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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 26/2562 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

  ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท 

  นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานคณะกรรมการ ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัทได้

กําหนดไว้ โดยประธานฯ ดําเนินการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ และนายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน

สว่นกลางและรองประธานฝ่ายวางแผนกลยทุธ์ ดําเนินการประชมุเป็นภาษาไทย 

 ก่อนเร่ิมการประชุม เจ้าหน้าท่ีของโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท ได้นําเสนอคําแนะนําเก่ียวกับ

มาตรการและระบบรักษาความปลอดภยั กรณีเกิดเหตฉุกุเฉินของทางโรงแรม  

  นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ได้แจ้งว่า บริษัทมีทนุชําระแล้วจํานวน 4,618,914,291 บาท แบ่งออกเป็น 4,618,914,291 หุ้น 

มีผู้ ถือหุ้น ณ วนักําหนดสทิธิผู้ ถือหุ้นท่ีจะเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเมื่อวนัท่ี 13 มีนาคม 2562 จํานวน 27,481 ราย ซึง่

ในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจํานวน 333 ราย และด้วยการมอบฉนัทะจํานวน 2,182 ราย รวมทัง้สิน้ 2,515 ราย โดย

ถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 3,385,080,787 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.2874 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์

ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ จึงได้เชิญประธานฯ กลา่วเปิดประชมุ 

ประธานฯ เปิดประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและแนะนํากรรมการบริษัท 

ผู้บริหารระดบัสงู ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมายและผู้ ท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ทําหน้าท่ีตรวจสอบการนบัคะแนนท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

 กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 11 ทา่น) 

1. นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค     ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

2. คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

3. นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

4. นางสาวสวุภา เจริญยิ่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา

และกํากบัดแูลกิจการ 

5. นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮเูบนเน็ท กรรมการอิสระ 

6. นายอานิล ธาดาน่ี    กรรมการ 

7. นายธีรพงศ์ จนัศิริ    กรรมการ 

8. นายนิติ โอสถานเุคราะห์   กรรมการ 

9. นายพอล ชาลส์ี เคนน่ี   กรรมการ 

10. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรัจ ราชากาเรีย กรรมการ 

11. นายจอห์น สก๊อตไฮเน็ค   กรรมการ 

 

กรรมการที่ลาประชุม 

-ไมม่ี- 
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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 รองประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินสว่นกลางและรองประธานฝ่ายวางแผนกลยทุธ์  

 เลขานุการบริษัท 

 นางสาวสรัญญา สนุทรส  

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 

นางอโนทยั ลกิีจวฒันะ   บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั  

 ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 

 นายเทพชล โกศล    บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากดั  

ผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ทาํหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง 

นางสาววริษฐา จิตรวฒุิโชติ   บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากดั  

  

 ก่อนท่ีจะให้ท่ีประชมุพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ท่ีปรึกษากฎหมายฯ ชีแ้จงวิธีการ

ลงคะแนนเสียงและวิธีการนบัคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ อีกทัง้ยงัได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบบทบาทหน้าท่ีของผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้

ให้ทําหน้าท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีงครัง้นี ้ 

ท่ีปรึกษากฎหมายฯ ได้ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนเสยีงและวิธีการนบัคะแนนเสยีง ดงันี ้  

1. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือหุ้น หรือเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะ 

2. การนบัคะแนนเสยีงจะใช้บตัรเพ่ือลงคะแนนเสยีงทกุวาระ 

3. การประชุมจะพิจารณาวาระตา่งๆ ตามลําดบัท่ีกําหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ โดยจะนําเสนอข้อมลูประกอบวาระ 

และจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในวาระท่ีเก่ียวข้องนัน้ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซกัถาม

หรือแสดงความคิดเห็น ให้ยกมือขึน้ และเดินไปยงัจุดไมโครโฟนท่ีได้จัดเตรียมไว้ โดยแนะนําตวัก่อนซกัถามหรือ

แสดงความคิดเห็น 

4. ในการนบัคะแนนเสยีงทกุวาระ ยกเว้นการเลอืกตัง้กรรมการในวาระท่ี 9 จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผู้ ท่ีลงคะแนนเสียง

ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วจึงนําไปหกัออกจากจํานวนคะแนนเสียงทัง้หมด ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีไม่

เห็นด้วยกบัข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสยีง ให้ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน แล้วสง่ให้เจ้าหน้าท่ีของ

บริษัทเพ่ือนบัคะแนนเสยีงตอ่ไป 

5. สาํหรับวาระการแต่งตัง้กรรมการ จะเก็บบตัรและนบัคะแนนทัง้หมด สาํหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สง่บตัรนบัคะแนน จะถือวา่

ลงคะแนนเห็นด้วย 
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6. ผู้มาประชุมท่ีเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นตามหนงัสือมอบฉันทะซึ่งผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า

แล้วไมต้่องลงคะแนนเสยีงอีก  

7. เมื่อปิดการลงคะแนนเสยีงแตล่ะวาระ  บตัรลงคะแนนสาํหรับวาระก่อนหน้าจะไมส่ามารถใช้ลงมติได้ 

8. บตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะ

ลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือว่าเป็นบตัรเสีย เช่น การทําเคร่ืองหมายทัง้ในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทํา

เคร่ืองหมายไมช่ดัเจน หรือขีดฆา่เคร่ืองหมายใดโดยไม่ลงลายมือช่ือกํากบับริเวณท่ีขีดฆา่นัน้ เป็นต้น บริษัทจะไม่นํา

คะแนนของบตัรลงคะแนนท่ีเป็นบตัรเสยีมารวมเป็นคะแนนเสยีง 

9. ในวาระการอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะไม่นําคะแนนเสียงของกรรมการท่ีถือหุ้นในบริษัทมารวมคํานวณ

เป็นฐานการนบัคะแนน 

ท่ีปรึกษากฎหมายฯ ได้ชีแ้จงบทบาทหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง ดงันี ้

1. ตรวจสอบวิธีการลงทะเบียน 

2. ตรวจนบัองค์ประชมุ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ผู้ ท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้งดออกเสียงในวาระท่ีตนมีสว่นได้เสยี 

