
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

 

  ประชมุเมื่อวนัท่ี 13 ตลุาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องสาทร 1 โรงแรมอนนัตรา กรุงเทพฯ สาทร 

  นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานคณะกรรมการทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัทได้

กําหนดไว้ โดยประธานฯ ดําเนินการประชุมเป็นภาษาองักฤษ และนางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ประธานเจ้าหน้าท่ี

การเงินสว่นกลาง ดําเนินการประชมุเป็นภาษาไทย 

 ก่อนเร่ิมการประชมุ เจ้าหน้าท่ีโรงแรมอนนัตรา กรุงเทพฯ สาทร ได้นําเสนอคําแนะนําเก่ียวกบัมาตรการและระบบ

รักษาความปลอดภยั กรณีเกิดเหตฉุกุเฉินของทางโรงแรม  

นางสาวไตรทิพย์ ศวิะกฤษณ์กลุ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทมทีนุชําระแล้วจํานวน 4,001,556,662 บาท แบง่

ออกเป็น 4,001,556,662 หุ้น มีผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 9 กนัยายน 2557 จํานวน 13,018 ราย ซึง่ใน

วนันีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจํานวน 341 ราย และด้วยการมอบฉนัทะจํานวน 1,395 ราย รวมทัง้สิน้ 1,736 ราย รวม

เป็นจํานวนหุ้นทัง้หมด 3,201,105,793 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.9965 ของหุ้นท่ีออกและเสนอขายแล้วทัง้หมดของบริษัท ครบ

เป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ จงึได้เชิญประธานฯ กลา่วเปิดประชมุ 

ประธานฯ เปิดประชมุ โดยได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและแนะนํากรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ท่ีเข้า

ร่วมประชมุ ดงันี ้ 

 กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค     ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

 2.  นายเคนเนธ ล ีไวท์   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 3.  คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

4.  นายพาที สารสนิ   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 5.  นายธีรพงศ์ จนัศิริ   กรรมการ 

6.  นายพอล ชาลส์ี เคนน่ี   กรรมการ 

 7.  นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค   กรรมการ 

 กรรมการที่ลาประชุม 

1. นายอานิล ธาดาน่ี   กรรมการ 

2. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรัจ ราชากาเรีย กรรมการ 

 ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ  ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินสว่นกลาง  

2. นายสตีเฟ่น แอนดริว วอนนาวสกี ้  ประธานเจ้าหน้าท่ีกลุม่งานกฎหมายและพาณิชย์ 
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 ก่อนท่ีจะให้ท่ีประชมุพิจารณารายละเอียดในแตล่ะวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล 

ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนเสยีงและวิธีการนบัคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ ดงันี ้  

1. ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือหุ้น หรือเทา่กบัท่ีจํานวนหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะ 

2. การนบัคะแนนเสยีงจะใช้บตัรเพ่ือลงคะแนนเสยีงในทกุวาระ 

3. ในการนบัคะแนนเสยีงทกุวาระ จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผู้ ท่ีลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง แล้ว

จึงนําไปหกัออกจากจํานวนคะแนนเสยีงทัง้หมด 

4. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะท่ีประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” 

ขอให้ออกเสยีงดงักลา่วในบตัรลงคะแนน จากนัน้ให้ยกมือขึน้เพ่ือเจ้าหน้าท่ีจะได้เก็บบตัรลงคะแนนของท่าน

เพ่ือไปนบัคะแนนเสยีงตอ่ไป 

5. ผู้มาประชุมท่ีเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้

ลว่งหน้าแล้วไมต้่องลงคะแนนเสยีงอีก เน่ืองจากบริษัทได้บนัทกึคะแนนเสยีงตามท่ีผู้ ถือหุ้นกําหนดไว้แล้ว 

6. หลงัจากปิดการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ  บตัรลงคะแนนสาํหรับวาระก่อนหน้าจะไมนํ่ามานบัคะแนนอีก 

7. บตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะได้อย่างชดัเจนว่า

จะลงคะแนนเสยีงไปในทางใดจะถือวา่เป็นบตัรเสยี เช่น การทําเคร่ืองหมายทัง้ในช่องเห็นด้วย และไมเ่ห็นด้วย

หรือทําเคร่ืองหมายไม่ชดัเจน หรือขีดฆ่าเคร่ืองหมายใดโดยไม่ลงลายมือช่ือกํากบับริเวณท่ีขีดฆ่านัน้ เป็นต้น 

