
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 22/2558 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

  ประชมุเมื่อวนัท่ี 3 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอสเตอร์ บอลรูม โรงแรมเซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ   

  นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานคณะกรรมการทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัทได้

กําหนดไว้ โดยประธานฯ ดําเนินการประชุมเป็นภาษาองักฤษ และนางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ประธานเจ้าหน้าท่ี

การเงินสว่นกลาง ดําเนินการประชมุเป็นภาษาไทย 

 ก่อนเร่ิมการประชมุ เจ้าหน้าท่ีของโรงแรมเซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ  ได้นําเสนอคําแนะนําเก่ียวกบัมาตรการและระบบ

รักษาความปลอดภยั กรณีเกิดเหตฉุกุเฉินของทางโรงแรม  

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ ได้แจ้งวา่ บริษัทมีทนุชําระแล้วจํานวน 4,002,094,377 บาท แบง่ออกเป็น

4,002,094,377 หุ้น มีผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเมือ่วนัท่ี 10 มีนาคม 2558 จํานวน 15,199 ราย ซึง่ในวนันีม้ ี

ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจํานวน 643 ราย และด้วยการมอบฉนัทะจํานวน 1,457 ราย รวมทัง้สิน้ 2,100 ราย โดยถือหุ้น

รวมกนัทัง้สิน้ 2,808,414,364 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.1736 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุ

ตามข้อบงัคบัของบริษัท นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ จึงได้เชิญประธานฯ กลา่วเปิดประชมุ 

ประธานฯ เปิดประชมุ โดยได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและแนะนํากรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้สอบ

บญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย และผู้ ท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ทําหน้าท่ีตรวจสอบการนบัคะแนน ท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

 กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค     ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

 2.  นายเคนเนธ ล ีไวท์   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 3.  คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

4.  นายอานิล ธาดาน่ี   กรรมการ 

5.  นายธีรพงศ์ จนัศิริ   กรรมการ 

6.  นายพอล ชาลส์ี เคนน่ี   กรรมการ 

 7.  นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรัจ ราชากาเรีย กรรมการ 

 8.  นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค   กรรมการ 

 กรรมการที่ลาประชุม 

1. นายพาที สารสนิ   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ  ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินสว่นกลาง  

2. นางปัทมาวลยั รัตนพล   ประธานเจ้าหน้าท่ีบคุคล 

3. นายสตีเฟ่น ฮอยนาสกี ้   ประธานเจ้าหน้าท่ีกลุม่งานกฎหมายและพาณิชย์ 

4. นายเจมส์ริชาร์ด อมตวิวฒัน์   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ ไมเนอร์ รีเทล กรุ๊ป 
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 เลขานุการบริษัท 

 นางสาวสรัญญา สนุทรส  

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 

นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั  

 ที่ปรึกษากฏหมายที่เข้าร่วมประชุม 

นายเทพชล โกศล    บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากดั  

 ผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ทาํหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง 

นางสาวพลัภา ชยัอาญา   บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากดั 

  

 ก่อนท่ีจะให้ท่ีประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ท่ีปรึกษากฎหมายฯ ชีแ้จง

วิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนบัคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ อีกทัง้ยงัได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบบทบาทหน้าท่ีของผู้ ท่ีได้รับ

การแตง่ตัง้ให้ทําหน้าท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีงครัง้นี ้ 

ท่ีปรึกษากฎหมายฯ ได้ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนเสยีงและวิธีการนบัคะแนนเสยีง ดงันี ้  

1. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือหุ้น หรือเท่ากับท่ีจํานวนหุ้นท่ีได้รับมอบ

ฉนัทะ 

2. การนบัคะแนนเสยีงจะใช้บตัรเพ่ือลงคะแนนเสยีงในทกุวาระ 

3. ในการนับคะแนนเสียงทุกวาระยกเว้นการเลือกตัง้กรรมการในวาระท่ี 8 จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ท่ี

ลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง แล้วจึงนําไปหกัออกจากจํานวนคะแนนเสยีงทัง้หมด 

4. สําหรับการเลือกตัง้กรรมการในวาระท่ี 8 ขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย หรืองดออกเสยีง) ให้แก่ผู้ ได้รับการเสนอช่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการแตล่ะราย บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนน

ทกุใบจากผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนน จะถือวา่ลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย 

5. สําหรับวาระอ่ืน ๆ นอกจากวาระท่ี 8 ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะท่ีประสงค์จะออก

เสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ออกเสียงดงักล่าวในบตัรลงคะแนน จากนัน้ให้ยกมือขึน้เพ่ือ

เจ้าหน้าท่ีจะได้เก็บบตัรลงคะแนนของทา่นเพ่ือไปนบัคะแนนเสยีงตอ่ไป  

6. ผู้มาประชุมท่ีเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้

ลว่งหน้าแล้วไมต้่องลงคะแนนเสยีงอีก เน่ืองจากบริษัทได้บนัทกึคะแนนเสยีงตามท่ีผู้ ถือหุ้นกําหนดไว้แล้ว 

7. หลงัจากปิดการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ  บตัรลงคะแนนสาํหรับวาระก่อนหน้าจะไมนํ่ามานบัคะแนนอีก 

8. บตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะได้อย่างชดัเจนว่า

จะลงคะแนนเสยีงไปในทางใดจะถือวา่เป็นบตัรเสยี เช่น การทําเคร่ืองหมายทัง้ในช่องเห็นด้วย และไมเ่ห็นด้วย

หรือทําเคร่ืองหมายไม่ชดัเจน หรือขีดฆ่าเคร่ืองหมายใดโดยไม่ลงลายมือช่ือกํากบับริเวณท่ีขีดฆ่านัน้ เป็นต้น 

บริษัทจะไมนํ่าคะแนนของบตัรลงคะแนนท่ีเป็นบตัรเสยีมารวมเป็นคะแนนเสยีง 

9. ในวาระการอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะไม่นําคะแนนเสียงของกรรมการท่ีถือหุ้นในบริษัทมารวม

คํานวณเป็นฐานการนบัคะแนน 
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ท่ีปรึกษากฎหมายฯ ได้ชีแ้จงบทบาทหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง ดงันี ้

1. ตรวจสอบวิธีการลงทะเบียนเข้าประชมุ   

2. ตรวจนบัองค์ประชุมเพ่ือให้มัน่ใจว่าผู้ ท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้งดออกเสียงในวาระท่ีตนมีสว่นได้

เสยี และเพ่ือให้มัน่ใจวา่การลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีงเป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัท 

 นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ ได้ขอเชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมสงัเกตการณ์การนบัคะแนนท่ีจุดนบัคะแนนโดย

ขออาสาสมคัรตวัแทนจากผู้ ถือหุ้น แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอตวัเป็นตวัแทน  

 ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 13 ตุลาคม 

2557 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 

13 ตุลาคม 2557 โดยสําเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งปรากฏตาม 

เอกสารแนบ 1 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

มติ:  ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 13 

ตลุาคม 2557 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย  2,846,187,281  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย  0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

งดออกเสยีง  1,852,250 เสยีง    

บตัรเสยี 0 เสยีง    

วาระที่ 2   พิจารณารับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ

บริษัทในรอบปี 2557 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า รายงานประจําปี รายงานคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของ

บริษัทและรายงานความยัง่ยืนปี 2557 ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วนแล้ว จึงขอนําเสนอ

รายละเอียดในรูปแบบวีดิทศัน์ (VDO) เพ่ือสรุปภาพรวมผลการดําเนินงาน ก่อนท่ีจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

 ในปี 2557 บริษัทรายงานผลกําไรสทุธิ 4,402 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 7 เมื่อเทียบกบัปีก่อน จากผลการ

ดําเนินงานท่ีดีขึน้ของทัง้สามธุรกิจ โดยบริษัทมีรายได้รวม 39,787 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 8 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

สาํหรับสดัสว่นรายได้ในปี 2557 ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ มีสดัสว่นรายได้คิดเป็นร้อยละ 42 และร้อยละ 

49 ของรายได้รวมของบริษัท  ตามลาํดบั ขณะท่ีธุรกิจจดัจําหนา่ยและรับจ้างผลติมีสดัสว่นรายได้คิดเป็นร้อยละ 9 

ในปี 2557 บริษัทมี EBITDA เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 7 อยู่ท่ี 8,849 ล้านบาท ขณะท่ีอตัราการทํากําไร EBITDA 

คงท่ี อยูท่ี่ร้อยละ 22 เมื่อเทียบกบัปีก่อน สดัสว่น EBITDA จากธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 64 ของ EBITDA รวม 

ในขณะท่ีธุรกิจร้านอาหารมีสดัสว่น EBITDA ร้อยละ 32 และธุรกิจจดัจําหนา่ยและรับจ้างผลติอีกร้อยละ 4 
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ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 74,279 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 14,156 ล้านบาทจาก 60,124 ล้านบาท ณ สิน้ปี 

2556 และบริษัทมีหนีส้นิรวม 44,255 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ จํานวน 11,006 ล้านบาท จาก 33,249 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 โดย

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีจํานวน 30,024 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 3,149 ล้านบาท จาก 26,875 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 ซึง่สว่น

ใหญ่เป็นผลมาจากกําไรสทุธิของปี 2557  

ปัจจบุนั บริษัทมีพนกังานกว่า 50,000 คน พร้อมท่ีจะให้บริการ ณ โรงแรม 119 แห่ง ร้านอาหาร 1,708 ร้าน และ

ร้านค้า 297 แหง่ ให้ลกูค้ากวา่ 110 ล้านคน ใน 32 ประเทศ 

 ทัง้นี ้ท่ีประชมุได้รับทราบรายงานประจําปี และรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบ

ปี 2557 ตามท่ีเสนอ  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2557 พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบ

บัญชี 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว  โดยผู้สอบบัญชีได้แสดง

ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทวา่มีความถกูต้องตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และบริษัทได้

จดัสง่งบการเงินให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

ประธานฯ ได้ขอให้ นายเคนเนธ ล ีไวท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิหน้าท่ี

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. รายงานทางการเงินในปี 2557 มีความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ 

2. สนิทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกนัและรักษาเป็นอยา่งดี การบนัทกึรายการทางบญัชีมีความเหมาะสม และการใช้

ทรัพยากรได้อยา่งมีประสทิธิผลและประสทิธิภาพ 

3. บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

4. ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุม่บริษัท ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

5. ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง

เหมาะสม 

6. รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ในปี 2557 มีความสมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยเป็นการทบทวนและสอบทานข้อมลูรายงาน

ทางการเงินของกลุม่บริษัท ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต รวมทัง้พิจารณาผลของการตรวจสอบภายในและ

การดําเนินการแก้ไขปรับปรุงของทัง้กลุม่บริษัท 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ต้องการให้เพ่ิมเติมอตัราส่วนทางการเงินในแบบรายงานประจําปี

หน้าท่ี 10 จดุเดน่ทางการเงิน เช่น การหมนุเวียนของสนิค้าคงเหลอื ระยะเวลาการจดัเก็บหนี ้การจ่ายชําระหนี ้นอกจากนี ้ยงั

สอบถามถึงข้อมลูจํานวนการเข้าร่วมประชมุของกรรมการ และยงัได้สอบถามกบัผู้สอบบญัชีในเร่ืองมาตรฐานในการเปิดเผย
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ข้อมูลของหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 เร่ืองสินค้าคงเหลือ ซึ่งแสดงข้อมูลสทุธิของสินค้าคงเหลือจากค่าเผ่ือ ซึ่ง

แตกตา่งจากการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินข้อ 7 ท่ีแสดงข้อมลูลกูหนีก้ารค้าและคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ได้ชีแ้จงว่า อตัราสว่นทางการเงินท่ีได้กลา่วถึงได้แสดงไว้แล้วในหน้า 229 และ

ข้อมลูการเข้าร่วมประชมุของกรรมการปรากฎอยูใ่นหน้า 272 ของรายงานประจําปี 

นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ผู้สอบบญัชีของบริษัท ได้ชีแ้จงวา่ ในสว่นของการเปิดเผยข้อมลูเร่ืองลกูหนีก้ารค้า

และสนิค้าคงเหลอืในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ข้อ 8) เป็นไปตามประกาศและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องแล้ว การเลอืกแสดง

ตวัเลขสทุธิหรือไม ่ขึน้กบัความต้องการของลกูค้าเป็นหลกั  

นายวุฒิชัย พีรพัฒนภูมิ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงการเข้าลงทุนใน Tivoli ว่าเป็นโอกาสและเวลาท่ี

เหมาะสมอยา่งไรในการเข้าลงทนุ 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงวา่ เป็นโอกาสท่ีดีท่ีบริษัทได้เข้าลงทนุใน Tivoli เน่ืองจากเสถียรภาพในยโุรปและผลจากค่าเงิน 

ซึง่บริษัทจะได้เป็นเจ้าของแบรนด์ใหมแ่ละได้เป็นเจ้าของโรงแรมหลายๆ แหง่ในยโุรปและอเมริกาใต้ ในราคาท่ีเหมาะสม  ซึ่ง

พิจารณาแล้วเห็นวา่การเข้าลงทนุใน Tivoli ในกรณีนีน้ัน้ มีราคาท่ีถกูกวา่การซือ้โรงแรมในประเทศไทย  

นางสาววิภา สวุณิชย์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเองและอาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้เสนอแนะ

วา่ ควรแสดงข้อมลูสาํคญัทางการเงินรวมใน 1 หน้า ในรายงานประจําปี รวมถึงแสดงข้อมลูสรุปในหนงัสอืเชิญประชุมให้กบั

ผู้ ถือหุ้นด้วย นอกจากนี ้ยงัได้สอบถามถึงความคืบหน้าในการรับรองในการเข้าร่วมโครงการการตอ่ต้านคอร์รัปชนั  

 นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ชีแ้จงว่า บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมการเพ่ือเข้าสู่กระบวนการรับรอง 

(Certification Process) และคาดว่าจะได้รับการรับรองภายในปี 2558 นี ้สําหรับข้อเสนอแนะ บริษัทได้รับไว้เพ่ือพิจารณา

ตอ่ไป 

นายสพุจน์ เอือ้ชยัเลศิกลุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้เสนอให้บริษัทสร้างแบรนด์อาหารไทย และเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเข้า

ไปมีสว่นร่วมในโครงการ CSR หากโอกาสอํานวย 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงวา่ ในปัจจุบนับริษัทมีแบรนด์อาหารไทย Thai Express อยู่แล้ว ดําเนินการในประเทศสิงคโปร์ 

