจากห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระนี ้เนื่องจาก
อาจพิจารณาได้วา่มีผลประโยชน์ขดัแย้งกบัวาระนี ้

ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 14 ก าหนดวา่ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอตัรา 
1 ใน 3 (หรืออตัราที่ใกล้เคียง) โดยกรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออก ในปีนี ้บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่นคือ 

1) คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2) นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรัจ ราชากาเรีย กรรมการ 
3) นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค       กรรมการ 
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ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็น
กรรมการ รวมทัง้การเสนอระเบียบวาระตา่งๆ ส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายงับริษัท 

คณะกรรมการบริษัทโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของ
กรรมการที่ครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ 1) คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม 2) 
นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรัจ ราชากาเรีย และ 3) นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ที่
จ าเป็นตอ่การด าเนินงานของบริษัท โดยให้คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระ
หนึง่ด้วย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่นกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

โดยรายละเอียดประวตัิบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือแตล่ะทา่นปรากฎตามเอกสารแนบ 3 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

นางรัตนา ตนัสกุล ตวัแทนจากสมาคมสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ให้ความเห็นถึงการด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่จดทะเบียนของ คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม เป็นจ านวน 22 บริษัท* จึงเสนอแนะให้บริษัทมีการพิจารณา
แตง่ตัง้กรรมการท่ีจะสามารถจดัสรรเวลา และให้เวลาในการตรวจสอบบริษัทได้มาก ในขณะท่ี นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิคณุ ผู้
ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ความเห็นว่า คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม เข้าร่วมการประชุมทกุครัง้และสนบัสนนุให้คณุหญิงชฎา 
วฒันศิริธรรม กลบัมาด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ 

ประธานฯ กลา่วชีแ้จงวา่ บริษัทมีนโยบายในการจ ากดัการด ารงต าแหนง่กรรมการของกรรมการบริษัทในบริษัทจด
ทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท และที่ผ่านมา คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม ได้ทุ่มเทเวลาในการเข้าร่วมประชุมและพิจารณาและ
ทบทวนผลการด าเนินงานของบริษัทเสมอมา 

หมายเหต:ุ *บริษัทขอแก้ไขข้อมูลการด ารงต าแหน่งอื่นๆ ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนของคณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม 
ซ่ึงระบใุนเอกสารแนบ 3 ของหนงัสอืเชิญประชมุ มีจ านวน 22 บริษัท ซ่ึงเป็นการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนเพียง 4 บริษัท โดยที่เหลือเป็นกรรมการในองค์กรที่ไม่หวงัผลก าไรจ านวน 13 องค์กร สถาบนัการศึกษา
จ านวน 5 สถาบนั  

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ครบก าหนดต้อ ง
ออกจากต าแหนง่ตามวาระในปี 2557 

มติ: ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติให้เลอืกตัง้ 1) คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม 2) นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรัจ ราชากา
เรีย และ 3) นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยให้คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม 
กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบตอ่ไปอีกวาระหนึง่ด้วย โดยวาระนีไ้ด้ผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบคุคลดงันี ้ 

1) คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
เห็นด้วย  3,214,399,821  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.7023  
ไมเ่ห็นด้วย  9,597,821  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.2976 
งดออกเสยีง  73,670 เสยีง   
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2) นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรัจ ราชากาเรีย กรรมการ 
เห็นด้วย  3,194,795,392  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.0929  
ไมเ่ห็นด้วย  29,243,000  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.9070  
งดออกเสยีง  32,920  เสยีง    

3) นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค  กรรมการ 
เห็นด้วย  3,194,750,642  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.0928  
ไมเ่ห็นด้วย  29,246,500  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.9071  
งดออกเสยีง  74,170  เสยีง   

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557   

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูล
กิจการได้พิจารณาก าหนดแนวทางการจ่ายคา่ตอบแทนโดยการพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของ
บริษัทอื่น ๆ ที่อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประกอบการของบริษัท 
โดยได้เสนอคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

