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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 19/2555 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

  ประชมุเมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอสเตอร์ บอลรูม ชัน้ 14 โรงแรมเซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ  

  นาย วิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานคณะกรรมการทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัท

ได้กําหนดไว้ โดยประธานฯ ดําเนินการประชุมเป็นภาษาองักฤษ และนางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ประธานเจ้าหน้าท่ี

การเงินสว่นกลาง ดําเนินการประชมุเป็นภาษาไทย 

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ได้แจ้งว่า บริษัทมีทุนชําระแล้วจํานวน 3,276,028,280 บาท แบ่งออกเป็น 

3,276,028,280 หุ้น มีผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 2555 จํานวน 8,466 ราย ซึง่ในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้น

เข้าประชุมด้วยตนเองจํานวน 455 ราย และด้วยการมอบฉนัทะจํานวน 630 ราย รวมทัง้สิน้ 1,085 ราย โดยถือหุ้นรวมกัน

ทัง้สิน้ 2,032,927,893 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.0547 ของหุ้นท่ีออกและเสนอขายแล้วทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

ตามข้อบงัคบัของบริษัท นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ จึงได้เชิญประธานฯ กลา่วเปิดประชมุ 

ประธานฯ เปิดประชมุ โดยได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและแนะนํากรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้สอบ

บญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย และผู้ ท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ทําหน้าท่ีตรวจสอบการนบัคะแนน ท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

 กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค     ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

 2.  นายเคนเนธ ล ีไวท์   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 3.  คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

4.  นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ  กรรมการอิสระ 

5.  นายพอล ชาลส์ี เคนน่ี   กรรมการ 

 6.  นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรัจ ราชากาเรีย กรรมการ 

 กรรมการที่ลาประชุม 

1.  นางสาวจนัทนา สขุมุานนท์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายอานิล ธาดาน่ี   กรรมการ 

3. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์   กรรมการ 

 ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม 

1.  นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ  ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินสว่นกลาง  

2.  นางปัทมาวลยั รัตนพล   ประธานเจ้าหน้าท่ีบคุคลและประธานเจ้าหน้าท่ี 

     ฝ่ายปฏิบตัิการ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

3. นายสตีเฟ่น แอนดริว วอนนาวสกี ้  ประธานเจ้าหน้าท่ีกลุม่งานกฎหมายและพาณิชย์ 
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ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 

นางอโนทยั ลกิีจวฒันา   บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั  

 ที่ปรึกษากฏหมายที่เข้าร่วมประชุม 

นายเทพชล โกศล    บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากดั  

 ผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ทาํหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง 

นายยทุธชยั วิธีกล   บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากดั 

  

 ก่อนท่ีจะให้ท่ีประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ท่ีปรึกษากฎหมายฯ ชีแ้จง

วิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนบัคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ อีกทัง้ยงัได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบบทบาทหน้าท่ีของผู้ ท่ีได้รับ

การแตง่ตัง้ให้ทําหน้าท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีงครัง้นี ้ 

 ท่ีปรึกษากฎหมายฯ ได้ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนเสยีงและวิธีการนบัคะแนนเสยีง ดงันี ้  

1. ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือหุ้น หรือเท่ากับท่ีจํานวนหุ้นท่ีได้รับมอบ

ฉนัทะ 

2. การนบัคะแนนเสยีงจะใช้บตัรเพ่ือลงคะแนนเสยีงในทกุวาระ 

3. ในการนับคะแนนเสียงทุกวาระยกเว้นการเลือกตัง้กรรมการในวาระท่ี 7 จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ท่ี

ลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง แล้วจึงนําไปหกัออกจากจํานวนคะแนนเสยีงทัง้หมด 

4. สําหรับการเลือกตัง้กรรมการในวาระท่ี 7 ขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย หรืองดออกเสยีง) ให้แก่ผู้ ได้รับการเสนอช่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการแตล่ะราย บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนน

ทกุใบจากผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนน จะถือวา่ลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย 

5. สําหรับวาระอ่ืน ๆ นอกจากวาระท่ี 7 ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะท่ีประสงค์จะออก

เสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ออกเสียงดงักล่าวในบตัรลงคะแนน จากนัน้ให้ยกมือขึน้เพ่ือ

เจ้าหน้าท่ีจะได้เก็บบตัรลงคะแนนของทา่นเพ่ือไปนบัคะแนนเสยีงตอ่ไป  

6. ผู้มาประชุมท่ีเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้

ลว่งหน้าแล้วไมต้่องลงคะแนนเสยีงอีก เน่ืองจากบริษัทได้บนัทกึคะแนนเสยีงตามท่ีผู้ ถือหุ้นกําหนดไว้แล้ว 

7. หลงัจากปิดการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ  บตัรลงคะแนนสาํหรับวาระก่อนหน้าจะไม่นํามานบัคะแนนอีก 

ท่ีปรึกษากฎหมายฯ ได้ชีแ้จงบทบาทหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง ดงันี ้

1. ตรวจสอบวิธีการลงทะเบียนเข้าประชมุ   

2. ตรวจนบัองค์ประชุมเพ่ือให้มัน่ใจว่าผู้ ท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้งดออกเสียงในวาระท่ีตนมีสว่นได้

เสยี และเพ่ือให้มัน่ใจวา่การลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีงเป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัท 

 นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ ได้ขอเชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมสงัเกตการณ์การนบัคะแนนท่ีจุดนบัคะแนนโดย

ขออาสาสมคัรตวัแทนจากผู้ ถือหุ้น แตไ่มม่ีอาสาสมคัรตวัแทนจากผู้ ถือหุ้น 

 ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 18/2554 เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2554 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 18/2554 ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 1 

เมษายน 2554 โดยสาํเนารายงานการประชมุได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว ซึง่ปรากฏตาม เอกสาร

แนบ 1 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

มติ:  ท่ีประชมุได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมดงักลา่วแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้

ถือหุ้นครัง้ท่ี 18/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2555 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ โดยมีรายละเอียด 

