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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

(“MINT”, “บริษัท”) 

  ประชมุเมื่อวนัท่ี 9 สงิหาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท 

  นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานคณะกรรมการ ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัท

ได้กําหนดไว้ โดยประธานฯ ดําเนินการประชุมเป็นภาษาองักฤษ และนายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน

สว่นกลางและรองประธานฝ่ายวางแผนกลยทุธ์ ดําเนินการประชมุเป็นภาษาไทย 

 ก่อนเร่ิมการประชุม เจ้าหน้าท่ีของโรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท ได้นําเสนอคําแนะนําเก่ียวกับ

มาตรการและระบบรักษาความปลอดภยั กรณีเกิดเหตฉุกุเฉินของทางโรงแรม  

  นายชัยพฒัน์ ไพฑูรย์ ได้แจ้งว่า บริษัทมีทุนชําระแล้วจํานวน 4,618,914,291 บาท แบ่งออกเป็น 4,618,914,291 

หุ้น มีผู้ ถือหุ้น ณ วันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2561

จํานวน 30,504 ราย ซึ่งในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจํานวน 317 ราย และด้วยการมอบฉนัทะจํานวน 1,770 ราย 

รวมทัง้สิน้ 2,087 ราย โดยถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 3,477,231,017 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.2824 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด

ของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ จงึได้เชิญประธานฯ กลา่วเปิดประชมุ 

ประธานฯ เปิดประชุม โดยได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและแนะนํากรรมการบริษัท 

ผู้บริหารระดบัสงู ท่ีปรึกษากฎหมายและผู้ ท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ทําหน้าท่ีตรวจสอบการนบัคะแนนท่ีเข้าร่วมประชมุ และท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระ ดงันี ้ 

 กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 64 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 11 ทา่น) 

1. นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค     ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

2. คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

3. นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

4. นางสาวสวุภา เจริญยิ่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ  

สรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

5. นายนิต ิโอสถานเุคราะห์   กรรมการ 

6. นายพอล ชาลส์ี เคนน่ี   กรรมการ 

7. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรัจ ราชากาเรีย กรรมการ 

กรรมการที่ลาประชุม (คิดเป็นร้อยละ 36 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 11 ทา่น) 

1. นายอานิล ธาดาน่ี    กรรมการ 

2. นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮเูบนเน็ท   กรรมการอิสระ 

3. นายธีรพงศ์ จนัศิริ    กรรมการ 

4. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค   กรรมการ 
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ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางปัทมาวลยั รัตนพล   ประธานเจ้าหน้าท่ีบคุคล 

2. นายไบรอนั เดลานี   ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินสว่นกลาง 

3. นายสตีเฟ่น ฮอยนาสกี ้   ประธานเจ้าหน้าท่ีกลุม่งานกฎหมายและพาณิชย์ 

4. นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวฒัน์   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ 

5. นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินส่วนกลางและรองประธานฝ่าย

วางแผนกลยทุธ์  

6. นายโกศิน ฉนัธิกลุ รองประธานอาวโุสฝ่ายการลงทนุและการควบรวม 

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ และ นายโกศิน ฉนัธิกลุ จะเป็นผู้ให้ข้อมลูเพ่ิมเติมในสว่นของวาระพิจารณาอนมุตัิการลงทนุ

ในหุ้นในบริษัท NH Hotel Group SA. โดยการทําคําเสนอซือ้ (Takeover Bid) และการซือ้หุ้น เป็นภาษาไทย 

 เลขานุการบริษัท 

 นางสาวสรัญญา สนุทรส  

 ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 

 นายเทพชล โกศล    บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากดั 

 ผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ทาํหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง 

นางสาววริษฐา จิตรวฒุิโชต ิ  บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากดั  

ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ จากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จาํกัด 

นายวรวสัส์ วสัสานนท์   Managing Director  

นายภาวิส พกุกะณะสตุ   Assistant Vice President 

ก่อนท่ีจะให้ท่ีประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ท่ีปรึกษากฎหมายฯ ชีแ้จง

วิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนบัคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ อีกทัง้ยงัได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบบทบาทหน้าท่ีของผู้ ท่ีได้รับ

การแตง่ตัง้ให้ทําหน้าท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีงครัง้นี ้ 

ท่ีปรึกษากฎหมายฯ ได้ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนเสยีงและวิธีการนบัคะแนนเสยีง ดงันี ้  

1. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือหุ้น หรือเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะ 

2. การนบัคะแนนเสยีงจะใช้บตัรเพ่ือลงคะแนนเสยีงทกุวาระ 

3. ในการนบัคะแนนเสยีงทกุวาระ จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผู้ ท่ีลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง แล้วจึงนําไป

หกัออกจากจํานวนคะแนนเสยีงทัง้หมด ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีไมเ่ห็นด้วยกบัข้อเสนอของคณะกรรมการ หรือ

งดออกเสยีง ให้ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน แล้วสง่ให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเพ่ือนบัคะแนนเสยีงตอ่ไป 

4. การประชมุจะพิจารณาวาระตา่งๆ ตามลาํดบัท่ีกําหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ โดยจะนําเสนอข้อมลูประกอบ

วาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในวาระท่ีเก่ียวข้องนัน้ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดประสงค์

จะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ยกมือขึน้ และเดินไปยงัจดุไมโครโฟนท่ีได้จดัเตรียมไว้ โดยแนะนําตวัก่อน

ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
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5. ผู้มาประชมุท่ีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นตามหนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ลว่งหน้า

แล้วไมต้่องลงคะแนนเสยีงอีก  

6. เมื่อปิดการลงคะแนนเสยีงแตล่ะวาระ  บตัรลงคะแนนสาํหรับวาระก่อนหน้าจะไมส่ามารถใช้ลงมติได้ 

7. บตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะได้อย่างชดัเจนว่าจะ

ลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือว่าเป็นบตัรเสีย เช่น การทําเคร่ืองหมายทัง้ในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือ

ทําเคร่ืองหมายไมช่ดัเจน หรือขีดฆา่เคร่ืองหมายใดโดยไมล่งลายมือช่ือกํากบับริเวณท่ีขีดฆา่นัน้ เป็นต้น  

ท่ีปรึกษากฎหมายฯ ได้ชีแ้จงบทบาทหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง ดงันี ้

1. ตรวจสอบวิธีการลงทะเบียน 

2. ตรวจนบัองค์ประชุม เพ่ือให้มัน่ใจว่าผู้ ท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้งดออกเสียงในวาระท่ีตนมีสว่นได้

เสยี และเพ่ือให้มัน่ใจวา่การลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีงเป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัท 

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ได้ขอเชิญตัวแทนผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนท่ีจุดนับคะแนนโดยขอ

อาสาสมคัรตวัแทนจากผู้ ถือหุ้น โดยมี นางบษุยมาส รักสยาม อาสาเข้าร่วมสงัเกตการณ์การนบัคะแนน 

 ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 25/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 3 เมษายน 2561 

 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 25/2561 ซึ่งประชุมเมื่อ

วนัท่ี 3 เมษายน 2561 โดยสําเนารายงานการประชุมได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว ซึ่งปรากฏตาม

เอกสารแนบ 1 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

 นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงความครบถ้วนของรายงานการประชมุ  

 นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ รับทราบเพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนของรายงานการประชมุ 

 ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่าวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ

ฉนัทะ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ:  ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 25/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 3 

เมษายน 2561 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,514,221,758 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9407 

ไมเ่ห็นด้วย 2,084,500 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0592 

งดออกเสยีง 0 เสยีง    

บตัรเสยี 0 เสยีง  
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วาระที่ 2   พิจารณาอนุมัติการลงทุนในหุ้นในบริษัท NH Hotel Group SA. โดยการทาํคาํเสนอซือ้ (Takeover Bid) 

และการซือ้หุ้น 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2561 เมื่อวนัท่ี 4 มิถนุายน 2561 (“ท่ี

ประชุมคณะกรรมการ”) ได้มีมติอนมุตัิให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการลงทนุในหุ้นในบริษัท NH Hotel 

Group SA. (“บริษัทเป้าหมาย”) ท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แมดริด ซึ่งเป็นเจ้าของและดําเนินธุรกิจโรงแรม

จํานวน 382 แหง่ในประเทศแถบยโุรป โดยการทําคําเสนอซือ้ (Takeover Bid) (“การเข้าทํารายการเสนอซือ้”) และการซือ้หุ้น 

(“การเข้าทํารายการซือ้หุ้น”) โดย MHG Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“ผู้ซือ้”) ได้เข้าลงนามในสญัญาซือ้

ขายหุ้นแบบมีเง่ือนไขบงัคบัก่อนซึ่งเก่ียวข้องกบัการเข้าทํารายการซือ้หุ้นกบั Tangla Spain, S.L.U. (“ผู้ขาย”) (“สญัญาซือ้

ขายหุ้นแบบมีเง่ือนไขบงัคบัก่อน”) ในวนัท่ี 5 มิถนุายน 2561 ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการ  

ทัง้นี ้ภายหลงัการเปิดเผยข้อมลู เก่ียวกบัมติท่ีประชุมคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด

หลกัทรัพย์ฯ”) บริษัทได้เข้าทําสญัญาซือ้ขายหุ้นกบั Oceanwood Capital Management LLP (“Oceanwood”) ซึง่เป็นหนึง่ใน

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป้าหมายในปัจจุบัน เพ่ือซือ้หุ้ นในบริษัทเป้าหมายจํานวน 14,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.6 ของทุน

ทัง้หมด (fully diluted basis) ดงันัน้ ปัจจุบนักลุม่บริษัทของ MINT จึงถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายจํานวน 116,945,043 หุ้น คิด