บริษัทจะไมนํ่าคะแนนของบตัรลงคะแนนท่ีเป็นบตัรเสยีมารวมเป็นคะแนนเสยีง 

นางสาวไตรทิพย์ ศวิะกฤษณ์กลุ ได้ขอเชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมสงัเกตการณ์การนบัคะแนนท่ีจดุนบัคะแนน โดย

ขออาสาสมคัรตวัแทนจากผู้ถือหุ้น นายอมร โควานิชเจริญ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้อาสาเป็นตวัแทนเข้าร่วมสงัเกตการณ์

การนบัคะแนนท่ีจดุนบัคะแนน 

 ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 21/2557 เม่ือวันที่ 2 เมษายน 2557 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 21/2557 ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 2

เมษายน 2557 โดยสาํเนารายงานการประชมุได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว ซึ่งปรากฏตามเอกสาร

แนบ 1 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

มติ:  ท่ีประชมุได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมดงักลา่วแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้

ถือหุ้นครัง้ท่ี 21/2557 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 2557 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ

ฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เห็นด้วย  3,201,596,297  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.9999  

ไมเ่ห็นด้วย  26  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  

งดออกเสยีง  0 เสยีง  

บตัรเสยี 0 เสยีง 
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วาระที่ 2   พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท (MINT-W5) เพื่อจัดสรร

ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิม ในจาํนวนไม่เกิน 200,077,833 หน่วย 

 ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระนี ้ ประธานฯ ได้รายงานสรุปผลการดําเนินงานและนําเสนอแผนงาน 5 ปี ให้ท่ีประชมุทราบ 

ดงัรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

ผลการดําเนินงาน 

จากกลยทุธ์การขยายธุรกิจและการกระจายธุรกิจในตา่งประเทศตลอดหลายปีท่ีผา่นมา  ในคร่ึงปีแรกของปี 2557 

รายได้ของบริษัทเพ่ิมขึน้ร้อยละ 10 จากชว่งเดยีวกนัของปีก่อน กําไรสทุธิเพ่ิมขึน้ร้อยละ 11 จากชว่งเดียวกนัของปีก่อน หาก

ไมน่บัรวมกําไรท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวจากการปรับมลูคา่ยตุิธรรมจากการลงทนุใน Serendib กําไรสทุธิจะเพ่ิมขึน้ร้อยละ 7 

ทัง้นี ้บริษัทยงัคงสามารถแสดงผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งทา่มกลางความไมแ่นน่อนทางการเมอืงในประเทศไทย  

ในคร่ึงปีแรกของปี 2557 รายได้ของบริษัทเพ่ิมขึน้ร้อยละ 10 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากรายได้ใน

สว่นของธุรกิจโรงแรมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 11 และรายได้ในสว่นของธุรกิจร้านอาหารเพ่ิมขึน้ร้อยละ 12 กําไรสทุธิท่ีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 

11 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากกําไรสทุธิในสว่นของธุรกิจโรงแรมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 18 และกําไรสทุธิในสว่นของ

ธุรกิจร้านอาหารเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4 

โดยสดัสว่นรายได้ท่ีมาจากธุรกิจโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 48 ธุรกิจร้านอาหารร้อยละ 43 ธุรกิจจดัจําหนา่ยและรับจ้าง

ผลติสนิค้าอีกร้อยละ 9 สาํหรับกําไรสทุธิในคร่ึงปีแรกของปี 2557 เป็นกําไรสทุธิท่ีเกิดจากธุรกิจโรงแรมร้อยละ 61 ธุรกิจ

ร้านอาหารร้อยละ 36 และธุรกิจจดัจําหนา่ยและรับจ้างผลติสนิค้าร้อยละ 3 ของกําไรสทุธิของบริษัท  

บริษัทมีการดําเนินธุรกิจครอบคลมุตัง้แตแ่อฟริกา ถึงออสเตรเลยี  โดยเมื่อเร็วๆ นี ้ บริษัทได้เพ่ิมสดัสว่นการลงทนุ

ในโมซมับิค และอีก 5 ประเทศทางตอนใต้ของแอฟริกา จากการเข้าซือ้กิจการในโรงแรม Sun International ปัจจบุนั บริษัท

ดําเนินธุรกิจใน 33 ประเทศ ประกอบด้วย 118 โรงแรม ร้านอาหารมากกวา่ 1,500 ร้าน และร้านค้าปลกีและจดุจําหนา่ย