ดงันี ้

เห็นด้วย 2,357,620,051 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

งดออกเสยีง 2,680,700 เสยีง   

วาระที่ 2   พิจารณารับทราบรายงานประจําปี และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท

ในรอบปี 2554 

 ประธานฯ ได้นําเสนอรายงานประจําปีและรายงานคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 

2554 ตามรายละเอียดซึง่ปรากฏอยูใ่นรายงานประจําปีท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ประธานเจ้าท่ีการเงินสว่นกลาง ชีแ้จงในรายละเอียด

เพ่ิมเติมตอ่ท่ีประชมุในวาระนี ้

 นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ได้นําเสนอเก่ียวกับพฒันาการท่ีสําคญัของบริษัท ในปี  2554 และได้นําเสนอ

ข้อมลูซึ่งครอบคลมุถึงผลการดําเนินงานของ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหาร ธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้า และธุรกิจอ่ืนๆ ฐานะทาง

การเงิน และ การเปลีย่นแปลงตา่งๆ ท่ีสาํคญัในรอบปี   

 โดยสรุปในปี 2554 บริษัทมีรายได้รวมทัง้สิน้ 28,332 ล้านบาทเพ่ิมขึน้ร้อยละ 48 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน โดย

การเติบโตดงักลา่วเป็นผลจากการควบรวมผลการดําเนินงานของ Oaks ยอดขายจากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ผลการ

ดําเนินงานท่ีดีขึน้ของทกุๆ ธุรกิจ และการบนัทกึกําไรจากการปรับมลูคา่ยตุิธรรมในเงินลงทนุใน S&P โดยสดัสว่นรายได้ในปี 

2554 จําแนกตามประเภทธุรกิจนัน้ ธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ และธุรกิจร้านอาหารมีสดัสว่นรายได้ร้อยละ 45 และร้อยละ 41 

ของรายได้รวม ตามลาํดบั ธุรกิจจดัจําหนา่ยและรับจ้างผลติมีสดัสว่นรายได้ร้อยละ 10 และกําไรจากการปรับมลูค่ายตุิธรรม

ในเงินลงทนุใน S&P มีสดัสว่นรายได้คิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้รวม  

 สําหรับปี 2554 EBITDA ของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 71 อยู่ท่ี 6,201 ล้านบาท เป็นผลจากสดัสว่นของ 

EBITDA ท่ีได้รับจากธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 48 เป็นร้อยละ 53 ของ EBITDA รวม ธุรกิจร้านอาหารมี

สดัสว่น EBITDA ร้อยละ 30 และกําไรจากการปรับมลูค่ายุติธรรมในเงินลงทนุใน S&P และค่าใช้จ่ายการด้อยค่าของค่า

ความนิยมมีสดัสว่น EBITDA ร้อยละ 17 

 แม้ว่าจะต้องเผชิญกบัปัญหาอทุกภยัครัง้ใหญ่ในภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทย แต่บริษัทฯ ยงัคงมีผล

การดําเนินงานท่ีแข็งแกร่ง โดยมีกําไรประจําปี 2554 สงูท่ีสดุเป็นประวตัิการณ์ ถึง 2,880 ล้านบาท โดยมีสาเหตสุําคญัมา

จากผลการดําเนินงานท่ีโดดเดน่ของธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ การเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองของธุรกิจร้านอาหารตลอดทัง้ปี และกําไร
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จากการปรับมลูคา่ยตุิธรรมในเงินลงทนุใน S&P ทัง้นี ้แม้ไมน่บัรวมกําไรจากการปรับมลูคา่ยตุิธรรมในเงินลงทนุใน S&P และ

คา่ใช้จ่าย one-time อ่ืนๆ กําไรสทุธิในปี 2554 ก็ยงัคงปรับตวัสงูขึน้ในอตัราร้อยละ 55 

 ผู้ ถือหุ้น (นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร) สอบถามถึงการลงทนุใน Oaks และต้นทนุการกู้ยืม โดยแสดงความเป็นห่วง

ถึงการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศออสเตรเลยี ภายใต้การแข็งคา่ของเงินดอลลาร์ออสเตรเลยี และสอบถามถึงความ

เป็นไปได้ท่ีจะมีรายได้เพ่ิมขึน้ตามท่ีได้ประมาณการไว้ในปีหน้า 

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่าบริษัทได้ใช้เงินลงทุนใน Oaks ประมาณ 90 ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งลกัษณะ

ธุรกิจของ Oaks จะเป็นการให้บริการในรูปแบบเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ ซึง่มีผลการดําเนินการท่ีดีและมีศกัยภาพในการเติบโต

สงู โดยมีอตัรารายได้เฉลีย่ตอ่ห้องสงูกวา่โรงแรมเซนต์ รีจิส และโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ และมีอตัราการเข้าพกัเฉลี่ยมากกว่าร้อย

ละ 85 ตอ่ปี ซึง่จากผลการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมาบริษัทรับรู้รายได้จาก Oaks เพียงคร่ึงปีเท่านัน้ และบริษัทจะรับรู้รายได้

จาก Oaks ทัง้ปีสาํหรับผลการดําเนินงานใน 2555  

 นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า เงินลงทนุใน Oaks เป็นเงินกู้ยืมในออสเตรเลีย มีต้นทนุเงิน

กู้ยืมอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 7   

ผู้ ถือหุ้น (นายวฒุิชยั พีรพฒันภมูิ) สอบถามถึงการลงทนุในจีน การชดเชยค่าเสียหายจากภาวะนํา้ท่วม ตลอดจน

ผลกระทบจากการขึน้อตัราค่าแรงขัน้ตํ่าเป็น 300 บาท เมื่อเทียบกบัการลดภาษีเงินได้นิติบคุคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 
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ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่ากิจการในจีนดีขึน้อย่างต่อเน่ือง แต่โดยรวมยงัมีผลขาดทนุอยู ่ในขณะท่ีการดําเนินงานของ