และเพ่ือให้มัน่ใจวา่การลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีงเป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัท 

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ได้ขอเชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมสงัเกตการณ์การนบัคะแนนท่ีจดุนบัคะแนนโดยขออาสาสมคัร

ตวัแทนจากผู้ ถือหุ้น แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นคนใดอาสา 

 ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2561 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ท่ีจัดขึน้เมื่อวนัท่ี 9 

สงิหาคม 2561 ซึง่ได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริง โดยสาํเนารายงานการประชมุได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญ

ประชมุแล้ว ซึง่ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

มติ:  ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ท่ีจดัขึน้เมื่อวนัท่ี 9 สิงหาคม 

2561 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนน

เสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,385,933,756 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง - เสยีง    

บตัรเสยี -   

 

นอกจากนี ้ประธานฯ ได้แจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบวา่ ในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทในครัง้ต่อๆ ไป ภายหลงัจากการ

ประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทจะไม่จัดให้มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมอีกต่อไป เน่ืองจากไม่มีข้อกฎหมายใด

กําหนดให้ต้องมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้ก่อนๆ และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นถือว่ามีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย
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นบัตัง้แต่การประชุมได้เสร็จสิน้ลง โดยไม่จําเป็นต้องนําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้ถดัไปพิจารณารับรองแต่อย่างใด โดย

บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทัง้แจ้งผ่านระบบเผยแพร่

สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้ๆ  ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าดไูด้ 

และในกรณีท่ีมีความเห็นหรือข้อสงสยัเพ่ิมเติม สามารถสอบถามเก่ียวกับรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้ โดยติดต่อผ่าน

เลขานกุารบริษัท 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้ 

นายวุฒิชัย พีรพฒันภูมิ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอให้มีรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นแนบไว้กบัหนงัสือเชิญประชุม    

ผู้ ถือหุ้นในการประชมุผู้ ถือหุ้นในคราวถดัไป เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้น 

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ กลา่วขอบคณุและรับข้อเสนอแนะไว้เพ่ือพิจารณา 

วาระที่ 2   พิจารณารับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาํเนินงานของบริษัท

ในรอบปี 2561 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบวา่ รายงานประจําปี รายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัท

และรายงานความยั่งยืนปี 2561 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วนแล้ว จึงขอนําเสนอ

รายละเอียดในรูปแบบวีดิทศัน์ (VDO) เพ่ือสรุปภาพรวมผลการดําเนินงาน ก่อนท่ีจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมจากการดําเนินงาน 78,499 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 34 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุ

หลกัมาจากรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้จากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปนอกจากนี ้การเติบโตของธุรกิจโรงแรมเดิม โครงการอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั 

และธุรกิจจดัจําหนา่ยและรับจ้างผลติ ยงัช่วยในการเติบโตของรายได้โดยรวมของบริษัทในปี 2561 

บริษัทมีกําไรสทุธิจากการดําเนินงานปี 2561 จํานวน 5,957 ล้านบาทในปี 2561 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10 จาก 5,415 ล้าน

บาทในปี 2560 โดยการเติบโตดงักลา่วเป็นผลมาจากผลการดําเนินงานโดยรวมของไมเนอร์ โฮเทลส์ และการรวมงบการเงิน

ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ตัง้แต่วนัท่ี 2 ตลุาคม ปี 2561 (วนัท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

สเปน หรือ CNMV อนมุตัิการทําคําเสนอซือ้หุ้นทัง้หมดของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป) 

ในปี 2561 สดัสว่นรายได้จากธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ และธุรกิจร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 64 และร้อยละ 30 ของรายได้

รวม ตามลาํดบั รายได้จากธุรกิจจดัจําหนา่ยและผลติคิดเป็นร้อยละ 6  

ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 267,700 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 148,600 ล้านบาท จาก 119,100 ล้านบาท ณ สิน้ปี 

2560 การเพ่ิมขึน้ดงักลา่วมีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ สว่นใหญ่มาจากการรวมงบการเงินของ

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป การเพ่ิมขึน้ของสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนจากการปรับมลูคา่ยตุิธรรมของแบรนด์ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และการ

เพ่ิมขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด สว่นใหญ่มาจากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

บริษัทมีหนีส้นิรวม 184,626 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2561 เพ่ิมขึน้จํานวน 116,030 ล้านบาท จาก 68,596 ล้านบาท ณ สิน้ปี 

2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของลกูหนีก้ารค้า สว่นใหญ่มาจากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป การ

เพ่ิมขึน้ของ Bridge Finance และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซึง่สว่นใหญ่ใช้ในการลงทนุในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และการ

เพ่ิมสดัสว่นเงินลงทนุในริเวอร์ไซด์ ในประเทศจีน การเพ่ิมขึน้ของหุ้นกู้  สว่นใหญ่มาจากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 
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และการเพ่ิมขึน้ของหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ซึง่สว่นใหญ่เก่ียวข้องกบัการปรับมลูคา่ยตุิธรรมของแบรนด์ของเอ็นเอช       

โฮเทล กรุ๊ป 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพ่ิมขึน้จํานวน 32,570 ล้านบาทจาก 50,504 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2560 เป็น 83,074 ล้านบาท 

ณ สิน้ปี 2561 ซึง่สว่นใหญ่เป็นผลมาจากกําไรสทุธิในปี 2561 การออกหุ้นกู้ ท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุ และสว่นได้เสยีท่ีไมม่ีอํานาจ

ควบคมุซึง่เกิดจากการลงทนุในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป สทุธิด้วยเงินปันผลจ่าย 

ปัจจบุนั บริษัทมีพนกังานกวา่ 85,000 คน พร้อมท่ีจะให้บริการ ณ โรงแรม 513 แหง่ ร้านอาหาร 2,270 ร้าน และร้านค้า 

490 แหง่ ให้ลกูค้ากวา่ 220 ล้านคน ใน 62 ประเทศ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

นายวฒุิชยั พีรพฒันภมูิ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามถึง 1) ผลการดําเนินงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ในปี 2561 