สนิค้ามากกวา่ 280 ร้าน 

การสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้กบัผู้ ถือหุ้น 

บริษัทมุง่มัน่ท่ีจะสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้กบัผู้ ถือหุ้น มากกวา่การวดัผลจากราคาหุ้นในระยะสัน้ จากปี 2543 

ถึงปัจจบุนั บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้นเฉลีย่ร้อยละ 33 ตอ่ปี โดยกําไรจากการถือหุ้นบริษัทเป็น

ผลตอบแทนท่ีมีสดัสว่นมากท่ีสดุ บริษัทมุง่มัน่ท่ีจะสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยในช่วง 13 ปีท่ีผา่นมา อตัรา

การเติบโตเฉลีย่ตอ่ปีของรายได้ของบริษัทอยูท่ี่ร้อยละ 27 ของสนิทรัพย์อยูท่ี่ร้อยละ 23 และมลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด

เพ่ิมขึน้กวา่ร้อยละ 41  

กลยทุธ์การกระจายธุรกิจ 

ทา่มกลางความท้าทายจากปัจจยัภายนอก บริษัทยงัคงสามารถแสดงผลการดาํเนินงานเป็นกําไรมาโดยตลอด ไม่

วา่จะมีเหตกุารณ์ SARS, สนึาม,ิ ความไมแ่นน่อนทางการเมอืง หรือการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกโดยรวม 

คา่ใช้จา่ยด้านการลงทนุและงบดลุ 

เพ่ือให้การเติบโตเป็นไปตามแผนกลยทุธ์ 5 ปี บริษัทได้ประมาณการคา่ใช้จ่ายด้านการลงทนุไว้ดงันี ้
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• คา่ใช้จา่ยด้านการลงทนุในโครงการปัจจบุนัสาํหรับ 5 ปีข้างหน้า (2558-2562) เทา่กบั 30,000-35,000 

ล้านบาท และสาํหรับโครงการใหมอี่ก 20,000-25,000 ล้านบาท  

• คาดวา่คา่ใช้จ่ายด้านการลงทนุสาํหรับปี 2557 จะอยูท่ี่ 12,000 ล้านบาท  จากการเข้าซือ้กิจการลา่สดุ 2 

โครงการ คือ Maputo ในโมซมับิค และ Sun International ในแอฟริกา รวมมลูคา่การลงทนุทัง้สิน้ 160 

ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 5 พนัล้านบาท 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุอยูท่ี่ 1 เทา่ ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2557 ตํ่ากวา่นโยบายบริษัทท่ีกําหนดไว้ท่ี 1.3 เทา่ และตํ่า

กวา่ท่ีธนาคารกําหนดไว้ท่ี 1.75 เทา่ ดงันัน้ บริษัทจึงยงัมคีวามสามารถในการจดัหาเงินทนุเพ่ิม หากมีการเข้าซือ้กิจการ

ขนาดใหญ่อีก 

บริษัทยงัมีเงินกู้ยืมสว่นท่ียงัไมไ่ด้เบิกใช้ประมาณ  20,000 ล้านบาท นอกจากนี ้ ทริสเรทติง้ยงัเพ่ิมระดบัความ

นา่เช่ือถือของบริษัทขึน้เป็นระดบั A+ เป็นการเพ่ิมความสามารถในการจดัหาเงินทนุให้กบับริษัทภายใต้เง่ือนไขท่ีเหมาะสม 

หากบริษัทเลอืกท่ีจะออกหุ้นกู้  

แผนกลยทุธ์ในระยะ 5 ปีข้างหน้า 

บริษัทมีการทบทวนแผนกลยทุธ์ 5 ปี ทกุๆ ปี ปี 2562 เป็นปีเป้าหมายลา่สดุท่ีได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

• จํานวนโรงแรมเพ่ิมขึน้จาก 109 โรงแรม ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2557 เป็นมากกวา่ 190* โรงแรม ในปี 2562  

• จํานวนห้องพกัเพ่ืออยูอ่าศยัเพ่ิมขึน้จาก 67 ห้อง ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2557 เป็นมากกวา่ 360 ห้อง ในปี 

2562  

• จํานวนยนิูตในโครงการปันสว่นเวลาเพ่ิมขึน้จาก 106 ยนิูต ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2557 เป็นมากกวา่ 700 ยนิูต 

ในปี 2562  

• จํานวนร้านอาหารเพ่ิมขึน้จาก 1,592 ร้าน ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2557 เป็นมากกวา่ 3,300 ร้าน ในปี 2562  