ร้านค้ามีผลกําไร และบริษัทยงัคงให้ความสําคญักบัการลงทนุในจีนซึ่งจะเห็นได้จากการเปิดร้านสาขาไทยเอ็กซ์เพรส และ

เอสแอนด์พี และยงัคงมีแผนท่ีจะเพ่ิมจํานวนร้านตอ่ไป และคาดวา่โดยรวมนา่จะเห็นผลกําไรในปีหน้า ในสว่นวิกฤติการณ์นํา้

ทว่มบริษัทได้ตดัจําหน่ายสินทรัพย์และสินค้าคงเหลือเป็นจํานวน 238 ล้านบาทซึ่งสว่นใหญ่เป็นของธุรกิจจดัจําหน่ายและ

รับจ้างผลติ ซึง่บริษัทคาดว่าจะได้รับการชดเชยจากประกนัอย่างน้อยร้อยละ 75 ในคร่ึงปีแรกนี ้สําหรับการขึน้อตัราค่าแรง

ขัน้ตํ่า ไมม่ีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญักบับริษัทเน่ืองจากโดยสว่นใหญ่อตัราค่าจ้างขัน้ตํ่าในปัจจุบนัของบริษัทสงูกว่าอตัรา

คา่แรงดงักลา่วอยูแ่ล้ว 

ผู้ ถือหุ้ น (นายประเสริฐ เฉกไพชยนต์) สอบถามถึงความคืบหน้าของการดําเนินกิจการของเดอะพิซซ่าใน

ตา่งประเทศและศกัยภาพในการเติบโต 

กรรมการ (นายพอล ชาลส์ี เคนน่ี) ได้ชีแ้จงวา่เดอะ พิซซา่ คอมปะนียงัคงเติบโตในหลายประเทศ โดยลา่สดุเพ่ิงเปิด

ท่ีเวียดนาม จากท่ีได้เปิดไปแล้วในลาว และกมัพชูา ซึง่บริษัทยงัคงให้ความสาํคญักบักลุม่ประเทศครอบคลมุตะวนัออกกลาง 

โดยในปีนีม้ีแผนท่ีจะเปิด 7 สาขาในซาอดุิอาระเบีย และอีก 3 สาขาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

ผู้ ถือหุ้น (นายเอกอดุม วฒันธนาทรัพย์) สอบถามถึงอตัราการเข้าพกัของธุรกิจโรงแรมเทียบกบัอตุสาหกรรม 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่าอัตราการเข้าพกัของธุรกิจโรงแรมของบริษัทโดยเฉลี่ยของทุกโรงแรมในเครือ สงูกว่าของ

อตุสาหกรรม 
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ผู้ ถือหุ้น (นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร) ได้สอบถามถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เน่ืองจากปัญหาภาวะ

เศรษฐกิจในยโุรป และการตัง้รับการแขง่ท่ีจะเกิดขึน้ เน่ืองจากธุรกิจโรงแรมของบริษัทอยูใ่นระดบั 5 ดาว 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงวา่ บริษัทยงัคงเน้นกลุม่ลกูค้าระดบับนนอกเหนือจากโรงแรมระดบั 5 ดาว อาทิ เซนต์ รีจิส โฟร์ซี

ซัน่ส์ อนนัตรา และอ่ืนๆ บริษัทได้เปิดตวัแบรนด์โรงแรมใหม่เพ่ือรองรับตลาด 4 ดาวภายใต้ช่ืออาวานี ทัง้นี ้บริษัทไม่ได้รับ

ผลกระทบจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจในยโุรป เน่ืองจาก ยงัคงมีกลุม่ลกูค้าใหมโ่ดยเฉพาะชาวเอเซียเข้ามาทดแทน 

ทัง้นี ้ท่ีประชมุได้รับทราบรายงานประจําปี และรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบ

ปี 2554 ตามท่ีเสนอ  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกําไรสะสม และงบกระแสเงินสด สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ประจาํปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบดลุ งบกําไรขาดทนุ งบกําไรสะสม และงบกระแสเงินสด  สิน้สดุวนัท่ี 31 

ธันวาคม  2554 ซึ่งผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว  รวมถึงรายงานผู้สอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นไว้ในงบการเงิน

ดงักลา่ว ซึง่บริษัทได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

โดยทา่นประธานได้ขอให้ นายเคนเนธ ล ีไวท์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงความเห็นเก่ียวกับการ

ปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. รายงานทางการเงินในปี 2554 มีความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ 

2. สินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกนัและรักษาเป็นอย่างดี การบนัทึกรายการทางบญัชีมีความเหมาะสม และ

ทรัพยากรได้ถกูใช้อยา่งมีประสทิธิผลและประสทิธิภาพ 

3. บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

4. ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ซึ่งได้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีอย่าง

เหมาะสม 

5. รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ในปี 2554 มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

ผู้ รับมอบฉนัทะ (สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย โดยนางศิรินทร์ ตนัติพิทกัษ์โชติ) สอบถามถึงค่าใช้จ่าย และหนีส้งสยั

จะสญูท่ีเพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ ได้ชีแ้จงวา่ สาเหตท่ีุรายการดงักลา่วเพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อนเน่ืองจากการควบ

รวมผลการดําเนินงานของ Oaks และจากการตดัจําหนา่ยสนิทรัพย์และสนิค้าคงเหลอืจากวิกฤติการณ์นํา้ทว่ม  

ผู้ ถือหุ้น (นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิคณุ) ได้สอบถามถึงราคาท่ีซือ้ Oaks ว่าเป็นราคายตุิธรรมหรือมีส่วนลดหรือไม ่

และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากปัญหาอสงัหาริมทรัพย์ในออสเตรเลยี และการขายอสงัหาริมทรัพย์ โครงการเซ็นต์ รีจิส เรสซิ

เดนส์ มีอตัรากําไรอยู่ท่ีระดบัใด รวมถึงเงินปันผลในปีต่อไปจะเป็นอย่างไร จะลดลงหรือไม่ เน่ืองจากผลประกอบการสว่น