และแนวโน้มการดําเนินงานในปี 2562 2) กําหนดระยะเวลาและจํานวนเงินท่ีจะได้รับจากการทําการขายโรงแรมบางสว่น และ

เช่าสนิทรัพย์นัน้กลบัมา 3) ราคาหุ้นปัจจบุนัของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 4) ผลตอบรับของแอพพลเิคชัน่ 1112Delivery และ 5) 

เปรียบเทียบระยะเวลาคืนทนุของเงินปันผลท่ีจะได้รับจากเอ็นเอชกบัดอกเบีย้จา่ย 

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ชีแ้จงว่า 1) ในปี 2561 เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป รายงาน EBITDA มากกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท เกิน

กวา่ท่ีคาดหมายไว้ กําไรจากการดําเนินงานปกติเพ่ิมขึน้มากกวา่ร้อยละ 100 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ในไตรมาส 1 ของปี 2562 

รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 3-4 2) สําหรับมาตรการลดภาระหนี ้บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณานํา

สินทรัพย์ท่ีเป็นท่ีสนใจของนกัลงทนุออกขาย เพ่ือนําเงินมาลดภาระหนี ้และเช่าสินทรัพย์นัน้กลบัมาเพ่ือบริหารโดยใช้แบรนด์

ของบริษัทซึ่งมิใช่การทํา property fund คาดว่าน่าจะเสร็จสิน้ในไตรมาสท่ี 2-3 3) ราคาปัจจุบนัของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป อยู่ท่ี

ประมาณ 4.96 ยูโรต่อหุ้น เทียบกับราคาซือ้ท่ีประมาณ 6.3 ยูโรต่อหุ้น ราคาท่ีลดตํ่าลง เป็นผลเน่ืองจากสภาพคลอ่งของหุ้น

ลดลงคอ่นข้างมาก แตบ่ริษัทยงัมัน่ใจในราคาหุ้น (intrinsic value) ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 4) บริษัทได้ผลตอบรับคอ่นข้างดีใน

แอพพลเิคชัน่ 1112Delivery ซึง่มีการพดูถึงในโซเซียลมีเดยี แอพพลเิคชัน่นีเ้ป็นแพลตฟอร์มกลางในการให้บริการสัง่อาหารของ

บริษัท โดยลกูค้าสามารถสัง่อาหารของทกุแบรด์ในเครือไมเนอร์ ฟู้ ดได้ในท่ีเดียว พร้อมรับอาหารทัง้มดด้วยการจดัสง่พร้อมกนั

และจ่ายเงินเพียงครัง้เดียว 5) ในด้านเงินปันผลท่ีได้รับจากเอ็นเอช โฮเทล สทุธิกบัดอกเบีย้จ่ายท่ีได้จ่ายไป ยงัคงทําให้ผลกําไร

ของบริษัทเพ่ิมมากขึน้ ไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 15-20 

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กลา่วแสดงความยินดกีบัการควบรวมกิจการ การได้รับเลอืกเข้า

เป็นสมาชิกของกลุม่ดชันีสาํคญัตา่งๆ และการเพ่ิมขึน้ของมลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด รวมถึงช่ืนชมผลประกอบการและ

อตัราสว่นทางการเงินท่ีด ี

ประธานฯ กลา่วขอบคณุและช่ืนชมในผลประกอบการท่ีด ี

นายวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามถงึ 1) ราคาเฉลีย่ในการซือ้หุ้นเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และ

เหตผุลท่ีราคาตลาดในปัจจบุนัของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ลดตํ่าลง บริษัทต้องมกีารบนัทกึขาดทนุจากการลงทนุ จากการท่ีราคาหุ้น

ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ลดตํ่าลงหรือไม ่ บริษัทจะดําเนินการอยา่งไรกบัหุ้นท่ีเหลอือีกประมาณร้อยละ 6 โดยจะทําคําเสนอซือ้

ทัง้หมดหรือไม ่2) ลกัษณะการบนัทกึบญัชีเงินปันผลรับจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ก่อนและหลงัการทําคําเสนอซือ้ 3) เงินท่ีได้รับ

จากการออกหุ้นกู้จะนําไปใช้ในสว่นใดบ้าง 4) สดัสว่นรายได้ของบริษัทในประเทศและตา่งประเทศ 5) มลูคา่ตามบญัชีของ     

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 
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นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ชีแ้จงวา่  

1) ราคาในการซือ้หุ้นเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป เฉลีย่แล้วอยูท่ี่ 6.3 ยโูรตอ่หุ้น ซึง่ราคาในปัจจบุนัอยูท่ี่ประมาณ 4.9 ยโูรตอ่หุ้น 

การลดลงของราคาหุ้นมเีหตผุลหลกัมาจากสภาพคลอ่งในตลาด เน่ืองจากมจํีานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอีกเพียงร้อยละ 

5-6 เทา่นัน้ ทัง้นี ้ราคาซือ้ท่ี 6.3 ยโูรตอ่หุ้น ม ีEV/EBITDA ท่ี 10 เทา่ ตํ่ากวา่การทํารายการอ่ืนๆ ในตลาด ในปี 2561 บริษัทมีการ

บนัทกึกําไรจากการปรับปรุงมลูคา่ยตุิธรรมจํานวน 708 ล้านบาท ซึง่เป็นการประเมินของผู้ประเมนิราคาอิสระ แสดงให้เห็นวา่

ราคายตุิธรรมของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป สงูกวา่ราคาท่ีบริษัทจ่ายซือ้ไปจริง สาํหรับหุ้นท่ีบริษัทไมไ่ด้ถืออีกร้อยละ 6 บริษัทอยู่

ระหวา่งประเมินทางเลอืกตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นการเพ่ิมหรือลดจํานวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย หากมีข้อสรุปจะแจ้งให้กบัผู้ ถือหุ้น

ได้ทราบโดยทัว่กนั 

2) ในการบนัทกึบญัชีเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ในช่วงต้นบริษัทจะบนัทกึบญัชีเป็นเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย การรับรู้

รายได้จะอยูใ่นรูปแบบของเงินปันผล แสดงเป็นรายได้เงินปันผลรับในงบการเงิน หลงัจากการทําคําเสนอซือ้เสร็จสิน้แล้ว 