คา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2556 ปี 2557 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
1. ส าหรับกรรรมการบริหาร  ปีละ 
2. ส าหรับกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
 การประชมุคณะกรรมการประจ าไตรมาส  ครัง้ละ 
 การประชมุครัง้อื่น ๆ ครัง้ละ 

 
200,000  

 
300,000   
25,000 

  
บาท/ทา่น 

 
บาท/ทา่น 
บาท/ทา่น 

 
200,000  

 
300,000   
25,000 

  
บาท/ทา่น 

 
บาท/ทา่น 
บาท/ทา่น 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. คา่ตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 
 คา่ตอบแทนรายปี 
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  ครัง้ละ 

 
 

200,000 
60,000 

  
 
บาท 
บาท 

 
 

200,000 
60,000 

  
 
บาท 
บาท 

2. คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
 คา่ตอบแทนรายปี 
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  ครัง้ละ 

 
100,000 
40,000 

 
บาท/ทา่น 
บาท/ทา่น 

 
100,000 
40,000 

 
บาท/ทา่น 
บาท/ทา่น 

คา่ตอบแทนกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 
 คา่ตอบแทนรายปี 
 การประชมุ (นอกเหนือจากการประชมุประจ าปี) ครัง้ละ 

 
100,000 
25,000 

 
บาท/ทา่น 
บาท/ทา่น 

 
100,000 
25,000 

 
บาท/ทา่น 
บาท/ทา่น 

คา่ตอบแทนกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
 คา่ตอบแทนรายปี 
 การประชมุ (นอกเหนือจากการประชมุประจ าปี) ครัง้ละ 

 
100,000 
25,000 

 
บาท/ทา่น 
บาท/ทา่น 

 
100,000 
25,000 

 
บาท/ทา่น 
บาท/ทา่น 
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 นอกจากคา่ตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยงัได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพกัหรือใช้บริการ
โรงแรมในเครือของบริษัทตามที่ก าหนดไว้ มลูคา่ 25,000 บาท/ปี/โรงแรม 

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 ตามรายละเอียดที่เสนอ ทัง้นี ้ผู้
ถือหุ้นซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทด้วย ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระนี ้เพื่อป้องกันความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์  

 นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิคณุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงการประชุมคณะกรรมการประจ าไตรมาส  ครัง้ละ
                                 

 ประธานชีแ้จงวา่ กรรมการบริหารจะได้คา่ตอบแทนตามหน้าที่เป็นปรกติ และจะได้ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
จ านวน 200,000 บาทต่อปี ในขณะที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะได้ค่าตอบแทนรายไตรมาส ครัง้ละ 300,000 บาท หาก
ไมไ่ด้เข้าประชมุ ก็จะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนนี ้

 ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 

มติ: ที่ประชมุได้พิจารณาและมมีติอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่
สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยมีรายละเอยีด ดงันี ้

เห็นด้วย  2,717,039,842  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.9977  
ไมเ่ห็นด้วย  600  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  
งดออกเสยีง  60,570  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0.0022 

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557 และก าหนดจ านวนค่าสอบบัญชีของบริษัท 

 ประธานฯ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกนัพิจารณาแล้ว และขอ
เสนอให้ที่ประชมุแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี  2557 ดงันี ้

1) นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3445 และ/หรือ 
2) นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3760 และ/หรือ 
3) นายพิสฐิ ทางธนกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4095  

ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยโดยให้คนใด
คนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และบริษัทยอ่ย ส าหรับปี 2557 

ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฎิบตัิงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบี
เอเอส จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้ (ทัง้นี ้นายขจร
เกียรติ อรุณไพโรจนกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทส าหรับปี 2556 เป็นเวลา 1 ปี) พร้อมทัง้ก าหนดคา่ตรวจสอบบญัชี รอบปีบญัชี 2557 ส าหรับบริษัทเป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 1,890,000 บาท โดยคา่สอบบญัชีที่เสนอเป็นจ านวนที่เทา่กบัคา่สอบบญัชีปี 2556  