ใหญ่ของบริษัท ในปีท่ีผา่นมา มาจาก Oaks และรายการการปรับมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุใน S&P  
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ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่า การซือ้ Oaks เป็นการซือ้ท่ีราคาตลาดเน่ืองจาก Oaks เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ในประเทศออสเตรเลีย และการซือ้ดังกล่าวเป็นการซือ้สิทธิในการบริหารสินทรัพย์ไม่ใช่เป็นการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ ดงันัน้ จึงไม่มีความเสี่ยงของการด้อยค่าของอสงัหาริมทรัพย์ท่ีออสเตรเลีย ในสว่นของโครงการเซ็นต์ รีจิส 

เรสซิเดนส์ มีอตัรากําไรมากกว่าร้อยละ 30 สําหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้คํานึงผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั 

ประกอบกบัการลงทนุในอนาคตของบริษัท ซึ่งในปีท่ีผ่านมาอตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นอยู่ท่ีร้อยละ 20 ซึ่งอยู่ใน

ระดบัท่ีคอ่นข้างสงู 

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ ได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่ หากไมน่บัรวมกําไรจากการปรับมลูคา่ยตุิธรรมในเงินลงทนุใน 

S&P และกําไรจาก Oaks แล้ว บริษัทยงัคงมีกําไรเพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกบัผลประกอบการในปีก่อนหน้า 

ผู้ ถือหุ้น (นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร) ได้สอบถามถึงการดําเนินงานในลกัษณะของสิทธิในการบริหาร และขอให้

บริษัทชีแ้จงเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการกู้ เงินเพ่ือมาลงทนุใน Oaks  

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ได้ชีแ้จงว่า บริษัทได้กู้ เงินสกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย สําหรับการลงทนุใน Oaks 

เพ่ือลดความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยบริษัทได้คํานึงถึงต้นทุนกู้ ยืมโดยรวมแล้ว ซึ่งหากบริษัทกู้ เงินสกุลอ่ืนท่ีมี

ต้นทนุตํ่ากวา่ บริษัทก็จะมีคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในสว่นของการป้องกันความเสี่ยงอาทิ สญัญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและ

อตัราดอกเบีย้ เพ่ิมขึน้อีก สาํหรับสทิธิในการบริหารสนิทรัพย์ของ Oaks เป็นสิทธิในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ระยะยาวกบั

เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ ไมใ่ช่เป็นการลงทนุในทรัพย์สนิ  

ผู้ ถือหุ้น (นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิคณุ) ได้สอบถามถึงรายได้โรงแรมทีเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัสําคญั และค่าใช้จ่ายในการ

ขายและบริหารท่ีเพ่ิมขึน้ 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงวา่ รายได้ท่ีเพ่ิมขึน้สว่นใหญ่มากจาก Oaks ซึง่เป็นรายได้จากสทิธิในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์

กว่า 38 แห่ง (ในรอบ 7 เดือนมีรายได้กว่า 2,800 ล้านบาท) และจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ในส่วนของเซ็นต์ รีจิส 

นอกจากนีเ้ป็นรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้จากโรงแรมท่ีเปิดใหม ่อาทิ อนนัตรา คีฮาวา ท่ีมลัดีฟส์ และโรงแรมท่ีศรีลงักา ตลอดจนผลการ

ดําเนินงานท่ีดีขึน้ของทกุโรงแรมเดิม ขณะเดียวกนัคา่ใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้มาจากการควบรวมผลการดําเนินงานของ Oaks ดงัท่ี

ได้กลา่วไปแล้ว     

ผู้ ถือหุ้น (นายศกัดา ตัง้ศกัดิ์สถิตย์) ได้สอบถามถึงอตัราการเข้าพกัของโรงแรมเซ็นต์ รีจิส  และสดัสว่นรายได้และ

ผลกําไรของธุรกิจโรงแรมในประเทศ และนอกประเทศ และความคืบหน้าของโรงแรม แมริออท ท่ีหวัหินท่ีสญัญาเช่ากําลงัจะ

หมดลง  

ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่า เน่ืองจากโรงแรมเซ็นต์ รีจิส เพ่ิงเปิดดําเนินการในเดือนเมษายน และได้รับผลกระทบจาก

ภาวะนํา้ท่วมอตัราการเข้าพกัในปีท่ีผ่านมาจึงอยู่ท่ีร้อยละ 31 ในปีนีเ้พ่ิมขึน้อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 60 และปัจจุบนั มีรายได้

เฉลีย่ตอ่ห้องสงูกวา่โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ สําหรับรายได้ของธุรกิจโรงแรมในประเทศและนอกประเทศมีสดัสว่นอยู่ท่ี ร้อยละ 76 

และร้อยละ 24 ตามลาํดบั ในขณะท่ีกําไรสว่นใหญ่จะมาจากโรงแรมในประเทศในอตัราร้อยละ 93 และตา่งประเทศร้อยละ 7 

เน่ืองจากธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศให้บริการในลกัษณะรับจ้างบริหารเท่านัน้ ในสว่นของโรงแรมหวัหิน แมริออท รีสอร์ท 

แอนด์ สปา สญัญาเช่าจะหมดลงในเดือนกรกฎาคมปีนี ้จึงต้องคืนพืน้ท่ีไป ซึง่ในหวัหิน บริษัทมีโรงแรมอนนัตรา หวัหิน รีสอร์ท 

แอนด์ สปา ให้บริการอยูแ่ล้ว 
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มติ:  ท่ีประชุมได้พิจารณางบดุล งบกําไรขาดทนุ งบกําไรสะสม และงบกระแสเงินสด สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 

แล้ว จึงมีมติอนมุตัิงบดลุ งบกําไรขาดทนุ งบกําไรสะสม และงบกระแสเงินสด สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ตามท่ีเสนอ 

ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เห็นด้วย 2,364,260,719 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 5,300 เสยีง   

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2554  

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการเป็นผู้ พิจารณากําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทใน

ลกัษณะปีต่อปี สําหรับการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2554 นัน้ คณะกรรมการได้

พิจารณาศกัยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ความจําเป็นและความเหมาะสมใน

อนาคตตลอดจนการจดัสรรเงินทนุไว้สว่นหนึง่เพ่ือการลงทนุและสร้างผลตอบแทนอยา่งตอ่เน่ืองให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

ในปี 2554 บริษัทมีกําไรสทุธิจากงบการเงินรวมจํานวน 2,880.14 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2554 บริษัทได้จดัสรรสํารอง

ตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจํานวน 367.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.03 ของทุนจดทะเบียน  ครบตามจํานวนท่ีต้อง

สาํรองไว้ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้บริษัทจดัสรรกําไรสทุธิเป็นสาํรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

1. สาํรองตามกฎหมาย 

เน่ืองจากมีการเพ่ิมทนุจดทะเบียนเพ่ือการจ่ายหุ้นปันผลและเพ่ือรองรับการปรับสิทธิซึ่งเป็นผลจากการจ่ายหุ้น

ปันผล  ดงันัน้จึงเสนอให้จดัสรรกําไรสทุธิเป็นสํารองตามกฎหมายเพ่ิมอีก 38.51 ล้านบาท เพ่ือให้สํารองตาม

กฎหมายในปีบญัชี 2555 ครบตามจํานวนท่ีกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทกําหนด 

2. เงนิปันผลประจาํปี 

1) เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนมุตัิการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท สําหรับผู้ ถือหุ้น

สามัญเดิมและผู้ ถือหุ้ นจากการแปลงสภาพหลักทรัพย์แปลงสภาพเป็นหุ้ นสามัญจํานวนไม่เกิน 

3,627,178,493 หุ้นสามญั รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไมเ่กิน 544,076,773.95 บาท  

2) เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุตัิการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล ในอตัรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปัน

ผล ในราคาหุ้นละ 1 บาท สําหรับผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมและผู้ ถือหุ้นจากการแปลงสภาพหลกัทรัพย์แปลง

สภาพเป็นหุ้นสามญัจํานวนไมเ่กิน 3,627,178,493 หุ้น กรณีมีเศษของหุ้นท่ีน้อยกวา่ 1 หุ้น เศษของหุ้นจะ

ปัดทิง้ รวมเป็นหุ้นปันผลทัง้สิน้ 362,717,849 หุ้น รวมเป็นเงินไมเ่กิน 362,717,849 บาท  

การจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลรวมเป็น 0.25 บาทตอ่หุ้น บริษัทจะหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10 หรือ 

0.025 บาทตอ่หุ้นจากเงินท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับ ผู้ ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลและหุ้นปันผลสทุธิเทา่กบั 0.225 บาทตอ่หุ้น  

3) บริษัทจะจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 906,794,622.95 บาท 

4) การจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลดงักลา่วข้างต้น จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียน

ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 11 เมษายน 2555 ซึง่วนัดงักลา่วคือวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) 
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ท่ีมีสทิธิรับเงินปันผล และกําหนดให้วนัท่ี 12 เมษายน 2555 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือรวบรวม

รายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ

กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 30 เมษายน 2555 

 ข้อมลูเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายปันผลในปีท่ีผา่นมา 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 

เงนิปันผล

ประจาํปี 

วันที่จ่าย: 

เมษายน 

2555 

เงนิปันผล

ประจาํปี 

วันที่จ่าย: 

เมษายน 

2554 

เงนิปันผล

ประจาํปี 

วันที่จ่าย: 

พฤษภาคม 

2553 

สาํหรับผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2554 2553 2552 

1. กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 2,880 1,236* 1,400 

2. จํานวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 3,627 3,617 3,272 

3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้นสามญั (บาทตอ่หุ้น) 0.15 0.15 0.15 

4. หุ้นปันผล (บาทตอ่หุ้น) 0.10 - - 

5. จํานวนเงินปันผลรวมท่ีจ่าย (ล้านบาท) 907 543 491 

หมายเหต:ุ *กําไรสทุธิตามทีป่รบัใหม่   

ผู้ ถือหุ้น (นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิคณุ) ได้สอบถามถึงรายได้จากการขายหุ้นปันผล ผู้ ถือหุ้นต้องนํามาคํานวณภาษี

เงินได้หรือไม ่และให้ขอให้บริษัทให้ความสาํคญักบัอตัราสว่นความสามารถในการชําระหนี ้(Leverage Ratio) ท่ีเพ่ิมขึน้    

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ ได้ชีแ้จงวา่กําไรจากการขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ไม่ต้องนํามาคํานวณภาษีเงิน

ได้บคุคลธรรมดา   และในสว่นของการขยายธุรกิจ บริษัทได้คํานึงถึงโครงสร้างเงินทนุอยู่เสมอ  โดยในปีหน้า MINT-W4 จะ

หมดอายลุง ซึง่หากมีผู้ใช้สทิธิทัง้หมดบริษัทจะมีเงินเข้ามาประมาณกว่า 4,000 ล้านบาท ซึ่ง Leverage Ratio ของบริษัทก็

จะปรับตวัดีขึน้    

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิ และการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานปี  

2554 ตามรายละเอียดท่ีได้ชีแ้จงข้างต้น 

มติ:  ท่ีประชุมได้พิจารณาการจดัสรรกําไรและจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2554 ดงักล่าวแล้ว จึงมีมติ

อนุมตัิให้จัดสรรกําไรสทุธิเป็นสํารองตามกฎหมาย และให้จ่ายปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2554 ตามท่ีเสนอ ด้วย

คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เห็นด้วย 2,364,260,628 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย 4,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

งดออกเสยีง 4,500 เสยีง   
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วาระที่  5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาํนวน 396,526,654 บาท แบ่งออกเป็น 396,526,654 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของ

บริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าการจ่ายเงินปันผลบางส่วนโดยออกเป็นหุ้ นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นตาม

รายละเอียดท่ีเสนอในวาระท่ี 4 นัน้ อยู่ภายใต้บงัคบัมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. 