เป็นร้อยละ 29.8 ของทนุทัง้หมด (fully diluted basis) ซึง่สง่ผลให้จํานวนหุ้นในบริษัทเป้าหมายสาํหรับการเข้าทํารายการเสนอ

ซือ้ลดลงจากจํานวนท่ีได้เคยแจ้งไว้ก่อนหน้านี ้

นอกจากนี ้เมื่อวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริษัทของ MINT ได้สิทธิในการซือ้หุ้นอีกจํานวน 22,496,064 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 5.7 ในบริษัท NH Hotel Group จาก Oceanwood Capital Management ภายใต้เ ง่ือนไขบังคับก่อน 

กลา่วคือ รายการนีจ้ะสมบรูณ์ได้ ต่อเมื่อได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ MINT ในวนันี ้โดยภายหลงัการ

อนมุตัิดงักลา่ว สดัสว่นการถือหุ้นของกลุม่บริษัทของ MINT ในบริษัท NH Hotel Group ก่อนการทําคําเสนอซือ้ จะคิดเป็น

ร้อยละ 44.0 ของทนุทัง้หมด 

ในการพิจารณาอนมุตัิวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 3 ให้ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 พิจารณาโดยถือวา่วาระท่ี 2 

ถึงวาระท่ี 3 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเง่ือนไขซึ่งกนัและกนั ดงันัน้ หากวาระใดวาระหนึ่งไมไ่ด้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุ

วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 จะไมม่ีการพิจารณาวาระอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนักบัวาระท่ีไมไ่ด้รับ

อนมุตัิอีก และจะถือวา่วาระท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวาระอ่ืนท่ีได้รับอนมุตัิไปแล้วเป็นอนัยกเลกิ 

การลงทนุในบริษัทเป้าหมายมีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้

1. การเข้าทํารายการเสนอซือ้ - ผู้ ซือ้ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MINT จะทําคําเสนอซือ้ (Takeover Bid) ตาม

กฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศสเปนเก่ียวกบัการทําคําเสนอซือ้ สําหรับหุ้นทัง้หมดท่ีเหลืออยูใ่นบริษัทเป้าหมายท่ีกลุม่

บริษัทของ MINT ไม่ได้ถืออยู่ ณ เวลาการทําคําเสนอซือ้ หรือจํานวนไม่เกิน 219,801,140 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.0 ของทนุ

ทัง้หมด (fully diluted basis) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 2 ยโูร ในราคาเสนอซือ้หุ้นละ 6.40 ยโูร (หรือประมาณ 241.78 บาท) ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กับการปรับราคายุติธรรม ( fair price adjustments) รวมเป็นเงินไม่เกิน  1,406,727,296 ยูโร (หรือประมาณ  

53,144,047,152 บาท) ทัง้นี ้ราคาเสนอซือ้และจํานวนหุ้ นท่ีจะเสนอซือ้อาจเปลี่ยนแปลงตามมูลค่าของหุ้ นในบริษัท

เป้าหมาย หรือเหตปัุจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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ในการทํารายการเสนอซือ้ บริษัทจะดําเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศสเปนเก่ียวกบัการทําคํา

เสนอซือ้ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากแหลง่เงินทนุท่ีใช้ในการเข้าทํารายการเสนอซือ้มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน ดงันัน้ 

จํานวนหุ้นในบริษัทเป้าหมายท่ีผู้ซือ้ถือภายหลงัการเข้าทํารายการเสนอซือ้จะขึน้อยู่กับปัจจัยและเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกับ

บริษัทและผู้ซือ้ รวมถึงเง่ือนไขภายใต้สญัญาสินเช่ือท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและอาจมีในอนาคต (เช่น อตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุ) ซึ่ง

บริษัทหรือผู้ซือ้เป็นคู่สญัญา หรือการจัดการการถือหุ้น หรือการขายหรือจําหน่ายไปซึ่งหุ้นในบริษัทเป้าหมายทัง้หมดหรือ

บางสว่น เพ่ือการจดัการโครงสร้างทางการเงินและการจดัการท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ภายหลงัการดําเนินการดงักลา่ว บริษัทคาดวา่

กลุม่บริษัทของ MINT จะถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายในสดัสว่นไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 51 ของทนุทัง้หมด (fully diluted basis) ซึ่ง

เป็นสดัสว่นท่ี MINT ยงัคงมีอํานาจควบคมุบริษัทเป้าหมายอยู ่ 

2. การเข้าทาํรายการซือ้หุ้น - ผู้ซือ้ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ MINT จะซือ้หุ้นในบริษัทเป้าหมายจากผู้ขาย (ซึง่ได้แก่ 

Tangla Spain, S.L.U.) จํานวน 32,937,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.4 ของทนุทัง้หมด (fully diluted basis) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้น

ละ 2 ยูโร ในราคาซือ้ขายหุ้นละ 6.10 ยูโร (หรือประมาณ 230.45 บาท) รวมเป็นเงิน 200,925,674 ยูโร (หรือประมาณ 

7,590,670,590 บาท) โดยราคาซือ้ขายหุ้นขึน้อยู่กบัการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเป้าหมายซึ่งจะมีการปรับราคาซือ้ขายหุ้น 

ณ วนัท่ีดําเนินการซือ้ขายหุ้น 

การเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้นจะเกิดขึน้ตอ่เมื่อเง่ือนไขตา่งๆ ตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ครบถ้วนแล้ว 

(1) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนมุตัิให้บริษัทเข้าทํารายการลงทนุในบริษัทเป้าหมาย 

(2) บริษัทได้รับการสนบัสนนุสินเช่ือจากสถาบนัการเงินอยา่งเพียงพอสาํหรับการเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้า

ทํารายการซือ้หุ้น โดยปัจจบุนั บริษัทได้รับการอนมุตัิสนิเช่ือจากสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวข้องเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

(3) บริษัทได้รับการอนุญาตท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องจากหน่วยงานเก่ียวกับการแข่งขนัทางการค้า โดยหน่วยงาน

เก่ียวกับการแข่งขันทางการค้ามีหลายหน่วยงาน เช่น National Markets and Competition Commission 

(Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) (“CNMC”) ในประเทศสเปน และ Portuguese 

Competition Authority (“Autoridade da Concorrência”) (“AdC”) ในประเทศโปรตเุกส โดยปัจจุบนั บริษัท

ได้รับการอนญุาตท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องดงักลา่วแล้ว  

บริษัทคาดวา่การเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้นจะเกิดขึน้ภายในเดือนกนัยายน 2561 

ในการเข้าทํารายการ มีความเป็นไปได้ว่าอาจมีบุคคลอ่ืนทําคําเสนอซือ้ (Takeover Bid) สําหรับหุ้นในบริษัท

เป้าหมายในลกัษณะท่ีเป็นการแข่งขนักับผู้ซือ้ โดยอาจเสนอราคา และ/หรือเง่ือนไขท่ีดีกว่าข้อเสนอด้านราคา และ/หรือ

เง่ือนไขของผู้ซือ้ ซึ่งผู้ซือ้อาจต้องปรับราคาเสนอซือ้หุ้นเพ่ิมขึน้เพ่ือแข่งขนักบับคุคลดงักลา่ว โดยจะอยูภ่ายใต้กรอบการมอบ

อํานาจท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าทํารายการเสนอซือ้ โดยคํานงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นหลกั  

การเข้าทํารายการดงักลา่วเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 68.0 ตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

เมื่อพิจารณารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ท่ีเกิดขึน้ในรอบ 6 เดือน ก่อนวนัท่ีมีการตกลงเข้าทํารายการเสนอซือ้และการ

เข้าทํารายการซือ้หุ้นในครัง้นี ้ซึ่งมีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 29.7 ตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ จะมีขนาด

รายการรวมสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 97.7 ตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ ซึ่งมีขนาดเท่ากบัร้อยละ 50 หรือสงูกวา่ การ
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เข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้นดงักลา่วจึงเข้าขา่ยเป็นการเข้าทํารายการประเภท 1 ตามประกาศเร่ืองการ

ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทจึงมีหน้าท่ีเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัรายการการได้มาซึง่สินทรัพย์ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

แตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกบัการเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้น และจดั

ให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนมุตัิการเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้น โดยมติดงักลา่วต้องได้รับคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้

ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี ทัง้นี ้รายละเอียดของการเข้าทํารายการปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

นอกจากนี ้การเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้ นซึ่งทําโดยผู้ซือ้ซึ่งเป็นบริษัทท่ี MINT จัดตัง้

ขึน้มาเพ่ือการลงทุนในหุ้นของบริษัทเป้าหมายถือเป็นรายการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัท ตาม

มาตรา 107(2)(ข) แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) ซึง่กําหนดให้บริษัทมหีน้าท่ีต้อง

จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเข้าทํารายการ โดยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีอนมุตัิการเข้าซือ้หุ้นจะต้องได้รับ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั

สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีพิเศษ 

ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามเอกสารเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีได้สง่ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นแล้ว 

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ และนายโกศิน ฉนัธิกลุ ได้อธิบายรายละเอียดของรายการดงันี ้

NH Hotel Group (“NH”) เป็นผู้ประกอบการโรงแรมชัน้นําของยุโรป ด้วยเครือข่ายโรงแรมท่ีหลากหลาย ตัง้แต่

ระดบักลางถึงระดบับนใน 30 ประเทศในทวีปยโุรป อเมริกาและแอฟริกา 

• เป็นเครือโรงแรมท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 6 ในยโุรป 

• เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แมดริด มีมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ท่ี 2.4 พนัล้านยโูร (ณ 

กรกฎาคม 2561) 