ทัง้นี ้ข้อมลูเปรียบเทียบคา่ตรวจสอบบญัชีส าหรับปี 2555, 2556 และ 2557 ของบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้
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ค่าตรวจสอบบัญชี (หน่วย : บาท) 2555 2556 2557 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ( มหาชน) 1,755,000 1,890,000 1,890,000 

นอกจากนี ้ประธานฯ ยงัได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้สอบบญัชีรายเดียวกนั กบัผู้สอบบญัชี
ของบริษัทย่อยส าหรับปี 2556 โดยผู้สอบบญัชีไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ ที่เ ก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในปี 2556 บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นใดให้กับผู้ สอบบัญชี
นอกเหนือจากคา่สอบบญัชี 

 ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2557 และก าหนดค่าตอบแทน ตามรายละเอียด
ที่เสนอข้างต้น 

มติ:  ที่ประชุมได้พิจารณาการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2557 และก าหนดค่าตอบแทนแล้ว จึงมีมติอนมุตัิให้แต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2557 และก าหนดคา่ตอบแทน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เห็นด้วย  3,224,171,980  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.9998  
ไมเ่ห็นด้วย  4,000  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0001  
งดออกเสยีง  59,470  เสยีง   

วาระที่  8 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 4,018,326,091 บาท เหลือ 4,005,534,127 บาท แบ่ง
ออกเป็น 4,005,534,127 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้
ออกจ าหน่ายจ านวน 12,791,964 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาและอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม MINT-W4 
และได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย ครัง้ที่ 5 (ESOP 5) นัน้ 
ภายหลงัจากที่ MINT-W4 และ MINT ESOP 5 หมดอายลุง มีหุ้นสามญัคงเหลอืจากการจดัสรรเพื่อรองรับการใช้สทิธิ MINT-
W4 จ านวน 4,021,964 หุ้น และ (2) หุ้นสามญัคงเหลือจากการจดัสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ MINT ESOP 5 จ านวน 
8,770,000 หุ้น 

ดงันัน้ เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 140 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ทนุจดทะเบียน
ที่ต้องยกเลกิทัง้สิน้มีจ านวน 12,791,964 หุ้น ซึง่ประกอบไปด้วย (1) หุ้นสามญัคงเหลอืจากการจดัสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ 
MINT-W4 จ านวน 4,021,964 หุ้น และ (2) หุ้นสามญัคงเหลือจากการจดัสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ MINT ESOP 5 จ านวน 
8,770,000 หุ้น 

และเพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนข้างต้น ตามกฎหมายแล้ว บริษัทจะต้องด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้มีข้อความที่ถกูต้องตรงตามความเป็นจริง คณะกรรมการจึงเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนดงักลา่ว โดยให้ยกเลิกข้อความ
เดิมและใช้ข้อความใหม่ ดงันี ้
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“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 4,005,534,127 บาท (สีพ่นัห้าล้านห้าแสนสามหมื่นสีพ่นัหนึง่
ร้อยยี่สบิเจ็ดบาท) 

 แบง่ออกเป็น 4,005,534,127 หุ้น (สีพ่นัห้าล้านห้าแสนสามหมื่นสีพ่นัหนึง่
ร้อยยี่สบิเจ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท  (หนึง่บาท) 

 โดยแบง่ออกเป็น   

 หุ้นสามญั 4,005,534,127 หุ้น (สีพ่นัห้าล้านห้าแสนสามหมื่นสีพ่นัหนึง่
ร้อยยี่สบิเจ็ดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (- หุ้น)” 

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนตามรายละเอียดที่ได้กลา่วข้างต้น 

มติ: ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติให้ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอ โดยวาระนีไ้ด้ผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้

เห็นด้วย  3,224,208,980  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.9986  
ไมเ่ห็นด้วย  0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  
งดออกเสยีง  43,470  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0.0013  

ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นใดเพื่อพิจารณา และเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม  