บริษัทมหาชนจํากดั”) ซึง่กําหนดวา่การจ่ายเงินปันผลโดยออกหุ้นสามญัใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นนัน้ต้องเป็นกรณีท่ีบริษัทยงัจําหน่าย

หุ้นไมค่รบตามจํานวนท่ีจดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทนุแล้ว 

 คณะกรรมการจึงได้เสนอให้เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 396,526,654 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่

จํานวน 396,526,654 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือจดัสรรเป็นหุ้นปันผล จํานวนไม่เกิน 362,717,849 หุ้น และเพ่ือ

รองรับการปรับสทิธิซึง่เป็นผลจากการจ่ายหุ้นปันผล จํานวนไมเ่กิน 33,808,805 หุ้น โดยทนุจดทะเบียนหลงัจากการเพ่ิมทนุ

จะเท่ากบั 4,063,046,327 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 4,063,046,327 หุ้น นอกจากนีย้งัเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา

อนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็นดงันี ้ 

“ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน : 4,063,046,327 บาท (สีพ่นัหกสบิสามล้านสีห่มื่นหกพนัสามร้อยยี่สบิเจ็ดบาท) 

แบง่ออกเป็น : 4,063,046,327 หุ้น  (สีพ่นัหกสบิสามล้านสีห่มื่นหกพนัสามร้อยยี่สบิเจ็ดหุ้น) 

 มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ  : 1 บาท   (หนึง่บาท) 

แบง่ออกเป็น  

หุ้นสามญั : 4,063,046,327 หุ้น  (สีพ่นัหกสบิสามล้านสีห่มื่นหกพนัสามร้อยยี่สบิเจ็ดหุ้น) 

หุ้นบริุมสทิธิ : - หุ้น (- หุ้น)”     

 ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 

ของบริษัทให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน ตามรายละเอียดท่ีได้กลา่วข้างต้น 

มติ: ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้

สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ตามท่ีเสนอ โดยวาระนีไ้ด้ผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เห็นด้วย 2,364,119,428 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9936 

ไมเ่ห็นด้วย 144,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0061 

งดออกเสยีง 5,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิซึ่งเป็นผล

จากการจ่ายหุ้นปันผล   

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีออกใหมจํ่านวน 396,526,654 หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามท่ีเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาในวาระท่ี 5 เพ่ือจดัสรรไว้จ่ายเป็นหุ้นปันผล จํานวนไม่

เกิน 362,717,849 หุ้น และเพ่ือรองรับการปรับสิทธิซึ่งเป็นผลจากการจ่ายหุ้นปันผล จํานวนไม่เกิน 33,808,805 หุ้น กรณีมี

เศษของหุ้นท่ีน้อยกวา่ 1 หุ้น เศษของหุ้นจะปัดทิง้ 
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มติ: ท่ีประชมุมีมตอินมุตัิให้จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุเพ่ือจ่ายเป็นหุ้นปันผล และเพ่ือรองรับการปรับสิทธิซึ่งเป็นผลจากการจ่าย

หุ้นปันผลมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ โดยวาระนีไ้ด้ผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เห็นด้วย 2,364,122,638 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9940 

ไมเ่ห็นด้วย 141,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0059 

งดออกเสยีง 5,300 เสยีง   

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าดาํรงตําแหน่งแทนกรรมการที่ครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตาม

วาระในปี 2555  

ในวาระนี ้ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการสรรหาและกํากับดแูลกิจการ 

เป็นผู้ดําเนินการประชุม เน่ืองจากประธานฯ เป็นกรรมการท่ีครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ และต้องออกจาก

ห้องประชมุ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมถึงการพิจารณาในวาระนีว้่า เพ่ือให้จํานวนหุ้นและจํานวนเสียงท่ี

ลงคะแนนตรงกนั ในวาระนีบ้ริษัทฯ จะขอหยดุการรับลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมเป็นการชัว่คราว จนกว่าการดําเนินการ

ประชมุในวาระนีจ้ะเสร็จสิน้ 

ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 14 กําหนดวา่ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นอตัรา 

1 ใน 3 (หรืออตัราท่ีใกล้เคียง) โดยกรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออก ในปีนี ้บริษัทมีกรรมการท่ีต้องออกจาก

ตําแหนง่ตามวาระจํานวน 3 ทา่นคือ 

1) นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค  กรรมการ  

2) นายอานิล ธาดาน่ี    กรรมการ  

3) นางสาวจนัทนา สขุมุานนท์      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม

ท่ีจะเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่การดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคณุสมบตัิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของ

กรรมการท่ีครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 

และ 2) นายอานิล ธาดาน่ี เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท่ีจําเป็นต่อการดําเนินงานของบริษัท  จึง

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการทัง้ 2 ทา่นกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการอนมุตัิท่ีจะเสนอช่ือ

นายพาที สารสิน ให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้เข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระแทนนางสาวจนัทนา สขุมุานนท์  ซึ่งไม่

ประสงค์ท่ีจะรับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากพิจารณาคุณสมบัติ 

ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทํางานแล้วเห็นว่านายพาที สารสินเป็นบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมท่ีจะเป็น

กรรมการบริษัท  

ดงันัน้ บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเลือกตัง้และแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตาม

วาระ ได้แก่ 
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1) นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค  กรรมการ  

2) นายอานิล ธาดาน่ี    กรรมการ  

3) นายพาที สารสนิ       กรรมการอิสระ 

โดยรายละเอียดประวตัิบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือแตล่ะทา่นปรากฎตามเอกสารแนบ 3 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

 นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ ได้ชีแ้จงว่าในวาระนี ้บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนทกุใบจากผู้ ถือหุ้น และนบัคะแนน

เสยีงทัง้หมด โดยจะผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล และต้องผ่าน

มติอนมุตัิเป็นรายบคุคลด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน ทัง้นีส้าํหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่