• จํานวนร้านค้าปลกีและจดุจําหนา่ยสนิค้าเพ่ิมขึน้จาก 281 ร้าน ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2557 เป็นมากกวา่ 

360 ร้าน ในปี 2562  

* ตวัเลข 219 โรงแรม ในแผนกลยทุธ์ 5 ปี ได้รวมสว่นของ AVC และห้องพกัเพ่ืออยูอ่าศยัไว้ด้วย 

บริษัทกําหนดเป้าหมายไว้ 2 ข้อ สาํหรับปี 2562 คือ 

• ใน 5 ปีข้างหน้า มีอตัราการเติบโตเฉลีย่ตอ่ปีของกําไรสทุธิ มากกวา่ร้อยละ 20  

• อตัราผลตอบแทนของเงินลงทนุ (ROIC) มากกวา่ร้อยละ 15 

เพ่ือท่ีจะให้บรรลเุป้าหมายทัง้ 2 ข้อ มีองค์ประกอบท่ีสาํคญั 3 สว่นคือ 

• ให้ความสาํคญักบัการพฒันา ผลกัดนัแบรนด์ของตนเอง ทัง้ในสว่นธุรกิจโรงแรมและธุรกิจร้านอาหาร 

รวมถงึแบรนด์ตา่งประเทศท่ีได้คดัสรรแล้ว เช่น การเพ่ิมแบรนด์ Radisson Blu  

• เพ่ิมมลูคา่ทรัพย์สนิและผลผลติ โดยการลงทนุในธุรกิจท่ีมีกําไรขัน้ต้นสงู เช่น asset light model (การ

บริหารจดัการโรงแรมและแฟรนไชส์ร้านอาหาร) และธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น AVC และการขาย

ห้องพกัอาศยั 
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• ขยายธุรกิจผา่นการลงทนุเชิงกลยทุธ์และการเข้าซือ้กิจการ  

ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแขง็แกร่งและให้มีความยดืหยุน่

ทางการเงินในการดาํเนินโครงการตา่งๆ ในอนาคต รวมไปถงึโครงการเข้าซือ้กิจการตา่งๆ และเพ่ือสาํรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทนุ

หมนุเวยีนของบริษัท และ/หรือเพ่ือชําระหนี ้ เมื่อมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ บริษัทจงึมี

ความประสงค์ท่ีจะออกใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 5 (MINT-W5) (“ใบสาํคัญแสดงสทิธิ MINT-

W5”) ในจํานวนไมเ่กิน 200,077,833 หนว่ย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights 

Offering) โดยไมค่ิดมลูคา่ ในอตัราสว่น 20 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่ 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ (ในกรณีท่ีคํานวณแล้วมเีศษของ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิตํา่กวา่ 1 หนว่ย ให้ปัดเศษดงักลา่วทิง้) โดยใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วจะมอีายไุมเ่กิน 3 ปีนบัแตว่นัท่ี

ได้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิครัง้แรก มีอตัราการใช้สทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยตอ่หุ้นสามญั 1 หุ้น ท่ีราคาใช้สทิธิ 40 

บาทตอ่หุ้น ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

 ในการนีบ้ริษัทกําหนดให้วนัท่ี 20 ตลุาคม 2557 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรใบสาํคญัแสดง

สทิธิ MINT-W5 (Record Date) และวนัท่ี 21 ตลุาคม 2557 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 

225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

และให้คณะกรรมการบริษัท หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท

มอบหมาย เป็นผู้มีอํานาจในการกําหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยรวมถึงการ

จดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ การกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิการเข้าเจรจา ตกลงลง

นามในเอกสาร และสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ดําเนินการตา่งๆ อนัจําเป็น และสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัใบสาํคญัแสดง

สทิธิและการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้ซึง่รวมถึงการนําใบสาํคญัแสดงสทิธิและหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการ

ใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลอดจนดาํเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

นายสพุจน์ เอือ้ชยัเลศิกลุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถงึความเพียงพอของเงินทนุท่ีเกิดจากการออกใบสาํคญั

แสดงสทิธิในครัง้นี ้การจดักลุม่อตุสาหกรรมของบริษัทในกลุม่อาหารตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้ๆ ท่ี

มีสดัสว่นของรายได้จากธุรกิจโรงแรมมากกวา่ และได้สอบถามถึงอตัรากําไรสทุธิของธุรกิจอยูป่ระมาณเทา่ใด 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงวา่ บริษัทได้คํานงึถึงความเพียงพอของเงินทนุจากการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้ ทัง้นี ้