• เป็นผู้ประกอบการโรงแรมชัน้นําท่ีมีโรงแรม 385 แหง่และห้องพกัรวม 59,682 ห้อง ในเมืองหลกัใน 30 ประเทศ 

• ตลาดหลกัอยูใ่นประเทศสเปน เยอรมนั อิตาลแีละเบเนลกัซ์ 

ความสมเหตสุมผลของการทํารายการ 

• เป็นการลงทนุท่ีเหมาะสมเชิงกลยทุธ์ ในด้านแบรนด์ ด้านทําเลประเทศท่ีตัง้ รวมทัง้ระดบัและประเภทของโรงแรม 

• สนิทรัพย์คณุภาพด ีมีความนา่สนใจสงู เน่ืองจากตัง้อยูใ่นตลาดในแถบยโุรป ซึง่เป็นตลาดท่ีรายใหมเ่ข้าถึงยาก 

และโรงแรมตัง้อยูใ่นแหลง่ยทุธศาสตร์ 

• การลงทนุในราคาท่ีเหมาะสม และมีศกัยภาพการเติบโตท่ีด ีโดยสาํหรับการเข้าทํารายการเสนอซือ้ ราคาเสนอ

ซือ้หุ้นละ 6.40 ยโูร ปรับมลูคา่ด้วยเงินปันผลจํานวน 0.10 ยโูรตอ่หุ้น ท่ีจ่ายไปแล้วเมื่อวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2561 

ทําให้ปัจจบุนัราคาเสนอซือ้อยูท่ี่ 6.30 ยโูรตอ่หุ้น และสาํหรับการเข้าทํารายการซือ้หุ้น ราคาซือ้ขายหุ้นละ 6.10 

ยโูร ปรับมลูคา่ด้วยเงินปันผลจํานวน 0.10 ยโูรตอ่หุ้น ท่ีจ่ายไปแล้วเมื่อวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2561 ทําให้ปัจจบุนั

ราคาเสนอซือ้อยูท่ี่ 6.00 ยโูรตอ่หุ้น 

แผนการดําเนินการเบือ้งต้น 

MINT ในฐานะหนึ่งในผู้ ถือหุ้นหลกั จะร่วมทํางานกบัคณะกรรมการและผู้บริหารของ NH Hotel Group เพ่ือท่ีจะ

สนบัสนนุวิสยัทศัน์ระยะยาวของ NH Hotel Group ดงันี ้
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• สร้างความชดัเจนให้แก่ตลาดและนกัลงทนุปัจจบุนัของ NH 

MINT มีความตัง้ใจท่ีจะสร้างความโปร่งใสในแผนและวตัถปุระสงค์ของการลงทนุของบริษัท โดย (1) ประกาศแผนการ

ทําคําเสนอซือ้ เพ่ือเป็นประโยชน์แกผู่้ ถือหุ้นรายยอ่ยของ NH ท่ีต้องการขายหุ้น (2) สือ่สารอยา่งชดัเจนถึงความตัง้ใจท่ี

จะคงให้ NH เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แมดริดท่ีมีการกํากบัดแูลกิจการและธรรมาภิบาลท่ีดี และ

มีผลการดําเนินงานทางการเงินท่ีแข็งแกร่งในอนาคต โดยสนบัสนนุและผลกัดนัให้เกิดความร่วมมอืระหวา่งบริษัทกบั

คณะผู้บริหารของ NH ในการดําเนินการตามแผนงานและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการสร้างมลูคา่ร่วมกบั MINT 

MINT ยินดีเปิดรับนกัลงทนุปัจจบุนัและนกัลงทนุรายใหมข่อง NH ให้มีสว่นได้รับประโยชน์จากแผนงานในอนาคต 

• การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

แนวทางสําคญัในการลงทนุของ MINT ในครัง้นี ้คือการสนบัสนนุการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของ NH ซึ่งรวมถึง

การปฏิบตัิตามกฎการกํากับดูแลกิจการและธรรมาภิบาลท่ีดีของ National Securities Market Commission 

ของประเทศเสปน (CNMV) 

MINT มีความตัง้ใจท่ีจะ (1) จดัให้มีระเบียบและขัน้ตอนท่ีชดัเจนในการกําหนดแนวทางความสมัพนัธ์และการติดต่อ

ทางธุรกิจระหว่างบริษัทจดทะเบียนทัง้สองแห่ง รวมถึงกําหนดขอบเขตการทางานของแต่ละบริษัท (2) ยึดมัน่และ

ปฏิบตัิตามกลไกท่ีชดัเจนในการคาดการณ์และระบถุึงปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ และ (3) 

สนบัสนนุให้คณะกรรมการทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการกํากบัดแูลและเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดได้เป็นอยา่งด ี

• นโยบายอตัราสว่นโครงสร้างทางการเงินและเงินปันผลของ NH  

MINT เห็นพ้องกันกับคณะผู้บริหารของ NH ในเร่ืองเป้าหมายทางการเงินสําหรับปี 2562 ทัง้ในแง่ EBITDA 

(285 ล้านยโูร -290 ล้านยโูร) และอตัราสว่นโครงสร้างทางการเงิน (อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ EBITDA<1.2 เทา่) 

MINT เห็นพ้องกนักบัคณะผู้บริหารของ NH ว่าอตัราส่วนหนีส้ินสทุธิต่อ EBITDA ท่ีมีเสถียรภาพในระยะยาว

สําหรับ NH Hotel Group ควรจะอยู่ท่ี 2.5 เท่า โดยเป้าหมายอตัราสว่นโครงสร้างทางการเงินดงักลา่ว ขึน้อยู่

กับโอกาสในการลงทุนในการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจในอนาคตด้วย (โดยอตัราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนใน

ระยะยาว (ROIC) อยู่ท่ีร้อยละ11-13) ทัง้นี ้หากโอกาสในการลงทุนดงักลา่วไม่เกิดขึน้ NH Hotel Group จะ

พิจารณาคืนทนุในรูปเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น 

MINT จะยงัคงสนบัสนนุนโยบายการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นของ NH โดยสนบัสนนุให้ NH จ่ายเงินปันผล

ท่ีมีเสถียรภาพในระยะยาวในอตัราประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิจากการดําเนินงาน 

• สนบัสนนุทีมผู้บริหารของ NH ให้ขบัเคลือ่นกลยทุธ์และการดําเนินงานของบริษัท 

MINT จะทํางานร่วมกนักบัคณะกรรมการของ NH เพ่ือให้ผู้บริหารของ NH สามารถดําเนินกิจการตอ่ไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพได้ รวมถึงจดัทําแผนกลยทุธ์ระยะยาวและสนบัสนนุทีมผู้บริหารของ NH ด้วยทรัพยากรท่ีจําเป็น

ตอ่การดําเนินกลยทุธ์ดงักลา่ว 

โอกาสในการสร้างมลูคา่ 

• การก่อให้เกิดแพลตฟอร์มหรือฐานการประกอบการขนาดใหญ่เพ่ือให้บริการโรงแรมในเอเชีย –ยุโรป: ด้วย

องค์ประกอบของกลุม่พอร์ตโฟลิโอท่ีมีหลากหลายแบรนด์ภายใต้รูปแบบการประกอบธุรกิจท่ีเป็นเจ้าของเอง
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และรับจ้างบริหาร ซึ่งมีความแข็งแกร่งในตลาดท่ีมีอยู่ทัง้ในทวีปเอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง 

แอฟริกา และอเมริกา 

• การประหยัดต่อขนาด: โดยการปฏิบัติงานขององค์กรขนาดใหญ่ระดบัสากลจะช่วยสร้างโอกาสในการเพ่ิม

ประสทิธิภาพของต้นทนุให้กบัทัง้ 2 บริษัท  

• พนัธมิตรในด้านการขายและจดัจําหนา่ย: โดยมีโอกาสเพ่ิมทัง้ในเร่ืองของ loyalty program ความชํานาญใน

การขายและช่องทางการจดัจําหนา่ย การปรับปรุงการบริการให้ครอบคลมุกลุม่ลกูค้าท่ีกว้างขึน้ โดยใช้

ประโยชน์จากฐานข้อมลูโดยรวมท่ีใหญ่ขึน้  

• การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลกูค้าของแต่ละบริษัท: โดยสามารถเพ่ิมความต้องการของลกูค้าฝ่ังยุโรปท่ี

เดินทางมายงัเอเชีย ตะวนัออกกลาง และโอเชียเนีย และในทางกลบักนั รวมถึงการขยายความต้องการการ

เดินทางเพ่ือการพกัผอ่นเป็นการเดินทางเพ่ือธุรกิจและในทางกลบักนัเช่นกนั 

• โอกาสในการเพ่ิมการใช้ประโยชน์จากแบรนด์ระหวา่งภมูิภาค: ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ภายใต้ NH หรือภายใต้ไม

เนอร์ โฮเทลส์ เพ่ือโอกาสในการเพ่ิมขึน้ของรายได้ 

• การใช้ทรัพยากรร่วมกนัเพ่ือประโยชน์ของทัง้สององค์กร: ไม่วา่จะเป็นในด้านทรัพยากรบคุคล การปฏิบตัิงาน 

แบรนด์ ความชํานาญด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม (จากคอร์บินแอนด์คิงส์ เบนิฮานา เดอะ คอฟฟ่ี คลบั และคอน

เซ็ปท์ร้านอาหารไทย) 

แหลง่ท่ีมาของเงินทนุ 

ท่ีมาของแหลง่เงินทนุท่ีทางบริษัทจดัเตรียมไว้ และจะพิจารณาใช้อยา่งเหมาะสม มีดงัตอ่ไปนี ้

• เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน (Loans from financial institutions) 

• หุ้นกู้  (Corporate Bonds) 