สดัสว่นการถือหุ้นในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป อยูท่ี่ร้อยละ 94 จึงเปลีย่นการบนัทกึบญัชีจากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายเป็นบริษัท

ยอ่ย ซึง่เป็นการรวบงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป เข้ามาในงบการเงินของบริษัท  

3) การออกหุ้นกู้ในชว่งท่ีผา่นมา อตัราดอกเบีย้โดยเฉลีย่จะอยูท่ี่ร้อยละ 1-2 ซึง่เป็นผลมาจากการใช้เคร่ืองมือทาง

การเงินในการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่น ทําให้อตัราดอกเบีย้โดยเฉลีย่ไมส่งูมากนกั เงินท่ีได้รับ

จากหุ้นกู้ประมาณ 24,000 ล้านบาท จะนําไปชําระเงินกู้ยมืจากสถาบนัการเงินระยะเวลา 18 เดือน ซึง่นําไปใช้ในการซือ้เอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ป สว่นอีกจํานวน 9,000 ล้านบาท จะนําไปคืนเงินกู้ยมืเงินบาท สาํหรับอตัราสว่นหนีส้นิเฉพาะท่ีมีภาระดอกเบีย้จา่ยตอ่

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2561 เทา่กบั 1.5 เทา่และคาดวา่จะเทา่กบั 1.3 เทา่ในปี 2562 

4) สดัสว่นรายได้ในประเทศอยูท่ี่ร้อยละ 39 และอีกร้อยละ 61 เป็นรายได้ท่ีมาจากตา่งประเทศ 

5) มลูคา่ตามบญัชีของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ณ สิน้ปี 2561 เทา่กบั 3.82 ยโูรตอ่หุ้น 

 ทัง้นี ้ท่ีประชุมได้รับทราบรายงานประจําปี และรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 

2561 ตามท่ีเสนอ  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิสําหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทัง้รับทราบรายงานของผู้สอบ

บัญชี 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีแล้ว โดยผู้ สอบบัญชีได้แสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และบริษัทได้

จดัสง่งบการเงินให้แกผู่้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

ประธานฯ ได้ขอให้ คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิ

หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

1.  รายงานทางการเงิน ในปี 2561 มีความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ ทัง้นีร้ะบบการควมคมุภายในสําหรับการ

จดัทํารายงานทางการเงินเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

2. บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินธุรกิจ 
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3. บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและกระบวนการบริหารความสี่ยงท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจ 

สนิทรัพย์ของบริษัทได้รับการป้องกนัและดแูลรักษาเป็นอยา่งดี การบนัทกึรายการทางบญัชีมีความเหมาะสม และ

ทรัพยากรได้ถกูใช้อยา่งมีประสทิธิภาพและมีประสทิธิผล 

4. ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุม่บริษัท ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

5. การประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่ของบริษัทมีความถกูต้อง เพียงพอท่ีจะยื่นขอรับรองอีกครัง้

จากโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC) 

6. ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ได้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งเหมาะสม 

7. รายการระหวา่งกนัซึง่เกิดขึน้ในปี 2561 มีความสมเหตสุมผลและเป็นไปอยา่งเหมาะสมเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้  

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิคณุ ขอให้ชีแ้จงเก่ียวกบัการเพ่ิมขึน้ของหนีส้ิน หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตวัตน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร การเพ่ิมขึน้ของมลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น และการลดลงของ

อตัราสว่นความสามารถในการทํากําไร นอกจากนี ้คาดวา่ในปี 2562 จะได้รับเงินปันผลจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป จํานวนเทา่ใด 

และสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีเพ่ิมขึน้จากหุ้นกู้ ท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุนัน้ บริษัทขายหุ้นกู้ ให้กบัใคร มีอตัราดอกเบีย้เทา่ใด 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และชีแ้จงว่าบริษัทมีความเข้าใจในธุรกิจอย่างดีและเล็งเห็นถึงการเติบโตของธุรกิจจาก

ประเทศจีน ซึง่จะสามารถสร้างการเติบโตในอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียว 

นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรัจ ราชากาเรีย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไมเนอร์ โฮเทลส์ กลา่วเสริมวา่ เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

ยงัมีแนวโน้มท่ีดี แม้ว่าเศรษฐกิจมหภาคแสดงถึงการอ่อนตวัลงในตลาดยโุรป แต่ประเทศสเปนยงัเป็นหนึ่งในห้าจุดหมายของ

นกัเดินทางและอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวยงัอยูใ่นขาขึน้ โรงแรมของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ตัง้อยูใ่นใจกลางเมือง การเข้ามาของ

ผู้ประกอบการรายใหมใ่นอตุสาหกรรมคอ่นข้างยาก ไม่มีการเพ่ิมขึน้ของอปุสงค์ในตลาด ทําให้ผลประกอบการของเอ็นเอช โฮ

เทล กรุ๊ป แข็งแกร่งขึน้ นอกจากนี ้บริษัทมีการดําเนินงานในกวา่ 50 ประเทศทัว่โลก จึงเป็นการกระจายความเสีย่ง และเมื่อ 3-4 

ปีท่ีผา่นมา เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ได้มีการปรับโครงสร้างทางการเงิน ลดหนี ้ปิดโรงแรมท่ีไมทํ่ากําไร ทําให้ผลประกอบการโดยรวม

ดีขึน้ การทํา asset recycle ก็เป็นอีกทางเลอืกหนึง่ในการบริหารงาน โดยการขายสนิทรัพย์ท่ีดีออกขายและเช่ากลบัมาทําธุรกิจ

ตอ่ไปได้ 

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ชีแ้จงว่า จํานวนเงินในการจ่ายซือ้เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ทัง้สิน้เท่ากับ 2,300 ล้านยูโร หรือ

เทียบเทา่ประมาณ 8 หมื่นล้านบาท หนีส้นิ ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ เพ่ิมขึน้ เป็นผลเน่ืองมาจากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช 

โฮเทล กรุ๊ป สินทรัพย์ไม่มีตวัตน เพ่ิมขึน้จากเคร่ืองหมายการค้าของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป เงินปันผลรับเพ่ิมขึน้เน่ืองจากการ