บริษัทยงัมีความสามารถในการจดัหาเงินทนุจากการออกหุ้นกู้ ได้อีก ซึง่จะลดผลกระทบท่ีมีตอ่ผู้ ถือหุ้น (dilution) ในสว่นของ

การจดักลุม่ธุรกิจ บริษัทยงัคงมรีายได้โดยรวมในกลุม่อาหาร (Total System Wide Sales) ซึง่รวมรายได้จากแฟรนไชส์ 

มากกวา่รายได้ในสว่นของธุรกิจโรงแรม และสาํหรับอตัรากําไรสทุธิ บริษัทจะพยายามรักษาอตัราการเติบโตอยูใ่นระดบั

ประมาณร้อยละ 20 ตอ่ปี 

นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงลกัษณะการเข้าลงทนุ จะเป็นในลกัษณะใด เงินทนุท่ี

ได้จากการออกใบสาํคญัแสดงสทิธินี ้ได้รวมอยูใ่นแผนการลงทนุหรือไม ่ 
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ประธานฯ ได้ชีแ้จงวา่ ขอให้ผู้ ถือหุ้นเช่ือมัน่และมัน่ใจในการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ซึง่การเข้าซือ้

กิจการตา่งๆ ยงัไมส่ามารถเปิดเผยให้กบัผู้ ถือหุ้นให้ทราบได้ เน่ืองจากยงัเป็นความลบัอยู ่ ทัง้นี ้ ในแตล่ะโครงการ บริษัทจะ

พิจารณาอยา่งละเอียดถ่ีถ้วนก่อนการลงทนุ 

นางสาวไตรทิพย์ ศวิะกฤษณ์กลุ ได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมเติมเร่ืองสดัสว่นการถือหุ้นของการเข้าซือ้กิจการ

วา่ ขึน้อยูก่บัการเจรจาในแตล่ะโครงการ ซึง่แตกตา่งกนั ไมส่ามารถบอกได้วา่บริษัทจะเข้าถือหุ้นในสดัสว่นเทา่ใด โดยโอ๊คส์

เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ท่ีบริษัทเข้าซือ้กิจการในชว่งท่ีผา่นมาและได้นําสง่เงินปันผลเข้าบริษัทมาเป็นลาํดบั ทัง้นี ้ โรงแรมของ

บริษัททัง้หมด 118 โรงแรมเป็นโรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหารเป็นสว่นใหญ่ รายรับจงึอยูใ่นรูปของรายได้จากการรับจ้าง

บริหารไมใ่ชเ่งินปันผล 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถงึท่ีมาของราคาใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิและมลูคา่

ตามบญัชีของบริษัท 

นางสาวไตรทิพย์ ศวิะกฤษณ์กลุ ได้ชีแ้จงวา่ ณ วนัท่ีกําหนดราคาใช้สทิธิ ราคาหุ้นในตลาดอยูท่ี่ประมาณ 33 บาท 

และจากการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีผา่นมาของบริษัท จะมีราคาใช้สทิธิสงูกวา่ราคาปัจจบุนัของราคาหุ้น ณ ขณะนัน้

ประมาณร้อยละ 20 บริษัทจงึกําหนดราคาใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะออกนีท่ี้ราคา 40 บาท ปัจจบุนัมลูคา่ตาม

บญัชีอยูท่ี่ประมาณ 7 บาทตอ่หุ้น 

นายสมศกัดิ์ แซอ่งุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึง dilution effect ของการออกใบสาํคญัแสดงสทิธินี ้และเหตุ

ใดจงึไมร่ะดมทนุแบบการเพ่ิมทนุ  

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ ได้ชีแ้จงวา่ หากมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบสาํคญัแสดงสทิธิโดยบคุคลอ่ืน

ท่ีไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จํานวน จะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเดมิประมาณร้อยละ 5 ประธานฯ ได้ชีแ้จงวา่ การไมเ่ลอืกการเพ่ิมทนุ 

เน่ืองจากการระดมทนุโดยการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิมคีวามเพียงพอและเหมาะสมสาํหรับการดาํเนินงานของบริษัทใน

ปัจจบุนั และไมส่ง่ผลกระทบตอ่อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิารออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W5 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

มติ:  ท่ีประชมุได้พิจารณาและมมีติอนมุตักิารออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W5 เพ่ือจดัสรรให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมตามท่ี

เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 เห็นด้วย  3,201,712,834  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.9999  