• หุ้นกู้ ไมกํ่าหนดอายท่ีุมีลกัษณะคล้ายทนุ (Perpetual Bonds) 

ทัง้นี ้บริษัทคาดว่าในระยะยาว บริษัทจะดํารงไว้ไม่ให้อตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนเพ่ิมมากกว่าระดบันโยบายภายใน

ของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั โดยบริษัทได้มีแผนการจดัการโครงสร้างเงินทนุของบริษัท และการพดูคยุหารือกบัผู้ ร่วมลงทนุ

ทางการเงินรายอ่ืนอยูด้่วยแล้ว 

สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

รายละเอียดความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏตามรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

เก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์ (เอกสารแนบ 3 ของหนงัสอืเชิญประชมุ) 

นายวรวสัส์ วสัสานนท์ และนายภาวิส พกุกะณะสตุ ชีแ้จงสรุปความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระดงันี ้

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้แสดงความเห็นต่อการเข้าทํารายการโดยพิจารณาจากข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ท่ี 6/2561 และความเป็นไปได้ว่าอาจมีบคุคลอ่ืนทําคําเสนอซือ้ (Takeover Bid) สําหรับ

หุ้นในบริษัทเป้าหมายในลกัษณะท่ีเป็นการแขง่ขนักบัผู้ซือ้ โดยอาจเสนอราคา และ/หรือเง่ือนไขท่ีดีกวา่ข้อเสนอด้านราคา และ/

หรือเง่ือนไขของผู้ซือ้ ซึ่งผู้ซือ้อาจต้องปรับราคาเสนอซือ้หุ้นเพ่ิมขึน้เพ่ือแข่งขนักับบุคคลดงักลา่ว โดยจะอยู่ภายใต้กรอบการ

มอบอํานาจท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าทํารายการเสนอซือ้ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นหลกั และเน่ืองจากแหลง่
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เงินทุนท่ีใช้ในการเข้าทํารายการเสนอซือ้มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน ดงันัน้ จํานวนหุ้นในบริษัทเป้าหมายท่ีผู้ซือ้ถือ

ภายหลงัการเข้าทํารายการเสนอซือ้จะขึน้อยู่กบัปัจจยัและเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทและผู้ซือ้ รวมถึงเง่ือนไขภายใต้สญัญา

สนิเช่ือท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและอาจมีในอนาคต (เช่น อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ) ซึง่บริษัทหรือผู้ซือ้เป็นคูส่ญัญา หรือการจดัการการ

ถือหุ้น หรือการขายหรือจําหน่ายไปซึ่งหุ้นในบริษัทเป้าหมายบางสว่น เพ่ือการจดัการโครงสร้างทางการเงินและการจดัการท่ี

เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ภายหลงัการดําเนินการดงักลา่ว บริษัทคาดวา่กลุม่บริษัทของ MINT จะถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายในสดัสว่นไม่

ตํ่ากวา่ร้อยละ 51 ของทนุทัง้หมด (fully diluted basis) ซึง่เป็นสดัสว่นท่ี MINT ยงัคงมีอํานาจควบคมุบริษัทเป้าหมายอยู ่

สรุปผลการประมาณการทางการเงินของ NH 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในสหภาพยุโรปท่ีเติบโตในช่วง 3 ปี

ย้อนหลงั ซึง่จะสง่ผลถึงการประมาณการของรายได้ในอนาคต โดยกําหนดสมมติฐานในระหวา่งปี 2561-2563 NH จะได้รับ

ผลประโยชน์จากการเติบโตของอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวในสหภาพยโุรป 

ในขณะท่ีระหว่างปี 2563-2568 NH จะเติบโตตามอตัราเงินเฟ้อเป้าหมายของสหภาพยโุรปเป็นหลกั เพ่ือเป็นการ

ประมาณการในเชิงอนรัุกษ์นิยม ซึ่งไม่ได้คํานึงถึงแตช่่วงเติบโตของอตุสาหกรรมท่องเท่ียวเพียงอย่างเดียว สงัเกตได้ว่าการ

ประมาณเงินลงทนุในช่วง ปี 2563-2568 จะไม่มีเงินลงทนุสําหรับการขยายโรงแรมหรือการปรับภาพลกัษณ์ทางการตลาด

อยา่งเป็นนยัสาํคญั ซึง่สอดคล้องกบัการประมาณการรายได้ท่ีเติบโตตามอตัราเงินเฟ้อปกต ิ 

สรุปมลูคา่ยตุิธรรมของ NH 

วิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิเป็นวิธีท่ีสะท้อนแผนการดําเนินธุรกิจ ความสามารถในการทํากําไร และ

แนวโน้มการเติบโต รวมทัง้ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในอนาคต ซึ่งเป็นการประมาณการมาจากรายได้และรายจ่ายของ NH ตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีตัง้อยู่บนสมมติฐานท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้เห็นว่าสมเหตุสมผล ทัง้นี ้NH เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนอยู่ใน

ตลาดหลกัทรัพย์แมดริด และมีการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี นกัลงทุนรวมทัง้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมลูบริษัทได้

อยา่งทัว่ถึง เพ่ือประกอบการประเมินราคาท่ีเหมาะสม ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา่วิธีนีเ้ป็นวธีิท่ีเหมาะสมในการ

ประเมินมลูคา่ NH โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินช่วงราคาท่ีเหมาะสมไว้ท่ีช่วงราคาเทา่กบั 6.12-7.42 ยโูรตอ่หุ้น 

ข้อดีของการเข้าทํารายการ 

• ราคาการเข้าทํารายการเป็นราคาท่ีเหมาะสม  ท่ีปรึกษาการทางเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาการเข้าทํา

รายการ (ต้นทนุเฉลี่ยการเข้าทํารายการของบริษัท) จะขึน้อยู่กบัจํานวนของผู้ตอบรับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

NH ของผู้ซือ้ โดยราคาการเข้าทํารายการอยู่ระหว่าง 6.00-6.26 ยูโรต่อหุ้น (โดยสําหรับการเข้าทํารายการ

เสนอซือ้ ราคาเสนอซือ้หุ้นละ 6.40 ยูโร ปรับมูลค่าด้วยเงินปันผลจํานวน 0.10 ยูโรต่อหุ้น ท่ีจ่ายไปแล้วเมื่อ

วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2561 ทําให้ปัจจุบนัราคาเสนอซือ้อยูท่ี่ 6.30 ยโูรต่อหุ้น และสําหรับการเข้าทํารายการซือ้

หุ้น ราคาซือ้ขายหุ้นละ 6.10 ยโูร ปรับมลูค่าด้วยเงินปันผลจํานวน 0.10 ยโูรต่อหุ้น ท่ีจ่ายไปแล้วเมื่อวนัท่ี 27 

กรกฎาคม 2561 ทําให้ปัจจบุนัราคาเสนอซือ้อยูท่ี่ 6.00 ยโูรตอ่หุ้น) ซึง่ราคาเฉลีย่สงูสดุดงักลา่วถือเป็นราคาท่ี

อยูใ่นช่วงราคาท่ีเหมาะสมท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินไว้ 

• การสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัท 

• ทําเลท่ีตัง้ท่ีโดดเดน่ 

• การสร้างมลูคา่เพ่ิมให้กบัธุรกิจ 
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• กําไรตอ่หุ้นของบริษัทเพ่ิมขึน้ 

• การกระจายของความเสีย่งด้านภมูิศาสตร์ 

ข้อเสยีของการเข้าทํารายการ 

• ภาระทางการเงินจากการเข้าทํารายการ - หากมีจํานวนผู้ตอบรับคําเสนอซือ้ในระดบัท่ีส่งผลให้บริษัท มี

สดัสว่นการถือครองหุ้น NH เกินกวา่ประมาณร้อยละ 60.0 อาจสง่ผลให้อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระทางการเงิน

ตอ่ทนุ (IBD/E) เพ่ิมขึน้จนถึงระดบั IBD/E Debt Covenant ท่ี 1.75 เทา่ ในกรณีดงักลา่ว บริษัทมีแผนเบือ้งต้น

ในการดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม อันอาจรวมถึง การหาพันธมิตรทางธุรกิจ 

(Strategic Partner) หรือการออกหุ้นกู้ ไม่กําหนดอาย ุ(Perpetual Bond) โดยท่ีจากประมาณการทางการเงิน

ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพบว่า กระแสเงินสดของบริษัท และส่วนแบ่งกําไรท่ีเพ่ิมขึน้จาก NH มีความ

เพียงพอตอ่ภาระทางการเงินท่ีเกิดขึน้ในอนาคต 

• ความเสีย่งจากผลประกอบการไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดหวงัและเศรษฐกิจโลก 

ปัจจยัความเสีย่ง 

• จํานวนผู้ ถือหุ้นของ NH ตอบรับคําเสนอซือ้มากกวา่สดัสว่นการถือครองหุ้นเป้าหมายของบริษัทฯ 

• ผลประกอบการของ NH ไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดหวงั 

• ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

• บริษัทไมไ่ด้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เข้าทํารายการ 

• การเปลีย่นแปลงซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบของ NH 

จากการวิเคราะห์ข้อดี – ข้อเสียของการเข้าทารายการท่ีปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นวา่ การทํารายการ 1) การ

เข้าทํารายการเสนอซือ้หุ้นทัง้หมด NH และ 2) การเข้าทารายการซือ้หุ้น เป็นรายการท่ีมีความเหมาะสมและผู้ ถือหุ้นควร

อนมุตัิการเข้าทํารายการดงักลา่ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้  

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

1) เหตใุดผู้ ถือหุ้นปัจจบุนัของ NH จึงขายหุ้นให้กลุม่ MINT 2) จําแนกโรงแรมท่ีอยูบ่นพืน้ท่ีเช่าและโรงแรมท่ีเป็น