และในยโุรปในแบรนด์ Patra ซึ่งเป็นแบรนด์ของพนัธมิตรของบริษัท คือ S&P ในสว่นของ CSR บริษัทได้จดัพิมพ์รายงาน

ความรับผิดชอบต่อสงัคมและมีรายละเอียดบนเวปไซด์ของบริษัท ซึ่งสว่นใหญ่แล้วบริษัทจะเน้นการให้การศึกษาเป็นหลกั 

และยินดท่ีีผู้ ถือหุ้นจะเข้าร่วมในโครงการ CSR ของบริษัท  

นายศิริวฒัน์ วรเวทวุฒิกุล ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงในหน้า 69 ของแบบรายงานประจําปีว่า เหตใุด

บริษัทมีรายได้และกําไรเพ่ิมมากขึน้ แต่มีการจ่ายภาษีลดลง และได้แสดงความห่วงใยสําหรับอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนท่ี

มากกว่า 1 เท่า นอกจากนี ้ยงัได้สอบถามถึงลกูค้าท่ีบริษัทผลิตสินค้าในลกัษณะ OEM และธุรกิจ Timeshare รวมอยู่ใน

รายได้ใดในงบการเงิน 

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ ชีแ้จงวา่ รายได้ของบริษัทสว่นหนึง่มาจากรายได้จากการบริหารจดัการ นอกจากนี ้

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557 จากสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ ทําให้รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจาก

ต่างประเทศ ซึ่งมีอัตราภาษีท่ีตํ่ากว่าอัตราภาษีในประเทศ สําหรับอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุน บริษัทมีนโยบายการดํารง
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อตัราสว่นทางการเงินอยู่แล้ว และมีวินยัในการลงทุน รวมถึงดูแลโครงสร้างของเงินทนุอยู่เสมอ สําหรับลกูค้า OEM ของ

บริษัท อาทิเช่น SJ Johnson, Unilever เป็นต้น และธุรกิจ Timeshare จดัอยู่ในรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ใน 

งบการเงิน 

นายณฐัพล กรสทิธิกลุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามจํานวนรายได้และสาขาของ Swensen’s ในอินเดีย และ

ในอนาคต จะขยายธุรกิจในประเทศอินเดียอยา่งไรบ้าง 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่า หากนบัรวมท่ีจะเปิดในปีนี ้จะมีร้าน Swensen’s ทัง้สิน้ 6 ร้านในอินเดีย สดัสว่นของรายได้

และกําไรยงัถือวา่น้อยมากเพราะยงัเป็นช่วงเร่ิมต้น ในอนาคตคาดวา่จะดีขึน้ 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลี่ยจาก 42 วนัเป็น 59 วนั และ

อายเุฉลี่ยของสินค้าคงเหลือจาก 49 วนัเป็น 51 วนั นัน่หมายถึงบริษัทต้องเก็บรักษาเงินสดไว้ถึง 110-120 วนั ในขณะท่ี

ระยะเวลาเฉลีย่ในการชําระหนีอ้ยูท่ี่ 46-48 วนั บริษัทจะสามารถปรับปรุงระยะเวลาการเก็บหนีไ้ด้เร็วขึน้ได้อยา่งไร 

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ชีแ้จงว่า อตัราส่วนการเก็บหนีท่ี้แสดงตัวเลขเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากบริษัทมีธุรกิจ

พกัผอ่นแบบปันสว่นเวลา (Timeshare) เป็นลกัษณะการขาย point ซึ่งลกูค้าสามารถผ่อนชําระได้ ทําให้อตัราสว่นการเก็บ

หนีเ้พ่ิมขึน้ แตถ้่าตดัธุรกิจสว่นนัน้ออก ระยะเวลาการเก็บหนีม้ีเพียง 10-19 วนั 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 พร้อมทัง้รายงานของ

ผู้สอบบญัชี 

มต:ิ  ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติอนมุตังิบการเงินสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบ

บญัชีตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี

คะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย  2,898,997,349  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย  1,000  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

งดออกเสยีง  3,784,270 เสยีง    

บตัรเสยี 0 เสยีง    

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 

2557  

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า คณะกรรมการเป็นผู้ พิจารณากําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทใน

ลกัษณะปีต่อปี สําหรับการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2557 นัน้ คณะกรรมการได้

พิจารณาศกัยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ความจําเป็นและความเหมาะสมใน

อนาคตตลอดจนการจดัสรรเงินทนุไว้สว่นหนึง่เพ่ือการลงทนุและสร้างผลตอบแทนอยา่งตอ่เน่ืองให้กบัผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการเห็นสมควรให้จดัสรรกําไรสทุธิเป็นสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 จากผล

ประกอบการปี 2557 ดงันี ้
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1. จดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเติมจํานวน 57.87 ล้านบาท ซึ่งจะทําให้ทนุสํารองตามกฎหมายเป็นอตัรา

ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ครบตามจํานวนท่ีต้องสาํรองไว้ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ทัง้นี ้ทนุ