 ไมเ่ห็นด้วย  901  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  

 งดออกเสยีง  10,000 เสยีง 

บตัรเสยี 0 เสยีง 

ทัง้นี ้นายไกรวลัย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะกับประธานฯ ถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้

ซกัถามเมื่อยงัมีข้อสงสยัอยู ่ 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงผู้ ถือหุ้น โดยขอให้ถามคําถามในตอนท้าย หากเป็นคําถามท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัวาระท่ีกําลงัพิจารณา 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,005,534,127 บาท เป็น 4,001,556,662 บาท 

โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงัไม่ได้จาํหน่ายจาํนวน 3,977,465 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมี

การแก้ไขเพ่ิมเติม) บริษัทจะเพ่ิมทุนจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไว้แล้ว ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพ่ิมขึน้ เมื่อหุ้นทัง้หมดได้

ออกจําหน่ายและได้รับชําระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นท่ีเหลือนัน้จะเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้

แปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ดังนัน้ เพ่ือให้บริษัทสามารถเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  

MINT-W5 และเพ่ือปฏิบตัิตามบทบญัญัติในมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมี

การแก้ไขเพ่ิมเติม) บริษัทจึงจําเป็นต้องลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,005,534,127 บาท เป็น 4,001,556,662 บาท 

โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จําหนา่ย จํานวน 3,977,465 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึง่เป็นหุ้นสามญัรองรับคงเหลอื

จากใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W (ESOP) ท่ีได้หมดอายไุปแล้วเมื่อวนัท่ี 12 มิถนุายน 2557 จํานวน 3,573,332 หุ้น และหุ้น

สามญัรองรับการปรับสทิธิ จํานวน 404,133 หุ้น  

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,005,534,127 บาท เป็น 

4,001,556,662 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จําหนา่ยจํานวน 3,977,465 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

มติ:  ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติอนมุตักิารลดทนุจดทะเบียนของบริษัทตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน

สีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เห็นด้วย  3,201,723,734  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.9995 

ไมเ่ห็นด้วย  3,501  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0001  

งดออกเสยีง  10,000 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ  0.0003 

บตัรเสยี 0 เสยีง 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน  

 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดงัท่ีกล่าวไว้ในวาระท่ี 3 

ข้างต้น จึงเป็นการสมควรท่ีบริษัท จะต้องแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตามรายละเอียดดงันี ้

“ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน จํานวน   4,001,556,662 บาท    (สี่พันหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นหก

พนัหกร้อยหกสบิสองบาท)  

 แบง่ออกเป็น             4,001,556,662 หุ้น    (สี่พันหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นหก

พนัหกร้อยหกสบิสองหุ้น) 

  มลูคา่หุ้นละ                                    1  บาท    (หนึง่บาท) 

               โดยแยกออกเป็น 

 หุ้นสามญั             4,001,556,662 หุ้น    (สี่พันหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นหก

พนัหกร้อยหกสบิสองหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ                                     -  หุ้น     (-   หุ้น) ”  
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ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้

สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนตามรายละเอียดท่ีได้กลา่วข้างต้น 

มติ:  ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้

สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

และผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เห็นด้วย  3,201,728,234  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.9996 

ไมเ่ห็นด้วย  1  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

งดออกเสยีง  10,000 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ  0.0003 

บตัรเสยี 0 เสยีง 

วาระที่  5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,001,556,662 บาท เป็น 4,201,634,495 บาท 

โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จาํนวน 200,077,833 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามท่ีท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการออกใบสําคญัแสดงสทิธิ MINT-W5 

จํานวนไม่เกิน 200,077,833 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ดงัท่ี

กล่าวมาในวาระท่ี 2 ดังนัน้ บริษัทจึงจําเป็นต้องเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 4,001,556,662 บาท เป็น 

4,201,634,495 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 200,077,833 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใช้

สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W5  

ประธานฯ  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท จาก 4,001,556,662 บาท เป็น 

4,201,634,495 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน 200,077,833 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

มติ: ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สาม

ในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด 

ดงันี ้

เห็นด้วย  3,227,420,932  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.9996  

ไมเ่ห็นด้วย  1  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  

งดออกเสยีง  10,400  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0.0003 

บตัรเสยี 0 เสยีง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน   

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงัท่ีกลา่วไว้ในวาระท่ี 5 

ข้างต้น จึงเป็นการสมควรท่ีบริษัท จะต้องแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตามรายละเอียด ดงันี ้    