เจ้าของเอง รวมถึงคา่ใช้จ่ายเร่ืองคา่เช่า 3) ประเภทของลกูค้า 

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ชีแ้จงวา่ รายได้จากโรงแรมท่ีเป็นเจ้าของเองอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 70-72 อีกร้อยละ 28 เป็น

รายได้จากโรงแรมบนพืน้ท่ีเชา่ ในสว่นของกําไรก่อนดอกเบีย้และคา่เสือ่มราคา มาจากโรงแรมท่ีเป็นเจ้าของเองร้อยละ 50 

 นายโกศิน ฉนัธิกลุ ชีแ้จงวา่ ผู้ขายต้องการขายหุ้น NH เน่ืองจากเป็นนโยบายของกองทนุ ในสว่นของสนิทรัพย์ของ 

NH หนึง่ในสามของสนิทรัพย์เป็นเจ้าของเอง และอีกสองในสามของสนิทรัพย์เป็นสว่นท่ีเช่ามา ซึง่สญัญาเช่าโดยเฉลีย่มีอายุ

ประมาณ 11.5 ปี ซึง่อตัราการตอ่อายสุญัญาเชา่ท่ีมีการตอ่อายเุมื่อสามปีก่อนอยูท่ี่ร้อยละ 95 ในสว่นของลกูค้า ร้อยละ 70 

เป็นนกัทอ่งเท่ียว และอีกร้อยละ 30 เป็นนกัธุรกิจ 
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นายภาณวุฒัน์ เวชยนัต์ววิฒัน์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

1) ผลประกอบการหกเดือนแรกของ NH รวมรายการท่ีเกิดขึน้ครัง้เดียวหรือไม ่2) มีการจดัการความเสีย่งด้านอตัรา

แลกเปลีย่นอยา่งไร 3) ความเสีย่งจากการตอ่อายสุญัญาเชา่ 4) ต้นทนุทางการเงินในอีกห้าปีข้างหน้า 

 นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ชีแ้จงวา่ รายได้หกเดือนแรกของ NH มีอตัราการเติบโตร้อยละ 4 ในขณะท่ีกําไรก่อนดอกเบีย้ 

ภาษีและคา่เสือ่มราคา มีอตัราการเติบโตท่ีร้อยละ 12 ไมน่บัรวมรายการท่ีเกิดขึน้ครัง้เดยีว บริษัทจดัการความเสีย่งด้านอตัรา

แลกเปลีย่นโดยการป้องกนัความเสีย่ง (hedging) การทําสญัญาแลกเปลีย่น (swap) 

ความเสีย่งจากการตอ่อายสุญัญาเชา่มคีอ่นข้างน้อย จากสถิติท่ีมกีารตอ่อายสุญัญาเชา่ท่ีร้อยละ 95 สาํหรับต้นทนุ

ทางการเงินนัน้ บริษัทจะใช้เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน (Bridging facility) ในช่วงสัน้ๆ การออกหุ้นกู้  (bond) และการออก

หุ้นกู้ ท่ีไมจํ่ากดัอาย ุ (perpetual bond) โดยอตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้สกลุเงินบาทท่ีมีการสอบถามในตลาดทนุจะอยูท่ี่ร้อยละ 

3-3.5 หากมีการ swap เป็นสกลุยโูร อตัราดอกเบีย้จะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 1-2 และอตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้ ท่ีไมจํ่ากดัอาย ุ

(perpetual bond) จะอยูท่ี่ร้อยละ 5-6 หรือร้อยละ 3-4 ในสกลุเงินยโูร 

นายโกศิน ฉนัธิกลุ กลา่วเสริมวา่ การไมต่อ่อายสุญัญาเชา่ร้อยละ 5-6 นัน้มาจากทาง NH ซึง่เป็นผู้ เช่า ตดัสนิใจไม่

ตอ่สญัญาเช่าเน่ืองจากคณุภาพของสนิทรัพย์ 

นายสพุจน์ เอือ้ชยัเลศิกลุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

1) บริษัทเร่ิมซือ้หุ้น NH ตัง้แตเ่มื่อไร 2) มีคูแ่ขง่ในการเข้าทํารายการซือ้หุ้นหรือไม ่3) สว่นแบง่รายได้ของโรงแรมและ

อาหารและเคร่ืองดืม่ 4) วิธีการลดต้นทนุและเพ่ิมประสทิธิภาพในการบริหารงาน 5) ความเสีย่งจากการท่ีธนาคารจะเพ่ิม

อตัราดอกเบีย้ภายหลงัจากได้ตกลงกนัไว้แล้ว 6) รายช่ือผู้ ถือหุ้นอ่ืนๆ และสดัสว่นการถือหุ้นของ NH  

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ชีแ้จงวา่ เร่ิมแรกบริษัทซือ้หุ้น NH จาก Oceanwood และซือ้เพ่ิมขึน้ตามลาํดบั สดัสว่นรายได้

ของโรงแรมคดิเป็นร้อยละ 70 รายได้จากอาหารและเคร่ืองดื่มร้อยละ 20 และอีกร้อยละ 10 เป็นรายได้อ่ืนๆ  

ในสว่นของการลดต้นทนุและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารบริษัทมีอํานาจในการตอ่รองมากขึน้และมีการประหยดัตอ่

ขนาด ซึง่คาดวา่จะสามารถเพ่ิมรายได้ให้กบับริษัท ทัง้นี ้ไมม่ีการเปลีย่นแปลงต้นทนุทางการเงินหลงัจากท่ีได้มีการตกลงกนัไว้แล้ว 

  นายโกศิน ฉนัธิกลุ กลา่วเสริมวา่ การลงทนุในหุ้น NH ในสว่นของ Oceanwood และ HNA ถือเป็นการลงทนุเชิง

เทคนิคและกลยทุธ์ ซึง่มีการเพ่ิมการถือหุ้นตามลาํดบั จนปัจจบุนับริษัทถือหุ้นร้อยละ 44 ซึง่พบวา่มีกลุม่โรงแรมในระดบัต้นๆ 

ของโลกได้สง่จดหมายแสดงถึงความสนใจในการซือ้หุ้น NH ให้กบั NH แตก็่ต้องถอนความตัง้ใจนัน้ เราสามารถให้ความ

มัน่ใจกบัผู้ ถือหุ้นได้วา่ บริษัทซือ้หุ้น NH ในมลูคา่ท่ีคุ้มคา่  

  สว่นผู้ ถือหุ้นอ่ืนๆ ของ NH ได้แก ่Hesperia ถือหุ้นอยูร้่อยละ 8.1 สว่นท่ีเหลอืเป็นผู้ ถือหุ้นอ่ืนๆ ในแง่ของต้นทนุทาง

การเงิน บริษัทจะพิจารณาการกู้ยืมในภาพรวม พิจารณาทกุๆ ชอ่งทางท่ีมีอยูใ่นตลาดทนุโดยรวม ไมไ่ด้คํานงึถึงธนาคารใด

ธนาคารหนึง่โดยเฉพาะ ซึง่สญัญาการกู้ยืมสาํหรับ Bridging Facility ในครัง้นีไ้ด้รับการอนมุตัิเรียบร้อยแล้ว 

  บริษัทคาดวา่ กลุม่บริษัท MINT จะถือหุ้นใน NH ไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 51 ในกรณีท่ีไมม่ีผู้ ถือหุ้นมาแสดงเจตนาขายหุ้น NH 

เลยนัน้ กลุม่บริษัท MINT ก็จะถือหุ้น NH ร้อยละ 44 ซึง่จะมีอํานาจในการบริหารงาน อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีแผนสาํรอง ไว้แล้วหาก

การถือหุ้นไมถ่ึงตามท่ีคาดไว้ ในสว่นของการรวมบญัชี จะขึน้อยูก่บัภาพรวมของรายการ ซึง่อยู่ระหวา่งการหารือกบัผู้สอบบญัชี 
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นายธนประเสริฐ ไพโรจน์วชัระ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงจดุคุ้มทนุ และการสง่กรรมการเข้าไปร่วมบริหาร 

นายโกศิน ฉนัธิกลุ ชีแ้จงวา่ จดุคุ้มทนุจะอยูท่ี่แปดปี โดยยงัไมไ่ด้คาํนงึถงึการเพ่ิมมลูคา่ใดๆ ให้กบั NH ซึง่จะทําให้

จดุคุ้มทนุเร็วขึน้กวา่แปดปี ปัจจบุนับริษัทมีกรรมการเข้าไปร่วมในคณะกรรมการบริษัทของ NH จํานวน 3 ทา่น 

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ กลา่วเสริมวา่ การลงทนุนีเ้ป็นการเข้าลงทนุของบริษัทเอง มใิช่การลงทนุผา่นกองทนุ และมี

การสง่กรรมการเข้าร่วมบริหารในคณะกรรมการบริษัทของบริษัทเป้าหมาย 

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กลา่วสนบัสนนุการเข้าทํารายการในครัง้นี ้ ซึง่เป็นเวลาท่ี

เหมาะสม และเช่ือมัน่วา่ บริษัทจะดําเนินธุรกิจไปได้อยา่งยัง่ยืน ซึง่บริษัทได้ถกูรวมเข้าไปใน DJSI และดชันีความยัง่ยืนของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET Sustainability Index) บริษัทมีการจดัสดัสว่นของการเป็นเจ้าของสนิทรัพย์เอง การ

รับจ้างบริหารท่ีคอ่นข้างเหมาะสม และมีการดาํเนินธุรกิจครอบคลมุในหลายทวีป เป็นการดําเนินธุรกิจในระดบัสากลมากขึน้ 