จ่ายเงินปันผลของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ในขณะท่ีบริษัทยงับนัทึกบญัชีเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป เป็นเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพ่ิมขึน้เน่ืองจากการรวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป เข้ามาด้วย 

สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีเพ่ิมขึน้ เป็นผลมาจากการรวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และการออกหุ้นกู้ ท่ีไม่มีกําหนดไถ่ถอน การเพ่ิมขึน้ของ

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นผลมาจากการรวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และผลต่างของค่าใช้จ่ายทางภาษีและบญัชีท่ี

แตกต่างกัน โดยอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทย (effective tax rate) อยู่ท่ีร้อยละ 15-18 ในขณะท่ีอตัราภาษีของ
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ทางสเปนอยูท่ี่ร้อยละ 20-25 ดงันัน้ คา่ใช้จ่ายภาษีในปี 2562 จะสงูขึน้ สาํหรับเงินปันผลรับในรูปเงินสดในปี 2562 บริษัทยงัคง

ได้รับ แตใ่นงบกําไรขาดทนุจะไมแ่สดงรายการเงินปันผลรับ เน่ืองจากบริษัทรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป มาทัง้หมด 

หุ้นกู้ ท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุสว่นแรกท่ีไมม่ีกําหนดไถ่ถอนออกเมื่อเดือนกนัยายน 2561 จํานวน 15,000 ล้านบาท อตัรา

ดอกเบีย้ร้อยละ 5.85 ส่วนท่ีสองออกไปเมื่อเดือนธันวาคม 2561 จํานวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 9.5 

พนัล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.66 

นายพงศกร สณัห์ฐานะกุล ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงรายได้ท่ีจะได้รับเมื่อรวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป จะทําให้

สดัสว่นรายได้ของบริษัทเปลีย่นแปลงไปอยา่งไร 

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ชีแ้จงวา่ เมื่อยงัไมร่วมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป สดัสว่นรายได้จากไมเนอร์ โฮเทลส์ จะประมาณร้อย

ละ 50-60 หากเมื่อรวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป สดัสว่นรายได้จากไมเนอร์ โฮเทลส์ จะเพ่ิมขึน้เป็นมากกวา่ร้อยละ 70 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทัง้รายงานของ

ผู้สอบบญัชี 

มติ:  ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมตอินมุตัิงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทัง้รับทราบรายงาน

ของผู้สอบบญัชีตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,386,213,649 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 1,984,470 เสยีง    

บตัรเสยี -   

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2561   

ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการเป็นผู้ พิจารณากําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ใน

ลักษณะปีต่อปี ซึ่งไม่สามารถระบุเป็นอัตราร้อยละขัน้ตํ่าได้ สําหรับการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดําเนินงานประจําปี 2561 นัน้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงศกัยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน การ

ขยายงาน ความจําเป็นและความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพ่ือการลงทุนและสร้าง

ผลตอบแทนอย่างตอ่เน่ืองให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมี

การแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกัด”) และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 38 กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรทนุสาํรองตาม

กฎหมายไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหลงัหกัขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่สาํรองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกว่า

ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท สํารองดงักลา่วเป็นสํารองท่ีไม่สามารถจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ และตามมาตรา 115 

แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั กําหนดว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลได้จากเงินกําไรเท่านัน้ ในกรณีท่ีบริษัทมีผลขาดทนุสะสมอยู ่

ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ซึ่งในปี 2561 บริษัทมีกําไรสทุธิจากงบการเงินรวมจํานวน 5,445 ล้านบาท และจากงบการเงิน

เฉพาะ บริษัทจํานวน 2,123 ล้านบาท  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561 จากผล

ประกอบการปี 2561 โดย 
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1. จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมจํานวน 20.81 ล้านบาท ซึ่งจะทําให้ทุนสํารองตามกฎหมายเป็นอตัรา 

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามจํานวนท่ีต้องสํารองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทัง้นี ้ 

ทนุสํารองตามกฎหมายท่ีเพ่ิมขึน้นีค้ํานวณจากทนุจดทะเบียนท่ีเพ่ิมขึน้เพ่ือรองรับการออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 

2. การจา่ยเงินปันผลประจําปี 2561 

1) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท สาํหรับผู้ ถือหุ้นสามญัเดมิในจํานวนรวมไมเ่กิน 4,619 

ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไมเ่กิน 1,848 ล้านบาท ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัท 

2) ในการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วสาํหรับกรณีทัว่ไป บริษัทจะหกัภาษี ณ ท่ีจา่ยในอตัราร้อยละ 10 หรือ 0.04 

บาทตอ่หุ้นจากเงินท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับ ผู้ ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผล เป็นเงินสดสทุธิเทา่กบั 0.36 บาทตอ่หุ้น 

3. การจา่ยเงินปันผลดงักลา่วเป็นการจ่ายจากกําไรสทุธิของบริษัท และผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาท่ีมีภมูิลาํเนา

อยูใ่นประเทศไทยสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

(1) กรณีผู้ ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี เน่ืองจาก 

• จา่ยจากกําไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 10  

ซึง่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เทา่กบัจํานวนเงินปันผลที่จา่ยจากกําไรสว่นนี ้คณู 10/90 

จํานวน 0.13 บาทตอ่หุ้น 

• จา่ยจากกําไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20  

ซึง่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เทา่กบัจํานวนเงินปันผลที่จา่ยจากกําไรสว่นนี ้คณู 20/80 

จํานวน 0.19 บาทตอ่หุ้น 

(2) กรณีผู้ ได้รับเงินปันผลไมไ่ด้รับเครดิตภาษี เน่ืองจาก 

• จา่ยจากกําไรจากรายได้สว่นที่ไมต้่องนํามารวมเป็นรายได้เพ่ือเสียภาษีนิติบคุคล               จํานวน 0.08 บาทตอ่หุ้น 

  รวม      0.40 บาทตอ่หุ้น 

บริษัทจะกําหนดรายช่ือผู้มีสทิธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 29 เมษายน 2562 และกําหนดจ่ายเงินปันผลใน

วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 

 ข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจา่ยปันผลในปีท่ีผา่นมา 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
จ่ายเม่ือ:  

เมษายน 2560 
จ่ายเม่ือ:  

เมษายน 2561 
จ่ายเม่ือ:  

เมษายน 2562 
สาํหรับผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2559 2560 2561 

1. กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 6,590 5,415 5,445 

2. จํานวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 4,622 4,619 4,619 

3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้นสามญั (บาทตอ่หุ้น) 0.35 0.40 0.40 

4. จํานวนเงินปันผลรวมท่ีจ่าย (ล้านบาท) 1,618 1,848 1,848 

5. อตัราการจ่ายเงินปันผล(1) (%) 23.40(2) 32.81 33.93(3) 

   หมายเหต:ุ (1) อตัราการจ่ายปันผลคํานวณจากเงินปันผลตอ่หุ้นหารด้วยกําไรสทุธิตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน  
    (2) หากไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้ครัง้เดียว อตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีคํานวณจากกําไรสทุธิจากการดําเนินงาน มีอตัราร้อยละ 33.69 
    (3) หากไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้ครัง้เดียว อตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีคํานวณจากกําไรสทุธิจากการดําเนินงาน มีอตัราร้อยละ 31.02 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้  

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิกุล ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะให้มีการจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครัง้ เป็นเงินปันผลระหวา่ง

กาลและเงินปันผลประจําปี 

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะให้มีการพิจารณาไมห่กัภาษีเงินปันผลเพ่ือประโยชน์ของ

ผู้ ถือหุ้น 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุและรับข้อเสนอแนะไว้เพ่ือพิจารณา 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสําหรับ

ผลการดําเนินงานปี  2561 ตามรายละเอียดท่ีได้กลา่วข้างต้น 

มติ:  ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมตัิให้จดัสรรกําไรสทุธิเป็นสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานปี 2561 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,389,713,781 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง - เสยีง    

บตัรเสยี -   

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท (MINT-W6) เพื่อจัดสรรให้แก่ 

ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัท ในจาํนวนไม่เกิน 230,945,715 หน่วย 

ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งและให้มีความยืดหยุ่นทาง

การเงินในการดําเนินโครงการตา่งๆ ในอนาคต และเพ่ือสาํรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท และ/หรือเพ่ือชําระหนี ้เมื่อ

มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทจึงมีความประสงค์ท่ีจะออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น

สามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 6 (MINT-W6) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ MINT-W6”) ในจํานวนไม่เกิน 230,945,715 หน่วย เพ่ือจัดสรร

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 20 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 

หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีท่ีคํานวณแล้วมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิตํ่ากว่า 1 หน่วย ให้ปัดเศษดงักล่าวทิง้) โดย

ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วจะมีอายุไม่เกิน 2 ปี 4 เดือน 10 วนั นบัแต่วนัท่ีได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ มีอตัราการใช้สิทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น ท่ีราคาใช้สิทธิ 43 บาทต่อหุ้น ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของ

หนงัสอืเชิญประชมุ 

บริษัทกําหนดให้วนัท่ี 29 เมษายน 2562 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-

W6 (Record Date) 

ในการนีใ้ห้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือ

กรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอํานาจในการกําหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ 

ของใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิในคราวเดียวทัง้จํานวนหรือหลายคราว อตัราสว่น
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การเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชําระราคา และราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั การกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการ

จัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ การเข้าเจรจาตกลงลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ดําเนินการต่างๆ อนั

จําเป็น และสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัใบสาํคญัแสดงสทิธิและการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้ซึง่รวมถึงการนํา

ใบสําคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนญุาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการแต่งตัง้และ

มอบหมายบคุคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมให้เป็นผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการตา่งๆ ข้างต้น 

 ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (MINT-W6) เพ่ือ

จดัสรรให้แก่ ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทและการมอบอํานาจตามรายละเอียดท่ีได้กลา่วข้างต้น 

มติ: ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติอนมุตัิการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (MINT-W6) เพ่ือจดัสรร

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในจํานวนไมเ่กิน 230,945,715 หนว่ยตามท่ีเสนอ โดยวาระนีไ้ด้ผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้าง

มากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,349,005,689 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 98.7990 

ไมเ่ห็นด้วย 40,708,393 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 1.2009 

งดออกเสยีง 250 เสยีง    

บตัรเสยี -   

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,618,914,291 บาท เป็น 4,849,860,006 บาท 

โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จาํนวน 230,945,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทมีแผนท่ีจะออกใบสําคญัแสดงสิทธิ MINT-W6 จํานวนไม่เกิน 230,945,715 

หนว่ย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยไมค่ิดมลูคา่ ดงัท่ีกลา่วมาในวาระท่ี 5 ดงันัน้ บริษัทจึง

จําเป็นต้องเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 230,945,715 บาท จากเดิม 4,618,914,291 บาท เป็น 4,849,860,006 บาท 

โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 230,945,715 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดง

สทิธิ MINT-W6 โดยมรีายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบ 4 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

 ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดท่ีได้กลา่วข้างต้น 

มติ: ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 230,945,715 บาท จากเดิม 

4,618,914,291 บาท เป็น 4,849,860,006 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 230,945,718 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 

1 บาทตามท่ีเสนอ โดยวาระนีไ้ด้ผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,348,829,070 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 98.7938 

ไมเ่ห็นด้วย 40,885,145 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 1.2061 

งดออกเสยีง 250 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสยี -   
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงัท่ีกลา่วไว้ในวาระท่ี 6 ข้างต้น 

จึงเป็นการสมควรท่ีบริษัท จะต้องแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตามรายละเอียด ดงันี ้    

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน   4,849,860,006 บาท   (สีพ่นัแปดร้อยสีส่บิเก้าล้านแปดแสนหกหมื่นหกบาท)  

 แบง่ออกเป็น   4,849,860,006 หุ้น     (สีพ่นัแปดร้อยสีส่บิเก้าล้านแปดแสนหกหมื่นหกหุ้น)  