 “ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน    4,201,634,495 บาท   (สี่พนัสองร้อยหนึ่งล้านหกแสนสาม

หมื่นสีพ่นัสีร้่อยเก้าสบิห้าบาท)  
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 แบง่ออกเป็น               4,201,634,495 หุ้น     (สี่พนัสองร้อยหนึ่งล้านหกแสนสาม

หมื่นสีพ่นัสีร้่อยเก้าสบิห้าหุ้น)  

 มลูคา่หุ้นละ       1 บาท       (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น 

 หุ้นสามญั               4,201,634,495 หุ้น     (สี่พนัสองร้อยหนึ่งล้านหกแสนสาม

หมื่นสีพ่นัสีร้่อยเก้าสบิห้าหุ้น)  

 หุ้นบริุมสทิธิ                                     -   หุ้น      (-   หุ้น)” 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้

สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนตามรายละเอียดท่ีได้กลา่วข้างต้น 

มติ: ท่ีประชมุได้พิจารณาและมมีติอนมุตักิารแก้ไขเพ่ิมเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้

สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

และผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เห็นด้วย  3,227,420,932  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.9996  

ไมเ่ห็นด้วย  1  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  

งดออกเสยีง  10,400  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ  0.0003 

บตัรเสยี 0 เสยีง 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจาํนวน 200,077,833 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคัญ

แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิม (MINT-W5) 

 ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามท่ีท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ MINT-W5 

จํานวนไม่เกิน 200,077,833 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ดงัท่ี

กลา่วมาในวาระท่ี 2 บริษัทจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 200,077,833 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 

1 บาท เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W5 

 ในการนีใ้ห้คณะกรรมการบริษัทหรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท

มอบหมาย มีอํานาจในการพิจารณาและกําหนดรายละเอียดอ่ืนใด อนัจําเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ซึ่ง

รวมไปถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงแต ่(1) เข้าเจรจา ทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาท่ีเก่ียวข้อง และดําเนินการใดๆ 

เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (2) ลงนามในแบบคําขออนญุาต คําขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานท่ีจําเป็น และ

เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ รวมถึงการติดตอ่และยื่นแบบคําขออนญุาต คําขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานท่ี

จําเป็นและเก่ียวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการนําหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีจําเป็นเพ่ือการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาพิจารณาอนมุตักิารจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุจํานวน 200,077,833 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้

หุ้นละ 1 บาท เพ่ีอรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W5 
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มติ:  ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุจํานวน 200,077,833 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

เพ่ีอรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ MINT-W5 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ

ฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เห็นด้วย  3,227,420,932  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.9999  

ไมเ่ห็นด้วย  1  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  

งดออกเสยีง  10,400  เสยีง 

บตัรเสยี 0 เสยีง   

วาระที่  8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมมูลค่าไม่เกิน 10,000 ล้านบาท 

ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือให้การลงทนุ การขยายธุรกิจ การเพ่ิมสภาพคลอ่งทางการเงิน และการชําระหนี ้

ของบริษัทเป็นไปอย่างคล่องตวั บริษัทจึงได้เสนอแผนระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้  รายละเอียดปรากฎตาม

เอกสารแนบ 3 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้เสนอแนะให้ฝ่ายจดัการพิจารณาถึงการเสนอขายหุ้นกู้ ให้กบัผู้ ถือ

หุ้นสามญั และการรักษาระดบัอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ จากการออกหุ้นกู้ เพ่ิมเติมนี ้

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ได้ชีแ้จงว่า ท่ีผ่านมา หุ้นกู้ของบริษัทสว่นใหญ่เสนอขายให้กบันกัลงทุนสถาบนั 

เน่ืองจากในแตล่ะครัง้เป็นการเสนอขายในจํานวนท่ีไม่มาก  แต่ทัง้นี ้ขอรับข้อเสนอแนะดงักลา่วเพ่ือนําไปพิจารณา สําหรับ

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุของบริษัทอยูท่ี่ 1 เทา่ ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2557 ตํ่ากว่านโยบายบริษัทท่ีกําหนดไว้ท่ี 1.3 เท่า และตํ่า

กวา่ท่ีธนาคารกําหนดไว้ท่ี 1.75 เทา่ ดงันัน้ บริษัทจึงยงัมีความสามารถในการจดัหาเงินทนุเพ่ิม  

นายสมศกัดิ์ แซอ่งุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงระยะเวลาในการออกหุ้นกู้   