และให้ความมัน่ใจในกระแสเงินสดของบริษัท และได้ให้ความคดิเห็นเก่ียวกบัการใช้บริษัทในสงิคโปร์ในการเข้าทํารายการ 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณความเห็นและเสริมว่าบริษัททําการประเมินเร่ืองประโยชน์ทางภาษี และรับรองการทํา

รายการตามมาตรการการหกัรายจ่ายสาํหรับรายจ่ายในการลงทนุในทรัพย์สิน (Double Tax Agreement) โดยผู้ เช่ียวชาญ 

ลดรายจ่ายภาษีโดยการใช้บริษัทในสิงคโปร์ บริษัทพยายามลดต้นทนุด้านดอกเบีย้จ่ายโดยการใช้กลไกต่างๆ  ต้นทนุทาง

การเงินของบริษัทถือได้วา่ตํ่าท่ีสดุซึ่งเปิดโอกาสให้สามารถเข้าไปลงทนุในสินทรัพย์ท่ีมีโอกาสเติบโตสงู เช่น NH และเช่ือมัน่

วา่เป็นการลงทนุท่ีเหมาะสมในด้านของเวลาและสนิทรัพย์ ตลอดจนเช่ือมัน่ในการสนบัสนนุจากผู้ ถือหุ้น 

นายสถาพร โคธีรานรัุกษ์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

1) ทําไมจึงใช้บริษัทในสงิคโปร์ในการเข้าทํารายการ 2) ในงบการเงินของ MINT มีการนําการถือหุ้นร้อยละ 29.8 ใน NH 

เข้าไปบนัทกึอยา่งไร 3) หากบริษัทถือหุ้นใน NH มากขึน้ จะสามารถสง่กรรมการเข้าไปได้ก่ีทา่น ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้วา่ ทกุ

การถือหุ้นร้อยละ 8.3 จะสง่ตวัแทนเข้าเป็นกรรมการได้ 1 ทา่น 4) ตวัแทนกรรมการจาก MINT ได้เข้าประชมุกรรมการ NH แล้วก่ีครัง้ 

นายชัยพฒัน์ ไพฑูรย์ ชีแ้จงว่า การถือหุ้นใน NH ได้ถูกบนัทึกในงบการเงินไตรมาสท่ี 2 ของ MINT ในบญัชีเงิน

ลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย เน่ืองจากยงัอยู่ระหว่างกระบวนการเข้าทํารายการเสนอซือ้หุ้ นเพ่ิมเติมของ NH ผ่านตลาด

หลกัทรัพย์แมดริด ประเทศสเปน ภายใต้ข้อจํากดัตามข้อบงัคบัในการเข้าทํารายการเสนอซือ้หุ้นผา่นตลาดหลกัทรัพย์แมดริด 

ประเทศสเปน ทําให้กลุม่ MINT ยงัไม่มีอํานาจควบคมุหรืออิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัใน NH การรับรู้รายได้จาก NH จะอยู่

ในรูปของเงินปันผล สําหรับการสง่ตวัแทนเข้าเป็นกรรมการใน NH ปัจจุบนับริษัทถือหุ้นร้อยละ 29.8 มีกรรมการตวัแทน 3 

ทา่น หากสดัสว่นการถือหุ้นเพ่ิมขึน้ ก็จะมีท่ีนัง่กรรมการเพ่ิมมากขึน้ตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ประเทศสเปน 

นายโกศิน ฉนัธิกลุ กลา่วเสริมวา่ การประชมุคณะกรรมการของ NH ในครัง้ก่อน เป็นการหารือเร่ืองเก่ียวกบัการทํา

คําเสนอซือ้ ตวัแทนกรรมการจาก MINT จึงไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุด้วย 

นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบลูย์ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

1) สญัญาซือ้ขายหุ้นมีเง่ือนไขบังคับก่อนในเร่ืองใดบ้าง 2) NH เคยแสดงผลประกอบการขาดทุนบ้างหรือไม่ 3) 

ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลคิดเป็นร้อยละเท่าไร 4) เหตใุดราคาในการทํารายการเสนอซือ้ และรายการซือ้หุ้นจึงแตกต่างกนั 

5) อตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนในปัจจุบนัของบริษัทและภายหลงัการเข้าทํารายการ จะเป็นเท่าใด 6) ภายหลงัการเข้าทํารายการ 

คาดหวงัการเติบโตของกําไรสทุธิอยา่งไร และได้ฝากเร่ืองการควบคมุต้นทนุและการบริหารอตัราแลกเปลีย่นให้กบัทางผู้บริหาร 
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นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ชีแ้จงวา่ เง่ือนไขบงัคบัก่อน ณ ปัจจุบนั คือการได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ 

MINT ผลประกอบการของ NH เคยแสดงผลขาดทนุในช่วงปี 2555-2558 จากการขยายงานจํานวนมาก หลงัจากนัน้มีการ

ปรับปรุงการบริหารจดัการโดยการลดจํานวนโรงแรมลง และสามารถลดหนีล้งได้ ต้นทุนทางการเงินตํ่าลง มีสินทรัพย์ท่ีมี

คณุภาพ ทําไห้ในปี 2559-2561 ผลประกอบการของ NH จึงกลบัมาแข็งแกร่งมากขึน้ 

NH จ่ายเงินปันผลงวดลา่สดุท่ี 0.1 ยูโรต่อหุ้น คิดเป็นผลตอบแทนร้อยละ 1.7 เงินปันผลท่ี MINT ได้รับในเดือน

กรกฎาคมท่ีผา่นมา รวมทัง้สิน้ 359 ล้านบาท โดย NH มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิ  

อตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุของ MINT ณ สิน้เดือนมิถนุายน 2561 อยู่ท่ี 1.6 เท่า ภายหลงัการเข้าทํารายการแล้ว คาด

วา่อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุจะอยูท่ี่ 1.3 เทา่ ซึง่เป็นอตัราสว่นนโยบายของบริษัท 

อตัราการเจริญเติบโตของกําไรสทุธิท่ีคาดหวงัไว้ จะอยูท่ี่ร้อยละ 15-20 ตอ่ปีโดยเฉลีย่ตามแผนกลยทุธ์ 5 ปี ในสว่น

ของ NH มีการวิเคราะห์จากนกัวิเคราะห์ถึงอตัราการเจริญเติบโตของ NH มีการประมาณการไว้สงูถึงร้อยละ 50-60 ในอีก

สองปีข้างหน้า ซึง่จะเป็นสว่นสนบัสนนุการเจริญเติบโตของ MINT โดยรวม 

นายโกศิน ฉันธิกุล กล่าวเสริมว่า EBITDA ของ NH เป็นบวกมาโดยตลอด แต่เน่ืองจากโครงสร้างทางการเงินมี

สดัสว่นของหนีส้งู สง่ผลตอ่กําไรสทุธิของ NH โดยในสว่นของราคาในการทํารายการเสนอซือ้ และรายการซือ้หุ้นแตกตา่งกนั 

เน่ืองจากการตอ่รองกนัในเชิงพาณิชย์ 

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า ได้พบกับคณะกรรมการและผู้บริหารของ NH ร่วมกับคณุดิลลิปและคณุโกศิน และรู้สกึ

ประทบัใจและตระหนกัถึงศกัยภาพ ความสามารถและความมุง่มัน่ของผู้บริหาร และมีความมัน่ใจในการทํารายการนี ้

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอให้ประธานฯ กลา่วถงึมมุมองการทํารายการในครัง้นี ้

ประธานฯ กลา่ววา่ ประธานฯ มีความมัน่ใจอยา่งมากในการทํารายการครัง้นี ้เน่ืองจากเป็นการได้มาซึง่สนิทรัพย์ท่ี

มีคณุภาพ ในราคาท่ีแขง่ขนัได้  ภายใต้การบริหารงานของคณะผู้บริหารท่ีมอียูปั่จจบุนั ซึง่ถือเป็นสนิทรัพย์ท่ีสาํคญัอยา่งหนึง่

ของ NH ทัง้นี ้การเข้าซือ้สนิทรัพย์ บริษัทจะพิจารณาสนิทรัพย์ท่ีมีคณะผู้บริหารท่ีเข้มแข็งเสมอ เช่น โอ๊คส์ในออสเตรเลยี ทิโว

ลใีนโปรตเุกส 

NH และ MINT สามารถสร้างมลูค่าเพ่ิมในธุรกิจร่วมกนั จากการเติบโตของนกัท่องเท่ียวในแถบเอเชียโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งจากประเทศจีน เพ่ือการท่องเท่ียวในยโุรปและใช้บริการของ NH มากขึน้ ฐานลกูค้ายโุรปจาก NH ก็สามารถมาใช้

บริการโรงแรมในกลุม่ MINT ได้เช่นกนั 

จากแผนกลยุทธ์ 5 ปีท่ีได้นําเสนอกบัคณะกรรมการบริษัทในปีท่ีผ่านมา ท่ีจะขยายโรงแรมเพ่ิมขึน้จาก 100 เป็น 

200  กวา่โรงนัน้ การเข้าทํารายการกบั NH ทําให้ MINT มีโรงแรมกวา่ 500 โรงและประสบความสาํเร็จตามแผนกลยทุธ์ 5 ปี 

นายวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

1) เงินกู้ ได้มาจากสว่นใดบ้าง อตัราสว่นหนีส้นิต่อทนุจะลดลงอย่างไร 2) อตัราสว่นทางการเงินท่ีสาํคญัของ NH 

3) เมื่อมีการถือหุ้นท่ีร้อยละ 44 หรือมากกวา่ บริษัทมีแผนในการรวมงบการเงินอยา่งไร 

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ชีแ้จงว่า ปัจจุบนัแหลง่เงินกู้จะเป็นเงินกู้ยืมชัว่คราว (Bridging facility) หลงัจากนัน้ จะเป็น