สง่บตัรลงคะแนน จะถือวา่ลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย 

ผู้ ถือหุ้น (นายวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์) ได้สอบถามกระบวนการสรรหานายพาที สารสิน และการมีสว่นร่วมในธุรกิจ

ของบริษัท ตลอดจนการถือหุ้นในบริษัท 

นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ ได้ชีแ้จงว่า คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสม และ

นําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทจะนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ โดย

นายพาที สารสิน เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดย

ปัจจบุนั นายพาที สารสนิ ไมไ่ด้ถือหุ้นในบริษัท 

ผู้ ถือหุ้น (นายไกรวลัย์ คทวณิช) ได้สอบถามถึงการแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ เน่ืองจากนายพาที สารสนิ  เข้าดํารง

ตําแหนง่เป็นกรรมการอิสระแทนนางสาวจนัทนา สขุมุานนท์ ซึง่ดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ ได้ชีแ้จงว่าคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดย

คําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ ในขณะท่ีกรรมการจะได้รับแต่งตัง้โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่ง

หลงัจากการแต่งตัง้กรรมการอิสระในวนันี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ต่อไปจะพิจารณาแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ

โดยจะพิจารณาคดัเลอืกกรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมจากจํานวนกรรมการอิสระทัง้หมด 

มติ: ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติให้เลอืกตัง้ นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และ นายอานิล ธาดาน่ี กลบัเข้าดํารงตําแหนง่

กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ และแตง่ตัง้ นายพาที สารสนิ เข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระ แทน นางสาวจนัทนา สขุมุานนท์ 

โดยวาระนีไ้ด้ผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบคุคลดงันี ้ 

1) นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 

เห็นด้วย 2,364,207,438 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9977 

ไมเ่ห็นด้วย 52,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0022 

งดออกเสยีง 9,300 เสยีง   

2) นายอานิล ธาดาน่ี 

เห็นด้วย 2,307,907,848 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.6165 

ไมเ่ห็นด้วย 56,351,990 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.3834 

งดออกเสยีง 9,300 เสยีง   
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3) นายพาที สารสนิ 

เห็นด้วย 2,363,365,014 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9770 

ไมเ่ห็นด้วย 542,796 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0229 

งดออกเสยีง 361,328 เสยีง  

 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2555   

ประธานฯ ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูล

กิจการได้พิจารณากําหนดแนวทางการจ่ายคา่ตอบแทนโดยการพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของ

บริษัทอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประกอบการของบริษัท 

โดยได้เสนอคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2555 ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2554 ปี 2555 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

1. สาํหรับกรรรมการบริหาร  ปีละ 

2. สาํหรับกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

 การประชมุคณะกรรมการประจําไตรมาส  ครัง้ละ 

 การประชมุครัง้อ่ืน ๆ ครัง้ละ 

 

200,000          

 

250,000  

20,000 

  

บาท/ทา่น 

 

บาท/ทา่น 

บาท/ทา่น 

 

200,000  

 

300,000   

25,000 

  

บาท/ทา่น 

 

บาท/ทา่น 

บาท/ทา่น 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คา่ตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 

 คา่ตอบแทนรายปี 

 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  ครัง้ละ 

 

 

200,000 

60,000       

   

 

บาท 

บาท 

 

 

200,000 

60,000 

  

  

บาท

บาท 

2. คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

 คา่ตอบแทนรายปี 

 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  ครัง้ละ 

 

100,000 

40,000 

  

บาท/ทา่น 

บาท/ทา่น 

 

100,000 

40,000 

 

บาท/ทา่น 

บาท/ทา่น 

คา่ตอบแทนกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

 คา่ตอบแทนรายปี 

 การประชมุ (นอกเหนือจากการประชมุประจําปี) ครัง้ละ 

 

50,000 

 

  

บาท/ทา่น 

 

 

100,000 

25,000 

 

บาท/ทา่น 

บาท/ทา่น 

คา่ตอบแทนกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

 คา่ตอบแทนรายปี 

 การประชมุ (นอกเหนือจากการประชมุประจําปี) ครัง้ละ 

 

50,000 

 

  

บาท/ทา่น 

 

 

100,000 

25,000 

 

บาท/ทา่น 

บาท/ทา่น 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2555 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ ทัง้นี ้ผู้

ถือหุ้นซึง่ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทด้วย ไมไ่ด้ใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้  

 ผู้ รับมอบฉนัทะ (สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย โดยนางศิรินทร์ ตนัติพิทกัษ์โชติ) ได้สอบถามถึงคา่ตอบแทนกรรมการ

สรรหาและกํากบัดแูลกิจการ และคา่ตอบแทนกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ท่ีเพ่ิมขึน้กวา่ร้อยละ 100 

 กรรมการ (นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ) ได้ชีแ้จงว่าการเพ่ิมขึน้ของค่าตอบแทนดงักล่าวนัน้ เป็นการเพ่ิมขึน้ท่ี

สอดคล้องกบัขอบเขตการทํางานและความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัสาํคญัของคณะกรรมการทัง้ 2 ชดุ เน่ืองจากบริษัท

มีการลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศ ขอบเขตการทํางานจึงต้องครอบคลมุถึงกฎเกณฑ์ ท่ีเก่ียวข้องของแตล่ะประเทศนัน้ๆ  
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 ผู้ ถือหุ้น (นายเอกอดุม วฒันธนาทรัพย์) สอบถามถึงคา่ตอบแทนของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารสําหรับการประชุม

คณะกรรมการตอ่ครัง้ 300,000 บาท 

กรรมการ (นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ) ได้ชีแ้จงวา่คา่ตอบแทนดงักลา่ว เป็นคา่ตอบแทนสาํหรับการประชมุ

คณะกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารประจําไตรมาสครัง้ละ 300,000 บาทตอ่ทา่น หากเป็นการประชมุครัง้อ่ืน ๆ ครัง้ละ 25,000 

บาทตอ่ทา่น   

มติ: ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เห็นด้วย 1,904,107,938 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 80.5366 

ไมเ่ห็นด้วย 31,997,090 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.3533 