 มลูคา่หุ้นละ                        1 บาท   (หนึง่บาท) 

โดยแบง่ออกเป็น 

 หุ้นสามญั   4,849,860,006 หุ้น     (สีพ่นัแปดร้อยสีส่บิเก้าล้านแปดแสนหกหมื่นหกหุ้น)  

 หุ้นบริุมสทิธิ                                                    -   หุ้น     (-   หุ้น)” 

ในการนีใ้ห้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือ

กรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทมอบหมาย มีอํานาจดําเนินการใดๆ ตามท่ีจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการแก้ไขเพ่ิมเติม

หนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้อง

กบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนข้างต้น  

มต:ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ

เพ่ิมทนุจดทะเบียนตามท่ีเสนอ โดยวาระนีไ้ด้ผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,349,004,992 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 98.7990 

ไมเ่ห็นด้วย 40,708,343 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 1.2009 

งดออกเสยีง 1,130 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสยี -   

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจํานวน 230,945,715 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท (MINT-W6) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัท 

 ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทมีแผนท่ีจะออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W6 จํานวนไมเ่กิน 230,945,715 หนว่ย 

เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยไม่คิดมลูค่า ดงัท่ีกลา่วมาในวาระท่ี 5 บริษัทจึงมีความจําเป็นท่ี

จะต้องจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 230,945,715 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง

สทิธิ MINT-W6 โดยมรีายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบ 4 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

 ในการนีใ้ห้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือ

กรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทมอบหมาย มีอํานาจในการพิจารณาและกําหนดรายละเอียดอ่ืนใด อนัจําเป็นท่ีเก่ียวข้อง

กบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จํากดัเพียงแต่ (1) เข้าเจรจา ทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาท่ี
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เก่ียวข้อง และดําเนินการใดๆ เก่ียวกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (2) ลงนามในแบบคําขออนญุาต คําขอผ่อนผนั เอกสารและ

หลกัฐานท่ีจําเป็น และเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ รวมถึงการติดตอ่และยื่นแบบคําขออนญุาต คําขอผอ่นผนั เอกสาร

และหลกัฐานท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องตอ่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการนําหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีจําเป็นเพ่ือการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน รวมถึงการแต่งตัง้และมอบ

หมายบคุคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมให้เป็นผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการตา่งๆ ข้างต้น 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนจํานวน 230,945,715 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 

บาท เพ่ีอรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ MINT-W6 และการมอบอํานาจตามรายละเอียดท่ีได้กลา่วข้างต้น 

มต:ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติออนุมตัิการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนจํานวน 230,945,715 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

เพ่ีอรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ MINT-W6 และการมอบอํานาจตามท่ีเสนอ โดยวาระนีไ้ด้ผ่านมติอนุมตัิด้วย

คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,349,005,872 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 98.7990 

ไมเ่ห็นด้วย 40,708,343 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 1.2009 

งดออกเสยีง 250 เสยีง    

บตัรเสยี -   

 

วาระที่  9  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการที่ครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตาม

วาระในปี 2562 

 ประธานฯ ได้เชิญกรรมการท่ีได้รับการเสนอแต่งตัง้ให้กลบัเข้าเป็นกรรมการ ออกจากห้องประชุมระหวา่งการประชมุ

ในวาระนี ้ 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุถึงการพิจารณาในวาระนีว้า่ เพ่ือให้จํานวนหุ้นและจํานวนเสยีงท่ีลงคะแนนตรงกนั ในวาระ

นี ้บริษัทจะขอหยดุการรับลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุเป็นการชัว่คราว จนกวา่การดําเนินการประชมุในวาระนีจ้ะเสร็จสิน้  

ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 14 กําหนดว่าในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็น

อตัรา (หรืออตัราท่ีใกล้เคียง) โดยกรรมการท่ีอยูใ่นตําแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออก ในปีนี ้บริษัทมีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่ง

ตามวาระจํานวน 3 ทา่นคือ 

1. นายพอล ชาลส์ี เคนน่ี กรรมการ 

2. นางสาวสวุภา เจริญยิ่ง

  

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

และประธานกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

3. นายธีรพงศ์ จนัศิริ กรรมการและกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

 

ตามมาตรา 86 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 24 กําหนดวา่ ห้ามมิให้กรรมการประกอบ

กิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็น

หุ้นสว่นไมจํ่ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพ

อยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท ไมว่า่จะทําเพ่ือประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ี
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ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมมีติแตง่ตัง้ ดงันัน้ จึงได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบตามมาตรา 86 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั และ

ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 24 วา่ ปัจจบุนั นายธีรพงศ์ จนัศิริ เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป 

จํากดั (มหาชน) ซึง่ปัจจบุนัมีการลงทนุในธุรกิจร้านอาหารซึง่เป็นธุรกิจท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนักบักิจการของบริษัทและอาจเป็น

การแขง่ขนักบักิจการของบริษัท 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ 

รวมทัง้การเสนอระเบียบวาระต่างๆ สําหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายงับริษัท 

คณะกรรมการบริษัทโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมท่ี

จะเป็นประโยชน์สงูสดุต่อการดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบตัิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของ

กรรมการท่ีครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ 1) นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี 2) 

นางสาวสวุภา เจริญยิ่ง และ 3) นายธีรพงศ์ จนัศิริ เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงาน

ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ 3 ท่านท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระให้กลบัเข้าดํารง

ตําแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี ้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นางสาวสวุภา เจริญยิ่ง สามารถให้

ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง จึงเสนอให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและประธานกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการตอ่อีกวาระหนึง่ด้วย 

โดยรายละเอียดประวตัิบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือแตล่ะทา่นปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้  

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะให้มีหลกัสตูรอบรมให้กบักรรมการ ซึง่จะสามารถนํา

ประโยชน์จากหลกัสตูรมาใช้ในการเพ่ิมประสทิธิภาพในการบริหารงานและการแขง่ขนัของบริษัท 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุและรับข้อเสนอแนะไว้เพ่ือพิจารณา 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการท่ีครบกําหนดต้องออก

จากตําแหนง่ตามวาระในปี 2562 ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 