การออกหุ้นกู้ และหุ้นกู้ ท่ีไม่กําหนดอายท่ีุมีลกัษณะคล้ายทุน เพ่ือไถ่ถอนเงินกู้ยืมชัว่คราว ซึ่งจะช่วยในเร่ืองของการรักษา

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุไมใ่ห้สงูเกินไป ซึง่สามารถลดภาระหนีไ้ด้ การเพ่ิมทนุจะเป็นทางเลอืกสดุท้าย 
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ปัจจบุนั EBITDA margin ของ NH อยูท่ี่ร้อยละ 15-17 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุอยูต่ํ่ากวา่ร้อยละ 1 

บริษัทแสดงถึงความตัง้ใจท่ีจะยงัคงรักษาสภาพการเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู ่หากภายหลงัการทําคาํเสนอซือ้แล้ว 

ทําให้ MINT ถือหุ้นมากกวา่ร้อยละ 50 ก็จะควบรวมงบการเงินของ NH เข้าไปใน MINT เป็นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 

นายประเสริฐ เฉกไพชยนต์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามสดัสว่นลกูค้าจีนในปัจจุบนัและเป้าหมายในการขยาย

ตลาดให้เพ่ิมขึน้อยา่งไร  

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ชีแ้จงวา่ ลกูค้าชาวจีนมีสดัสว่นอยูท่ี่ร้อยละ 12 ของจํานวนห้องท่ีได้ขายได้ทัง้หมด และคาด

วา่จะเพ่ิมมากขึน้ได้ในอนาคต 

นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

1) ราคาเสนอซือ้เป็นราคาสดุท้ายหรือไม่และสามารถปรับราคาสงูสดุได้เท่าไร 2) ทําไมจึงใช้บริษัทในสิงคโปร์ เป็น

บริษัทท่ีทํารายการ 3) MINT ถือหุ้นในสดัสว่นเทา่ใดในบริษัทในสงิคโปร์ท่ีเป็นบริษัทท่ีทํารายการ 4)  ในข้อ 5.5 ในรายงานของท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระ แสดงรายละเอียดการคํานวณมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจไว้ หากไม่สามารถทําได้จะเป็นอย่างไร 5) หาก

สดัสว่นท่ีได้จากการทําคําเสนอซือ้ ทําให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทเกินร้อยละ 55 บริษัทมีแผนอยา่งไร และหากได้สดัสว่นร้อย

ละ 100 จะนําเข้าทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REAL ESTATE INVESTMENT TRUST: REIT) หรือไม ่

นายโกศิน ฉันธิกุล ชีแ้จงว่า ในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นในวนันี ้เพ่ือขออนุมัติผู้ ถือหุ้นในการมอบอํานาจให้

คณะกรรมการและ/หรือผู้บริหารในการดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าทํารายการ เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วย

ความสะดวก มีความคลอ่งตวัและประสบผลสําเร็จ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นหลกั แต่ไม่สามารถแจ้ง

ราคาสดุท้ายได้ เน่ืองจากจะมีผลตอ่คูแ่ขง่ 

บริษัทในสงิคโปร์ท่ีเป็นบริษัทท่ีเข้าทํารายการ เป็นบริษัทยอ่ยถือหุ้นร้อยละ 100 โดย MINT ใช้บริษัทในสงิคโปร์เพ่ือ

ประโยชน์ในด้านภาษี (Double Tax Agreement) เน่ืองจากสงิคโปร์และสเปนมีข้อตกลงด้านภาษีร่วมกนัและเป็นโครงสร้าง

การทํารายการท่ีดีท่ีสดุในการทํารายการ 

หากสดัสว่นท่ีได้จากการทําคําเสนอซือ้ ทําให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทเกินร้อยละ 55 บริษัทมีแผนรองรับไว้แล้ว

ไมว่า่จะเป็นการบริหารโครงสร้างทางการเงินโดยการใช้หุ้นกู้ ท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุ และการหานกัลงทนุท่ีให้ความสนใจลงทนุ 

อย่างไรก็ตาม สาํหรับการตัง้ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์นัน้ บริษัทมีการพิจารณาความเหมาะสมในการบริหาร

สนิทรัพย์อยูเ่สมอ แตก่ารตัง้ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ยงัไมไ่ด้อยูใ่นแผนงานหลกัในปัจจบุนั 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน กลา่วเสริมเร่ืองการคํานวณมลูคา่เพ่ิมทางธุรกิจไว้วา่ เป็นการคํานวณในเบือ้งต้น และไมร่วม

ในราคาท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นในด้านราคา 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการลงทุนในบริษัท NH Hotel Group SA. โดยการทําคําเสนอซือ้ 

(Takeover Bid) และการซือ้หุ้น 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่าวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 

ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีในวาระนี ้
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มติ:  ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนมุตัิการลงทนุในบริษัท NH Hotel Group SA. โดยการทําคําเสนอซือ้ (Takeover 

Bid) และการซือ้หุ้น ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ

ฉนัทะซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีใน

วาระนี ้โดยมีคะแนนเสยีงเป็นดงันี 

เห็นด้วย 3,513,771,434 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.1965 

ไมเ่ห็นด้วย 25,910,900 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.7314 

งดออกเสยีง 2,550,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0719 

บตัรเสยี 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจที่ เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นในบริษัท NH Hotel Group SA. โดย

การทาํคาํเสนอซือ้ (Takeover Bid) และการซือ้หุ้น 

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือให้การดําเนินการท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าทํารายการลงทนุในหุ้นในบริษัท NH 

Hotel Group SA. โดยการเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้นเป็นไปด้วยความสะดวก มีความคล่องตวั 

และประสบผลสาํเร็จ โดยคาํนงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นหลกั คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ท่ีประชมุสมควร

อนมุตัิการมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจและมีดลุยพินิจในการดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าทํา

รายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้น โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้    

(1) กําหนดรายละเอียด แก้ไขเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขเก่ียวกบัการเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํา

รายการซือ้หุ้น รวมถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซือ้และจํานวนหุ้นตามความเหมาะสม

และความจําเป็น ช่วงเวลาเสนอซือ้และการชําระเงิน วิธีการชําระราคา โดยอาจเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือ

เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัตราบเทา่ท่ียงัคงเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท และลงนามในเอกสารและ

หลกัฐานท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกับการเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้น และการจดัการ

การถือหุ้น หรือการขายหรือจําหนา่ยไปซึง่หุ้นในบริษัทเป้าหมายบางสว่นหรือทัง้หมด  

(2) จัดเตรียม แก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้ น 

ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวข้องอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของ

ประเทศไทยหรือตา่งประเทศ 

(3) เจรจาและเข้าทําสญัญาซือ้ขายหุ้นแบบมีเง่ือนไขบงัคบัก่อน และสญัญาใด ๆ รวมถึงลงนามในเอกสารและแก้ไข

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนพิจารณาแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ี

ปรึกษาหรือผู้ให้บริการอ่ืนใดเพ่ือให้ความช่วยเหลือเก่ียวกบัการเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้น  

(4) ติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาล หรือองค์กรกํากับดูแลท่ีเก่ียวข้องในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น สํานกังาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ สถาบนัการเงิน และบุคคลหรือ

องค์กรใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้น ซึ่งรวมถึงติดต่อประสานงาน 

เข้าหารือและชีแ้จง ตลอดจนจดัสง่ข้อมลูสารสนเทศการเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้น และ 

(5) ดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกับการเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้น รวมถึง

ดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นหรือเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของบริษัท 
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ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการมอบอํานาจท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในหุ้นในบริษัท NH Hotel 

Group SA. โดยการทําคําเสนอซือ้ (Takeover Bid) และการซือ้หุ้น ตามรายละเอียดท่ีได้กล่าวข้างต้น ทัง้นี ้รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีได้สง่ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นแล้ว 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่าวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ 

ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ:  ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติอนมุตัิการมอบอํานาจท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในหุ้นในบริษัท NH Hotel Group SA. 

โดยการทําคําเสนอซือ้ (Takeover Bid) และการซือ้หุ้น ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 

ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,513,771,734 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.2679 

ไมเ่ห็นด้วย 25,910,600 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.7320 

งดออกเสยีง 2,550,000 เสยีง    

บตัรเสยี 0 เสยีง  

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติให้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีหุ้นกู้ ท่ีได้ออกและเสนอขายท่ียงัไมไ่ด้ไถ่ถอนทัง้หมด 

คิดรวมเป็นจํานวน (ตามมลูคา่ท่ีตราไว้) 24,562 ล้านบาท และตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2560 บริษัท

มีวงเงินคงเหลือท่ีสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ ได้อีกในจํานวน 20,438 ล้านบาท และเพ่ือเป็นการสนบัสนุนการลงทุน การ

ขยายธุรกิจ และการเพ่ิมสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการชําระหนีข้องบริษัท บริษัทจึงได้เสนอแผนระดมทุนโดย

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในจํานวนไมเ่กิน 50,000 ล้านบาท (หรือจํานวนเทียบเทา่ในสกลุเงินอ่ืน) โดยวงเงินในครัง้นีเ้ป็นสว่นท่ี

เพ่ิมเติมจากวงเงินท่ีได้รับอนมุตัิโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทในครัง้ก่อนๆ จํานวน 45,000 ล้านบาท (หรือจํานวนเทียบเท่าใน

สกุลเงินอ่ืน) และเมื่อคํานวณรวมกับหุ้นกู้ ของบริษัทท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอนทัง้หมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจํานวนรวมกันไม่เกิน 