งดออกเสยีง 428,170,410 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 18.1100 

วาระที่ 9  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2555 และกาํหนดจาํนวนค่าสอบบัญชีของบริษัท 

 ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกนัพิจารณาแล้ว และขอ

เสนอให้ท่ีประชมุแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและกําหนดคา่ตอบแทนประจําปี  2555 ดงันี ้

1) นายพิสฐิ ทางธนกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4095 และ/หรือ 

2) นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3445 และ/หรือ 

3) นางสาวสกณุา แย้มสกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4906 

ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยโดยให้คนใด

คนหนึง่เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และบริษัทยอ่ย สาํหรับปี 2555 

ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฎิบตัิงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบี

เอเอส จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั แทนได้ 

(ทัง้นี ้นางอโนทยั ลกิีจวฒันะ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3442 เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบริษัทสาํหรับปี 2550-2554 รวมเป็นเวลา 5 รอบบญัชีติดตอ่กนั)  

พร้อมทัง้กําหนดคา่ตรวจสอบบญัชี รอบปีบญัชี 2555 ตลอดจนการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสสําหรับบริษัท

เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,755,000 บาทโดยค่าสอบบญัชีท่ีเสนอเพ่ิมขึน้จํานวน 70,200 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่า

ตรวจสอบบญัชีสําหรับปี 2554 ซึ่งเท่ากบั 1,684,800 บาท ทัง้นี ้การเพ่ิมขึน้ของค่าตรวจสอบบญัชีประจําปี 2555 เกิดจาก

บริษัทมีธุรกิจใหมท่ี่ต้องรวมในงบการเงินรวม 

ทัง้นี ้ข้อมลูเปรียบเทียบคา่ตรวจสอบบญัชีสาํหรับปี  2554 และปี 2555 ของบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตรวจสอบบัญชี (หน่วย : บาท) 2554 2555 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ( มหาชน) 1,684,800 1,755,000 
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นอกจากนี ้ประธานฯ ยงัได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้สอบบญัชีรายเดียวกนักบัผู้สอบบญัชี

ของบริษัทย่อยสําหรับปี  2555 โดยผู้สอบบญัชีท่ีเสนอให้พิจารณานีไ้ม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัท /บริษัท

ยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2555 และกําหนดค่าตอบแทน ตามรายละเอียดท่ี

เสนอข้างต้น 

มติ:  ท่ีประชุมได้พิจารณาการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2555 และกําหนดค่าตอบแทนแล้ว จึงมีมติอนมุตัิให้แต่งตัง้

ผู้สอบบญัชีประจําปี 2555 และกําหนดคา่ตอบแทน ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออก

เสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เห็นด้วย 2,364,264,492 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย 4,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

งดออกเสยีง 6,946 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  

 ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระอ่ืนใดเพ่ิมเติม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพ่ือพิจารณา และเปิด

โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเพ่ิมเติม  

 ผู้ ถือหุ้น (นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร) ได้สอบถามถึงการแนวทางในการคํานวณ Swap และข้อมลูธุรกิจโรงแรม

เก่ียวกบัรายละเอียดของอตัราการเข้าพกั อตัรารายได้เฉลีย่ตอ่ห้อง และอตัราคา่ห้องเฉลีย่ตอ่คืน 

 ประธานฯ ชีแ้จงวา่ข้อมลูธุรกิจโรงแรมสามารถดไูด้ท่ี website ของบริษัทในสว่นของนกัลงทนุสมัพนัธ์ และรายงาน

ประจําปีหน้า 162 และได้เสนอให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหลกัการโดยทัว่ไปในการคํานวณ Swap ได้จากฝ่ายการเงินของบริษัท

ภายหลงัการประชมุ 

 ผู้ ถือหุ้น (นายวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์) ได้สอบถามถึงอตัราการทํากําไรท่ีลดลง เมื่อเทียบกบัในปีท่ีผา่นมา และหนีส้ิน

ตอ่ทนุท่ีเพ่ิมขึน้ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา จึงเสนอให้บริษัทเพ่ิมรายได้ไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราการทํากําไร และรักษาสดัสว่น

หนีส้นิตอ่ทนุไมใ่ห้เพ่ิมไปมากกวา่นี ้ 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่าในปีท่ีผ่านมา อัตรากําไรท่ีลดลงเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ และความไม่แน่นอนทาง

การเมือง ประกอบกบับริษัทมีการลงทนุเพ่ิมขึน้ โดยธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีทํารายได้มากท่ีสดุ และมีการลงทนุอย่างมาก

เช่นกนั ซึง่การลงทนุดงักลา่วสง่ผลให้หนีส้นิตอ่ทนุเพ่ิมขึน้ อยา่งไรก็ตาม กําไรของบริษัทได้เติบโตขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ ได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่ โดยทัว่ไปแล้วหนีส้นิและเงินกู้ยืมของบริษัทจะต้องปฏิบตัิตาม

เง่ือนไขท่ีกําหนดโดยผู้ ถือหุ้นกู้และเจ้าหนี ้โดยบริษัทต้องดํารงอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นในอตัรา

ไมเ่กิน 1.75 เทา่ โดย ณ สิน้ปีบริษัทมีอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นอยูท่ี่ 1.33 เทา่ 

ผู้ ถือหุ้น (นายไกรวลัย์ คทวณิช) ได้เสนอแนะให้ปรับปรุงหนงัสือเชิญประชุมในวาระของค่าสอบบญัชี โดยให้ระบุ

สาเหตท่ีุเพ่ิมคา่สอบบญัชี และเพ่ิมคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ มีการเบิกจ่ายตามจริง 

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ ได้กลา่วขอบคณุ พร้อมรับคําเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุง   
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เน่ืองด้วยไมม่ีเร่ืองอ่ืนใดเสนอเพ่ือพิจารณา และไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกลา่วปิดประชมุ

เมื่อเวลา 16:05 น. 

 

 

 

 

 

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

                                           (นายวิลเลยีม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค) 

 