 นายนรุตม์ ทองสิมา ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงการเข้าร่วมงาน Opportunity day และการประมลูที่ดิน
บริเวณสวนลมุไนท์บาซาร์ จะทราบผลการประมลูเมื่อไร 

 ประธานฯ ชีแ้จงวา่บริษัทได้เข้าร่วมประมลูที่ดินบริเวณดงักลา่ว และได้รับคดัเลอืกให้เป็นผู้ผา่นการพิจารณา แตย่งั
ไมท่ราบผล คาดวา่จะเป็นกลางปี และจะแจ้งผู้ ถือหุ้นตอ่ไป และจะไปร่วมงาน Opportunity day ในเดือนพฤษภาคม 

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงผลกระทบกับธุรกิจบริษัทจากการชุมนุมทาง
การเมือง การลดลงของนกัท่องเที่ยว เศรษฐกิจชะลอตวั และอตัราการเข้าพกัในระหว่างมีการชุมนมุทางการเมือง และขอ
ความคิดเห็นจากนายพาที สารสนิ กรรมการบริษัท 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า อตัราการเข้าพกัมีการลดลงในระหว่างมีการชุมนมุทางการเมือง อยู่ที่ประมาณร้อยละ   -   
                                                                   ซึง่ยงัคงมีผลประกอบการท่ีดี ส าหรับนกัทอ่งเทีย่ว
จีนหากไมเ่ดินทางมาประเทศไทย จะเดินทางไปมลัดีฟส ์หรือบาหล ีซึง่บริษัทก็มีโรงแรมรองรับอยู่ 
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นายพาที สารสิน กรรมการ กล่าวเสริมว่า ผู้ โดยสารจะมีลักษณะเข้ามาแวะที่กรุงเทพเพื่อเดินทางต่อไปยัง
ตา่งจงัหวดั ส าหรับบริษัทเห็นวา่ ยงัมีการด าเนินการท่ีดี 

นางสาวภทัรกรรณ ละเอียดดี ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามถึงจะมีแบรนด์ใหม่ในธุรกิจอาหารในอีก 1-2 ปีข้างหน้า
หรือไม ่

นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ ชีแ้จงว่า ปัจจุบนั จะมีแบรนด์ The Coffee Club  Rips and Rumps     Thai Express 
และยงัมองหาโอกาสทางธุรกิจอยูเ่สมอ 

นายวิ โรจน์  ป รีชาธนโชติ  ผู้ รับมอบฉันทะ  สอบถามถึ งผลประกอบการสองเดือนแรกของปี       
                                                             แฟรนไชส ์

ประธานฯ ชีแ้จงว่า บริษัทจะรายงานผลการด าเนินงานไตรมาสแรกในเดือนพฤษภาคม แม้ว่าจะมีผลกระทบจาก
การเมือง แตบ่ริษัทมีการกระจายการลงทนุ ท าให้มีการกระจายความเสีย่งและลดผลกระทบให้น้อยลง ส าหรับการขอแฟรน
ไชส์ สามารถสมคัรทางออนไลน์ หรือติดตอ่โดยตรงกบัคณุพอล ชาลส์ี เคนนี่  

นางรัตนา ตนัสกลุ ตวัแทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามถึงความคืบหน้าในเร่ืองการต่อต้านคอร์รัปชัน่ 
หลงัจากที่บริษัทได้เข้าร่วมลงนามเป็นหนึง่ในรายช่ือบริษัทท่ีประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย
ในการตอ่ต้านการทจุริต  

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินสว่นกลาง ชีแ้จงวา่ บริษัทอยูร่ะหวา่งการเตรียมการเพื่อ
เข้าสูก่ระบวนการรับรองบริษัทเข้าร่วมโครงการ (Certification Process) ซึง่คาดวา่จะแล้วเสร็จในปลายปีหน้า 

เนื่องด้วยไมม่ีเร่ืองอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณา และไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลา่วปิดประชมุ
เมื่อเวลา 15:50 น. 

 

 

 

 

 

     ลงช่ือ……………………………………………….ประธานท่ีประชมุ 

                                           (นายวิลเลยีม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค) 