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ ได้ชีแ้จงว่า การออกหุ้นกู้จะขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดและความจําเป็นในการใช้เงิน 

การขออนมุตัิผู้ ถือหุ้นในครัง้นีเ้ป็นการขออนมุตัิลว่งหน้า เพ่ือให้มีวงเงินในการจดัหาเงินทนุ  

นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงวงเงินคงเหลือของหุ้นกู้ ก่อนการอนุมตัิหุ้ นกู้  

10,000 ล้านบาทนี ้ 

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ ชีแ้จงวา่ วงเงินคงเหลอืของหุ้นกู้อยู่ท่ี 10,200 ล้านบาท ปัจจุบนับริษัทมียอดหุ้นกู้

จํานวนทัง้สิน้ 16,800 ล้านบาท โดยจะถึงกําหนดชําระภายในปี 2558 จํานวน 3,000 ล้านบาท และถึงกําหนดชําระปี 2560

จํานวน 4,300 ล้านบาท โดยอายขุองหุ้นกู้มีตัง้แต ่5 ปี 7 ปี และ 10 ปี 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

มติ: ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 เห็นด้วย  3,215,094,707  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.6177  

 ไมเ่ห็นด้วย  12,324,725  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.3818  
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 งดออกเสยีง  11,901  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ  0.0003 

 บตัรเสยี 0 เสยีง 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระอ่ืนใดเพ่ิมเติม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเพ่ิมเติม ดงันี ้

นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงจํานวนโรงแรม ค่าตอบแทนกรรมการ และการเลือก

สถานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และธุรกิจ Ribs and Rumps นอกจากนี ้ยงัเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีแยกแสดงเงินลงทนุของบริษัท

ลกู ในสว่นท่ีเป็นกําไรและขาดทนุ 

นางสาวไตรทิพย์ ศวิะกฤษณ์กลุ ได้ชีแ้จงวา่ บริษัทมจํีานวนโรงแรมทัง้สิน้ 118 โรงแรม สาํหรับคา่ตอบแทน

กรรมการรายไตรมาสจํานวน 300,000 บาทตอ่ครัง้ ได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 แล้วนัน้ เป็น

คา่ตอบแทนสาํหรับกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาผลประกอบการรายไตรมาส โดยใช้เวลาในการประชมุประมาณ

คร่ึงวนั ซึง่คา่ตอบแทนของแตล่ะบริษัท จะแตกตา่งกนัออกไป ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของแตล่ะบริษัท  

ประธานฯ ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่ สาํหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีจดัขึน้ ณ โรงแรมอนนัตรา กรุงเทพฯ สาทร นี ้เพ่ือให้เกิด

ความหลากหลายและให้ผู้ ถือหุ้นได้เข้าชมกิจการโรงแรมของบริษัทในโรงแรมท่ีแตกตา่งกนั อนนัตรายงัเป็นแบรนด์ท่ีสาํคญั

ในกลุม่โรงแรมของบริษัท สว่น Ribs and Rumps ดําเนินธุรกิจสเต๊กในออสเตรเลยี ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุและอยูร่ะหวา่ง

ปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

น.ส. เมธีนี หาญเมธีคณุา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถงึธุรกิจร้านอาหารและโรงแรมในประเทศจีน และ

ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการเปิด AEC  

ประธานฯ ได้ชีแ้จงวา่ ในประเทศจีนบริษัทได้ลงทนุในร้านอาหารประเภทปลา และรับจ้างบริหารโรงแรม 2 แหง่ใน

ปัจจบุนั ซึง่อาจมกีารเพ่ิมจํานวนขึน้อีกในอนาคต สาํหรับธุรกิจค้าปลกียงัไมม่ีการขยายไปตา่งประเทศ สาํหรับประเทศใน

กลุม่ AEC บริษัทมีร้านอาหารอยูใ่นหลายประเทศในกลุม่ AEC แล้ว และมีแนวโน้มท่ีจะมีการขยายตอ่ 

นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงธุรกิจในกลุม่ประเทศ AEC  

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ บริษัทมกีารขยายธุรกิจไปในกลุม่ประเทศ AEC แล้วโดยเฉพาะในกลุม่อาหาร 

เน่ืองด้วยไมม่ีเร่ืองอ่ืนใดเสนอเพ่ือพิจารณา และไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกลา่วปิดประชมุ

เมื่อเวลา 16.45 น. 

 

 

 

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

                                      (นายวิลเลยีม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค) 
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