สาํรองตามกฎหมายท่ีเพ่ิมขึน้นีค้ํานวณจากทนุจดทะเบียนท่ีเพ่ิมขึน้เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลแล้ว 

2. จ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 

1) เงินปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท สําหรับผู้ ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ ถือหุ้ นท่ีถือ

หลกัทรัพย์ท่ีได้ใช้สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั (ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 

5 (MINT-W5)) ในจํานวนรวมไม่เ กิน 4,201,620,610 หุ้ น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เ กิน 

1,050,405,152.50 บาท 

2) เงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล ในอตัรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในราคาหุ้นละ 1 บาท สําหรับผู้ ถือหุ้น

สามญัเดิม และผู้ ถือหุ้นท่ีถือหลกัทรัพย์ท่ีได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั (ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 5 (MINT-W5)) ในจํานวนรวมไม่เกิน 420,162,061 หุ้น กรณีท่ีมีเศษหุ้น

จากการจัดสรรหุ้นปันผล ให้ปัดทิง้และจ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลส่วนท่ีปัดเศษทิง้ โดยคิด

คํานวณตามอตัราสว่นของการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท  

การจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดและหุ้นปันผลรวมเป็นจํานวน 0.35 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นการ

จ่ายปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 31.82 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินรวม โดยบริษัทจะหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย

จากเงินท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับในอตัราร้อยละ 10 ซึ่งเท่ากบั 0.035 บาทต่อหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลในรูป

ของเงินสดและหุ้นปันผล คิดเป็นจํานวนเงินสทุธิเทา่กบั 0.315 บาทตอ่หุ้น 

3) บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดและหุ้นปันผลรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 1,470,567,213.50 บาท 

4) บริษัทจะกําหนดรายช่ือผู้มีสทิธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 21 เมษายน 2558 และกําหนดวนั

ปิดสมุดทะเบียนเพ่ือการรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 22 เมษายน 

2558 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 เมษายน 2558  

ข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายปันผลในปีท่ีผา่นมามีดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
วันที่จ่าย:  

เมษายน 2558 

วันที่จ่าย:  

เมษายน 2557 

วันที่จ่าย: 

เมษายน 2556 

สาํหรับผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2557 2556 2555 

1. กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 4,402 4,101 3,243* 

2. จํานวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 4,202 4,002 4,001 

3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้นสามญั (บาทตอ่หุ้น) 0.25 0.35 0.30 

4. หุ้นปันผล (บาทตอ่หุ้น) 0.10 - - 

5. จํานวนเงินปันผลรวมท่ีจ่าย (ล้านบาท) 1,471 1,401 1,200 

6. อตัราการจ่ายเงินปันผล** (%) 31.82 33.50 32.00 

 หมายเหต:ุ  * เป็นกําไรสทุธิตามทีป่รบัใหม่ 

   ** อตัราการจ่ายปันผลคํานวณจากเงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยกําไรสทุธิต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน   
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แสดงความเห็นว่า บริษัทไม่ควรจ่ายหุ้นปันผล ในอตัรา 10:1 

เน่ืองจากจะทําให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมีหุ้นน้อยกว่า 10 หุ้น เสียสิทธิท่ีจะได้หุ้นปันผลไป ในขณะท่ีนายศิริวฒัน์ วรเวทวุฒิกุล แสดง

ความเห็นตา่งออกไปและสนบัสนนุให้บริษัทจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลตามท่ีบริษัทเสนอ 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

สาํหรับผลการดําเนินงานปี  2557 ตามรายละเอียดท่ีได้กลา่วข้างต้น 

มติ:  ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติอนมุตัิให้จดัสรรกําไรสทุธิเป็นสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานปี 2557 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย  2,901,221,585  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.9997  

ไมเ่ห็นด้วย  8,700  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0002  

งดออกเสยีง  1,848,550 เสยีง    

บตัรเสยี 0 เสยีง    

วาระที่  5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจํานวน 4,201,634,495 บาท เป็นจํานวน 

4,201,620,610 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นําออกจําหน่ายจํานวน 13,885 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียน 

 ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามมาตรา 136 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั กําหนดว่า บริษัทจะเพ่ิมทนุจาก

จํานวนท่ีจดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพ่ิมขึน้ เมื่อหุ้นทัง้หมดได้ออกจําหน่ายและได้รับชําระเงินค่าหุ้นครบถ้วน

แล้ว เว้นแตหุ่้นท่ีเหลอืนัน้จะเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

 ดงันัน้ เพ่ือให้บริษัทสามารถเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท เพ่ือรองรับการจ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นปันผล และเพ่ือ

รองรับการปรับสิทธิซึ่งเป็นผลจากการจ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นปันผล บริษัทจึงจําเป็นต้องลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก

จํานวน 4,201,634,495 บาท เป็นจํานวน 4,201,620,610 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จําหน่ายจํานวน 13,885 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของหลกัทรัพย์แปลงสภาพคงเหลือจากการยกเลิก

ใบสาํคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีเหลอืจากการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W5 ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม 

 และเพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนข้างต้น ตามกฎหมายแล้ว บริษัทจะต้องดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้

ข้อความใหมแ่ทน ดงันี ้
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ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน    4,201,620,610 บาท   (สี่พนัสองร้อยหนึ่งล้านหกแสนสอง

หมื่นหกร้อยสบิบาท)  

 แบง่ออกเป็น               4,201,620,610 หุ้น     (สี่พนัสองร้อยหนึ่งล้านหกแสนสอง

หมื่นหกร้อยสบิหุ้น)  

 มลูคา่หุ้นละ       1 บาท       (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น 

 หุ้นสามญั              4,201,620,610 หุ้น     (สี่พนัสองร้อยหนึ่งล้านหกแสนสอง

หมื่นหกร้อยสบิหุ้น)  

 หุ้นบริุมสทิธิ                                      - หุ้น      (-   หุ้น)” 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติม

หนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนตามรายละเอียดท่ีได้กลา่วข้างต้น 

มติ: ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนมุตัิให้ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 

เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนตามท่ีเสนอ โดยวาระนีไ้ด้ผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมี

คะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย  2,901,097,727  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.9311  

ไมเ่ห็นด้วย  0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

งดออกเสยีง  1,998,300 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0688 

บตัรเสยี 0 เสยีง   

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 4,201,620,610 บาท เป็นจํานวน 

4,641,789,065 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จาํนวน 440,168,455 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ การจ่ายเงินปันผลบางสว่นโดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามรายละเอียด

ท่ีเสนอในวาระท่ี 4 อยู่ภายใต้บงัคบัมาตรา 117 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดว่าการจ่ายเงินปันผลโดยออกหุ้น

สามญัใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นนัน้ต้องเป็นกรณีท่ีบริษัทยงัจําหน่ายหุ้นไม่ครบตามจํานวนท่ีจดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียน

เพ่ิมทนุแล้ว 

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 117 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั ท่ีประชุมสมควรพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษัทจํานวน 440,168,455 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 440,168,455 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 

บาท เพ่ือจดัสรรเป็นหุ้นปันผล จํานวนไมเ่กิน 420,162,061 หุ้น และเพ่ือรองรับการปรับสทิธิซึง่เป็นผลจากการจ่ายเงินปันผล

ในรูปหุ้นปันผล จํานวนไม่เกิน 20,006,394 หุ้น โดยทุนจดทะเบียนหลงัจากการเพ่ิมทุนจะเท่ากบั 4,641,789,065 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 4,641,789,065 หุ้น นอกจากนีย้งัเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็นดงันี ้ 
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“ข้อ 4  ทนุจดทะเบียน 4,641,789,065 บาท (สีพ่นัหกร้อยสีส่บิเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่น

เก้าพนัหกสบิห้าบาท) 

 แบง่ออกเป็น 4,641,789,065 หุ้น  (สีพ่นัหกร้อยสีส่บิเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่น

เก้าพนัหกสบิห้าหุ้น) 

  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ                       1 บาท  (หนึง่บาท) 

 แบง่ออกเป็น  

 หุ้นสามญั     4,641,789,065 หุ้น  (สีพ่นัหกร้อยสีส่บิเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่น

เก้าพนัหกสบิห้าหุ้น) 

   หุ้นบริุมสทิธิ                      - หุ้น (- หุ้น)”   

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไข

เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน ตามรายละเอียดท่ีได้

กลา่วข้างต้น 

มต:ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติอนมุตัิให้เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 

เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนตามท่ีเสนอ โดยวาระนีไ้ด้ผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมี

คะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย  2,901,259,626 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.9309  

ไมเ่ห็นด้วย  0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

งดออกเสยีง  2,003,300 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0690 

บตัรเสยี 0 เสยีง   

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล และเพื่อ

รองรับการปรับสิทธิซึ่งเป็นผลจากการจ่ายเงนิปันผลในรูปหุ้นปันผล 

 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า การเพ่ิมทนุจดทะเบียนจํานวน 440,168,455 หุ้น ตามท่ีเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

พิจารณาในวาระท่ี 6 เป็นการเพ่ิมทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดสรรไว้จ่ายเงินปันผลในรูปหุ้ นปันผล จํานวนไม่เกิน 

420,162,061 หุ้น และเพ่ือรองรับการปรับสิทธิซึ่งเป็นผลจากการจ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นปันผล จํานวนไม่เกิน 20,006,394 

หุ้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนมุตัิให้จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุเพ่ือจ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นปันผล และเพ่ือรองรับการ

ปรับสทิธิซึง่เป็นผลจากการจ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นปันผลมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ  

ในการนี ้คณะกรรมการเห็นสมควรให้ท่ีประชมุมอบอํานาจให้คณะกรรมการ หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือ

กรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทมอบหมาย มีอํานาจดําเนินการใดๆ ตามท่ีจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการเพ่ิมทนุ 

การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ และการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือรองรับการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้น

ปันผล และเพ่ือรองรับการปรับสทิธิซึง่เป็นผลจากการจ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นปันผล ตามรายละเอียดท่ีได้กลา่วข้างต้น 
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มติ: ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนมุตัิให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล 

และเพ่ือรองรับการปรับสิทธิซึ่งเป็นผลจากการจ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นปันผลตามท่ีเสนอ โดยวาระนีไ้ด้ผ่านมติอนมุตัิด้วย

คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย  2,901,452,239  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000  

ไมเ่ห็นด้วย  0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  

งดออกเสยีง  1,812,300 เสยีง    

บตัรเสยี 0 เสยีง   

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าดาํรงตําแหน่งแทนกรรมการที่ครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตาม

วาระในปี 2558 

ประธานฯ ได้เชิญกรรมการท่ีได้รับการเสนอแต่งตัง้ให้กลบัเข้าเป็นกรรมการ ซึ่งได้แก่ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 

และ 2) นายอานิล ธาดาน่ี ออกจากห้องประชมุระหวา่งการประชุมในวาระนี ้เน่ืองจากอาจพิจารณาได้ว่ามีผลประโยชน์ขดัแย้งกบั

วาระนี ้

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุถึงการพิจารณาในวาระนีว้่า เพ่ือให้จํานวนหุ้นและจํานวนเสียง

ท่ีลงคะแนนตรงกัน ในวาระนี ้ บริษัทจะขอหยุดการรับลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมเป็นการชั่วคราว จนกว่าการดําเนินการ

ประชมุในวาระนีจ้ะเสร็จสิน้  

ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 14 กําหนดวา่ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นอตัรา 

1 ใน 3 (หรืออตัราท่ีใกล้เคียง) โดยกรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออก ในปีนี ้บริษัทมีกรรมการท่ีต้องออกจาก

ตําแหนง่ตามวาระจํานวน 3 ทา่น คือ 

1) นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค  กรรมการ 

2) นายอานิล ธาดาน่ี   กรรมการ 

3) นายพาที สารสนิ       กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีเห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ 

รวมทัง้การเสนอระเบียบวาระตา่งๆ สาํหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายงับริษัท 

คณะกรรมการบริษัทโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม

ท่ีจะเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่การดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคณุสมบตัิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของ

กรรมการท่ีครบกําหนดต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระแล้วเห็นวา่กรรมการ 3 ทา่น ได้แก่ 1) นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 2) 

นายอานิล ธาดาน่ี และ 3) นายพาที สารสนิ เห็นสมควรให้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านท่ีต้องออก

ตามวาระให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้นายพาที สารสิน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการตรวจสอบตอ่ไปอีกวาระหนึง่ด้วย 

โดยรายละเอียดประวตัิบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือแตล่ะทา่นปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 
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นายสทิธิโชค บญุวณิชย์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและความสามารถ

ในการจดัสรรเวลาในการเข้าประชมุของนายพาที สารสนิ 

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ชีแ้จงว่าคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลบริษัทให้ดําเนินธุรกิจ

ไปด้วยความโปร่งใส ดูแลตรวจสอบรายงานทางการเงินทุกไตรมาส สําหรับนายพาที สารสิน ได้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการ แม้จะไม่ได้เข้าร่วมทุกครัง้ และเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความชํานาญในด้านการตลาด ซึ่งจะสามารถนํา

ประสบการณ์มาบริหารกบับริษัทได้ 

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการเข้าดํารงตําแหนง่แทนกรรมการ

ท่ีครบกําหนดต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระในปี 2558 ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 

มติ: ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติให้เลือกตัง้ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 2) นายอานิล ธาดาน่ี และ 3) นายพาที 

สารสิน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้นายพาที สารสิน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ

ตรวจสอบตอ่ไปอีกวาระหนึง่ด้วย โดยวาระนีไ้ด้ผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งมา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน เป็นรายบคุคลดงันี ้ 

1) นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค กรรมการ 

เห็นด้วย  2,866,730,108  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  98.8063  

ไมเ่ห็นด้วย  34,631,366 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  1.1936 

งดออกเสยีง  1,903,070 เสยีง   

บตัรเสยี 0 เสยีง  

2) นายอานิล ธาดาน่ี  กรรมการ  

เห็นด้วย  2,388,354,514  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  82.5117  

ไมเ่ห็นด้วย  506,209,795  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  17.4882  

งดออกเสยีง  8,700,235 เสยีง   

บตัรเสยี 0 เสยีง 

3) นายพาที สารสนิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

เห็นด้วย  2,505,319,746  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  86.5499  

ไมเ่ห็นด้วย  389,331,442 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  13.4500  

งดออกเสยีง  8,613,356 เสยีง   

บตัรเสยี 0 เสยีง  

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558   

ประธานฯ ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูล

กิจการได้พิจารณากําหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยการพิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าท่ี

คณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ผลกําไรสุทธิ และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยได้เสนอ

คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 
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ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 2556 2557 2558 

คณะกรรมการ  
  

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

กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร   
  

ประจําไตรมาส (ตอ่ทา่นตอ่ไตรมาส)  300,000 300,000 300,000 

การประชมุครัง้อ่ืนๆ (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้) 25,000 25,000 25,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   
  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
  

คา่ตอบแทนรายปี  200,000 200,000 200,000 

คา่เบีย้ประชมุ (ตอ่ครัง้)  60,000 60,000 60,000 

กรรมการตรวจสอบ  
  

คา่ตอบแทนรายปี (ตอ่ทา่นตอ่ปี) 100,000 100,000 100,000 

คา่เบีย้ประชมุ (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้)  40,000 40,000 40,000 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  
  

ค่าตอบแทนรายปี  

ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน   

 

100,000 

 

100,000 

 

150,000 

กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน (ตอ่ทา่นตอ่ปี) 100,000 100,000 100,000 

ค่าเบี้ยประชุม  

นอกเหนือจากการประชมุประจําปี (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้) 

 

25,000 

 

25,000 

 

25,000 

คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ  
  

ค่าตอบแทนรายปี  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

 

100,000 

 

100,000 

 

150,000 

กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ (ตอ่ทา่นตอ่ปี) 100,000 100,000 100,000 

ค่าเบี้ยประชุม  

นอกเหนือจากการประชมุประจําปี (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้) 

 

25,000 

 

25,000 

 

25,000 

 นอกจากคา่ตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยงัได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพกัหรือใช้บริการ

โรงแรมในเครือของบริษัทตามท่ีกําหนดไว้ มลูคา่ 25,000 บาท/ปี/โรงแรม 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ ทัง้นี ้ผู้

ถือหุ้นซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทด้วย ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระนี ้เพ่ือป้องกันความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์  

มติ: ท่ีประชมุได้พิจารณาและมมีติอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่

สองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุ โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย  2,545,640,631  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.9120  

ไมเ่ห็นด้วย  174,231  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0068 

งดออกเสยีง  2,066,506 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0811 

บตัรเสยี 0 เสยีง    
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วาระที่ 10  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2558 และกาํหนดค่าสอบบัญชี 

 ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกนัพิจารณาแล้ว และขอ

เสนอให้ท่ีประชมุแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี  2558 ดงันี ้

1) นางอโนทยั ลกิีจวฒันะ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3442 และ/หรือ 

2) นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3445 และ/หรือ 

3) นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3760 

ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยประจําปี 

2558 โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และบริษัทยอ่ยสาํหรับปี 2558   

ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบี

เอเอส จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั แทนได้ (ทัง้นี ้นายขจร

เกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3445 เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ

บริษัทปี 2556-2557 รวมเป็นเวลา 2 รอบบญัชีติดตอ่กนั) พร้อมทัง้กําหนดคา่สอบบญัชี รอบปีบญัชี 2558 สาํหรับบริษัทเป็น

จํานวนเงินไมเ่กิน 1,980,000 บาท โดยคา่สอบบญัชีท่ีเสนอเพ่ิมขึน้จํานวน 90,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกบัคา่ตรวจสอบ

บญัชีสาํหรับปี 2557 ซึง่เทา่กบั 1,890,000 บาท ทัง้นีเ้น่ืองจากบริษัทได้ขยายการลงทนุทางธุรกิจอยา่งตอ่เน่ืองทัง้ในประเทศ

และตา่งประเทศ การพิจารณาเพ่ิมคา่สอบบญัชีจึงมีความสมควรและสอดคล้องตอ่ภารกิจท่ีเพ่ิมมากขึน้ของผู้สอบบญัชีตาม

การขยายการลงทนุดงักลา่ว  

ทัง้นี ้ข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีสาํหรับปี 2556 - 2558 ของบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตรวจสอบบัญชี (หน่วย : บาท) 2556 2557 2558 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ( มหาชน) 1,890,000 1,890,000 1,980,000 

นอกจากนี ้ประธานฯ ยงัได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้สอบบญัชีรายเดียวกนักบัผู้สอบบญัชี

ของบริษัทย่อยสําหรับปี 2557 โดยผู้สอบบญัชีไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเ ก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในปี 2557 บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใดให้กับผู้ สอบบัญชี

นอกเหนือจากคา่สอบบญัชี 

 ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2558 และกําหนดคา่สอบบญัชี ตามรายละเอียด

ท่ีเสนอข้างต้น 

มติ:  ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมตัิให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2558 และกําหนดค่าสอบบญัชี ตามท่ีเสนอ 

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย  2,890,493,113  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.6304  

ไมเ่ห็นด้วย  10,720,865  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.3695 

งดออกเสยีง  2,051,566 เสยีง    

บตัรเสยี 0 เสยีง    
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