มติ: ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติให้เลือกตัง้ 1) นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี 2) นางสาวสวุภา เจริญยิ่ง  และ 3) นายธีรพงศ์ 

จันศิริ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้นางสาวสวุภา เจริญยิ่ง กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการต่อไปอีกวาระ

หนึ่งด้วย โดยวาระนีไ้ด้ผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน เป็นรายบคุคลดงันี ้ 

1) นายพอล ชาลส์ี เคนน่ี กรรมการ 

เห็นด้วย 3,349,983,668 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 98.8280 

ไมเ่ห็นด้วย 39,725,299 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 1.1719 

งดออกเสยีง 5,498 เสยีง    

บตัรเสยี -   
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2) นางสาวสวุภา เจริญยิ่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และ

ประธานกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

เห็นด้วย 3,364,310,484 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.2507 

ไมเ่ห็นด้วย 25,398,483 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.7492 

งดออกเสยีง 5,498 เสยีง    

บตัรเสยี -   

3) นายธีรพงศ์ จนัศิริ กรรมการและกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

เห็นด้วย 3,346,478,512 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 98.7304 

ไมเ่ห็นด้วย 43,032,425 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 1.2695 

งดออกเสยีง 203,528 เสยีง    

บตัรเสยี -   

เมื่อการพิจารณาและลงคะแนนเสียงสําหรับวาระท่ี 9 เสร็จสิน้ ประธานฯ ได้เชิญกรรมการท่ีได้รับการเสนอแต่งตัง้ให้กลบั

เข้าเป็นกรรมการ กลบัเข้ามาในห้องประชมุเพ่ือดําเนินการประชมุตอ่ไป 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 

ประธานฯ ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดแูล

กิจการพิจารณาจากความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าท่ีคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ผลกําไรสทุธิ และ

สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั คณะกรรมการเห็นสมควรท่ีจะเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 

ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

- คา่ตอบแทนกรรมการปี 2562 (อตัราเดียวกนักบัปีก่อน) 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 2560 2561 2562 

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  250,000 250,000 250,000  

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

กรรมการตรวจสอบ    

คา่ตอบแทนรายปี (ตอ่ทา่นตอ่ปี) 125,000 125,000 125,000  

คา่เบีย้ประชมุ (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้)  40,000 40,000 40,000  
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ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 2560 2561 2562 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน    

ค่าตอบแทนรายปี  

ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน   

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

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

ค่าเบี้ยประชุม : นอกเหนือจากการประชมุประจําปี (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้) 25,000 25,000 25,000 

คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ    

ค่าตอบแทนรายปี  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

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

ค่าเบี้ยประชุม : นอกเหนือจากการประชมุประจําปี (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้) 25,000 25,000 25,000 

คณะกรรมการบริหารและกาํกับความเส่ียง*  

(สาํหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านัน้) 
  

 

ค่าตอบแทนรายปี  

  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

 

- 

 

- 

 

150,000 

  กรรมการบริหารความเสี่ยง (ตอ่ทา่นตอ่ปี) - - 100,000 

ค่าเบี้ยประชุม : (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้) - - 25,000 

* คณะกรรมการบริษัทอนมุตักิารจดัตัง้คณะกรรมการบริหารและกํากบัความเสี่ยงขึน้ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 

- โบนสัประจําปี สาํหรับกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร: อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.2 ของเงินปันผล (เงินปันผลในรูปเงินสด)     

ท่ีจ่ายสาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาจดัสรร 

 นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยงัได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพกัหรือใช้บริการ

โรงแรมในเครือของบริษัทตามท่ีกําหนดไว้ มลูคา่ 25,000 บาท/ปี/โรงแรม 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ ทัง้นี ้ 

ผู้ ถือหุ้นซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทด้วย ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระนี ้ เพ่ือป้องกันความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์  

มติ: ท่ีประชมุได้พิจารณาและมมีติอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ตามท่ีเสนอ โดยวาระนีไ้ด้ผา่นมติ

อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุ โดยมี

คะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 2,872,759,310 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 3,111 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

บตัรเสยี -   
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วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 และกาํหนดค่าสอบบัญชี 

 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกนัพิจารณาแล้ว และขอ

เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี  2561 ดงันี ้

1) นางอโนทยั ลกิีจวฒันะ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3442 และ/หรือ 

2) นายไพบลู ตนักลู  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4298 และ/หรือ 

3) นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3760 

จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยประจําปี 2562 โดย

ให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และบริษัทยอ่ยสาํหรับปี 2562 

ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้น   ไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบี

เอเอส จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั แทนได้   (ทัง้นี ้นางอโนทยั 

ลกิีจวฒันะ เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทปี 2558-2561)  

พร้อมกนันี ้ได้กําหนดค่าตรวจสอบบญัชี รอบปีบญัชี 2562 สําหรับบริษัทเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 2,380,000 บาท ซึ่ง

เทา่กบัคา่สอบบญัชีสาํหรับปี 2561 

 

หนว่ย: บาท 2560 2561 2562 

คา่สอบบญัชี 2,225,600 2,380,000 2,380,000 

นอกจากนี ้ประธานฯ ยงัได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบญัชีรายเดียวกันกับผู้ สอบบัญชีของ

บริษัทย่อยสําหรับปี 2562 โดยผู้สอบบญัชีไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว และในปี 2562 บริษัทไมไ่ด้จ่ายคา่ตอบแทนอ่ืนใดให้กบัผู้สอบบญัชีนอกเหนือจากคา่สอบบญัชี 

 ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 และกําหนดค่าสอบบญัชี ตามรายละเอียดท่ี

เสนอข้างต้น 

มติ:  ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนมุตัิให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 และกําหนดคา่สอบบญัชี ตามท่ีเสนอ ด้วย

คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,372,570,794 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.4942 

ไมเ่ห็นด้วย 17,144,821 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.5057 

งดออกเสยีง 50 เสยีง    

บตัรเสยี -   

 

  



เน่ืองด้วยไม่มีเร่ืองอ่ืนใดเสนอเพ่ือพิจารณา และไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุ

ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่นและปิดประชมุเมื่อเวลา 13.00 น. 