95,000 ล้านบาท (หรือจํานวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) ทัง้นี ้วงเงินของหุ้นกู้ ท่ีไถ่ถอนแล้วหรือท่ีบริษัทได้ทําการซือ้คืน จะนํามา

นบัเป็นวงเงินของหุ้นกู้ ท่ีบริษัทสามารถทําการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal Basis) โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ประเภทหุ้นกู้ หุ้ นกู้ ทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงหุ้ นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือหุ้ นกู้ ไม่ระบุช่ือผู้ ถือ มีหรือไม่มี

หลักประกันมีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ และหุ้ นกู้ ด้อยสิทธิหรือหุ้ นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ขึน้อยู่กับความ

เหมาะสมของสภาวะตลาดหรือปัจจยัอ่ืน ๆ ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 

วงเงนิ จํานวนเงินต้นของหุ้นกู้  (ตามมูลค่าท่ีตราไว้) ท่ีขออนุมัติในครัง้นี ้ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท (หรือ

จํานวนเทียบเทา่ในสกุลเงินอ่ืน) โดยวงเงินในครัง้นีเ้ป็นสว่นท่ีเพ่ิมเติมจากวงเงินท่ีได้รับอนมุตัิโดยท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทในครัง้ก่อนๆ จํานวน 45,000 ล้านบาท (หรือจํานวนเทียบเท่าในสกุลเงิน

อ่ืน) และเมื่อคํานวณ รวมกบัหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมลูค่าท่ีตราไว้) ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอนทัง้หมด ณ ขณะ

ใดขณะหนึ่งต้องมีจํานวนรวมกนัไมเ่กิน 95,000 ล้านบาท (หรือจํานวนเทียบเท่าในสกลุเงินอ่ืน) ทัง้นี ้

วงเงินของหุ้นกู้ ท่ีไถ่ถอนแล้วหรือท่ีบริษัทได้ทําการซือ้คืน จะนํามานบัเป็นวงเงินของหุ้นกู้ ท่ีบริษัท

สามารถทําการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal Basis) 
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ในกรณีการออกหุ้นกู้ เพ่ือการ Refinancing หุ้นกู้ เดิม (การออกหุ้นกู้ ใหมเ่พ่ือชําระ และ/หรือ ทดแทน

หุ้นกู้ เดิม) จํานวนเงินต้นของหุ้นกู้ เดิมซึ่งจะถกูไถ่ถอนในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้

ใหม่เพ่ือการ Refinancing หุ้นกู้ เดิมนัน้จะไม่นบัเป็นสว่นหนึ่งของมลูค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ ท่ียงั

มิได้ไถ่ถอนใน การคํานวณวงเงินของหุ้นกู้ ท่ีบริษัทสามารถทําการออกและเสนอขายได้ 

สกุลเงนิ เสนอขายในสกลุบาท และ/หรือ สกลุเงินอ่ืน   

อัตราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 

อายุหุ้นกู้ เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทแล้ว (Perpetual Debentures) หุ้ นกู้ ท่ีออก

โดยบริษัทจะต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี นับจากวันออกหุ้ นกู้ ท่ีเก่ียวข้อง สําหรับกรณีการออกหุ้นกู้

ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท การกําหนดอายุ และ วนัครบกําหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ จะต้องเป็นไป

ตามกฎท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือ หนว่ยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

การไถ่ถอนก่อนกาํหนด 

 

บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และผู้ ถือหุ้นกู้  อาจมี

หรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัททําการไถ่ถอนหุ้ นกู้ ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน ทัง้นี  ้ขึน้อยู่กับ

ข้อกําหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

การเสนอขาย บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้เดยีวเต็มจํานวนวงเงิน หรือเป็นคราว ๆ โดยทําการเสนอ

ขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไป และ/หรือ ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง 

และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ บคุคลและผู้ลงทนุใด ๆ ภายใต้กฎท่ี

เก่ียวข้องของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือ สาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หนว่ยงาน ราชการ

อ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้  

ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการอนมุตัิให้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการมอบอํานาจให้คณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รวมเรียกวา่ “ผู้มีอํานาจ”) และ/หรือ กรรมการผู้มีอํานาจ

ลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีได้รับมอบหมายโดยผู้มีอํานาจ และ/หรือ กรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัท ให้มี

อํานาจในการกําหนดข้อกําหนดและเง่ือนไข รวมถึงรายละเอียดตา่ง ๆ อนัจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

เช่น การกําหนดช่ือเฉพาะของหุ้นกู้  จํานวนหนว่ยหุ้นกู้ ท่ีออกและเสนอขายในแตล่ะครัง้ ประเภท หุ้นกู้หลกัประกนั (ถ้ามี) ราคา

เสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้  วนัครบกําหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  อตัราดอกเบีย้ 

วิธีการชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น และการดําเนินการขึน้ทะเบียนหุ้นกู้กบั

สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย หรือตลาดรองอ่ืน และการแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้  สถาบนัจดั

อนัดบัความน่าเช่ือถือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ท่ีปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ตวัแทนชําระเงิน ผู้แทน ผู้ ถือหุ้นกู้หรือท่ี

ปรึกษาอ่ืน หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  และการเข้าทํา ตกลง แก้ไข รับรอง และลงนามใน

เอกสารและสญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นกู้และการติดตอ่ให้ ข้อมลู เปิดเผย ลงนาม รับรอง ตกลง และดําเนินการยื่น ข้อมลู 

แบบคําขอ หรือเอกสารใด ๆ ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต.  สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ธนาคารแหง่ประเทศไทย หรือหนว่ยงานอ่ืนใด 

และบคุคลใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นกู้  อีกทัง้ให้มีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอ

ขายหุ้นกู้ รวมถึงการแตง่ตัง้บคุคลใด ๆ เป็นผู้ รับมอบอํานาจ ผู้แทน หรือตวัแทนของตนเพ่ือกระทําการตา่ง ๆ ข้างต้น 
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รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการมอบอํานาจท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  โดยมี

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ของหนงัสอืเชิญประชมุ   

นายกฤษณ์ ณ สงขลา ผู้ รับมอบฉนัทะ เสนอวา่ควรระบวุงเงินท่ีจะนําไปใช้กบั NH ให้ชดัเจน 

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ชีแ้จงวา่ บริษัทขออนมุตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นกรอบกว้างๆ เพ่ือความคลอ่งตวัใน

การบริหารเงิน  

นายสถาพร โคธีรานรัุกษ์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้จ่ายปัจจบุนัอยูท่ี่ระดบัใด และการ

จดัอนัดบัหุ้นกู้จดัอยูใ่นอนัดบัใด 

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ชีแ้จงวา่ การออกหุ้นกู้ นีเ้พ่ือการรีไฟแนนซ์เงินกู้ยืมชัว่คราว (Bridging facility) ท่ีมีอตัรา

ดอกเบีย้ประมาณร้อยละ 2 อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้สกลุเงินบาทท่ีมีการสอบถามในตลาดทนุจะอยูท่ี่ร้อยละ 3-4 หากมีการ 

swap   เป็นสกลุยโูร อตัราดอกเบีย้จะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 1-2 สาํหรับสดัสว่นการถือหุ้นท่ีร้อยละ 44 จะต้องใช้เงินจากหุ้นกู้

ประมาณ 40,000-41,000 ล้านบาท โดยสถาบนัการจดัอนัดบั ทริส เรตติง้ (TRIS Rating) จดัอนัดบัหุ้นกู้ ท่ีระดบั A 

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กลา่ววา่ หุ้นกู้ ท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุท่ีไมม่ีกําหนดอายไุถ่ถอน 

(Perpetual Bond) สามารถเรียกอีกอยา่งวา่ ไฮบริดจ์บอนด์ (Hybrid Bond) และแนะนําให้ใช้แหลง่เงินทนุท่ีหลากหลาย เชน่ 

หุ้นกู้  (Debentures) หรือ American Depository Receipt และใช้ประโยชน์จากอตัราดอกเบีย้ท่ีตํ่าในยโุรป รวมถงึการใช้

สถาบนัการจดัอนัดบัอ่ืนๆ ท่ีเป็นสากลเพ่ิมเติม 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัใิห้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้  และการมอบอํานาจท่ีเก่ียวข้อง 

ประธานฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติ: ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมตัิให้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการมอบอํานาจท่ีเก่ียวข้องกับการออก

และเสนอขายหุ้นกู้ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,476,779,695 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 98.1522 

ไมเ่ห็นด้วย 65,085,239 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 1.8374 

งดออกเสยีง 367,400 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0103 

บตัรเสยี 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระอ่ืนใดเพ่ิมเติม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้  

 นางสาวจิรันธนิน ภพูนาแสง ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามวา่ ในภาวะท่ีร้านอาหารพิซซา่มีการแขง่ขนัท่ีรุนแรง บริษัทมี

วิธีการในการเพ่ิมยอดขายอยา่งไร 

 นายพอล เคนน่ี ชีแ้จงว่า ในภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรง กลยทุธ์ของ เดอะพิซซ่า คอมปะนี ในการเพ่ิมยอดขาย คือ 

การขยายร้านในรูปแบบของร้านท่ีมีท่ีนัง่ทานและสามารถสัง่กลบับ้านได้ด้วยในแหล่งชุมชนท่ีมีคนอาศยัมาก เพ่ือความ

สะดวกสาํหรับลกูค้าหลงัเลกิงานหรือหลงัเลกิเรียน 
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 เน่ืองด้วยไม่มีเร่ืองอ่ืนใดเสนอเพ่ือพิจารณาและไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุ

ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่นและปิดประชมุเมื่อเวลา 12.49 น. 

 

 

 


