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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 20/2556 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 

  ประชมุเมื่อวนัท่ี 3 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโฟร์ซีซนัส์ กรุงเทพฯ   

  นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานคณะกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทได้
ก าหนดไว้ โดยประธานฯ ด าเนินการประชุมเป็นภาษาองักฤษ และนางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่
การเงินสว่นกลาง ด าเนินการประชมุเป็นภาษาไทย 

 ก่อนเร่ิมการประชุม โรงแรมโฟร์ซีซนัส์ กรุงเทพฯ  ได้น าเสนอค าแนะน าเก่ียวกับมาตรการและระบบรักษาความ
ปลอดภยั กรณีเกิดเหตฉุกุเฉินของ โรงแรมโฟร์ซีซนัส์ กรุงเทพฯ   

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ ได้แจ้งวา่ บริษัทมีทนุช าระแล้วจ านวน 3,752,115,155 บาท แบง่ออกเป็น 
3,752,115,155 หุ้น มีผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนผู้ ถือหุ้นเมือ่วนัท่ี 8 มีนาคม 2556 จ านวน 9,516 ราย ซึง่ในวนันีม้ีผู้ ถือ
หุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจ านวน 538 ราย และด้วยการมอบฉนัทะจ านวน 1,344 ราย รวมทัง้สิน้ 1,882 ราย โดยถือหุ้น
รวมกนัทัง้สิน้ 3,031,465,259  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.7935 ของหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์
ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ จึงได้เชิญประธานฯ กลา่วเปิดประชมุ 

ประธานฯ เปิดประชมุ โดยได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและแนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้สอบ
บญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย และผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้ให้ท าหน้าที่ตรวจสอบการนบัคะแนน ท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

 กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค     ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 2.  นายเคนเนธ ล ีไวท์   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 3.  คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

4.  นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ  กรรมการอิสระ 
5.  นายพอล ชาลส์ี เคนนี่   กรรมการ 

 6.  นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรัจ ราชากาเรีย กรรมการ 

 กรรมการที่ลาประชุม 

1. นายพาที สารสนิ   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอานิล ธาดานี่   กรรมการ 
3. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์   กรรมการ 

 ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ  ประธานเจ้าหน้าที่การเงินสว่นกลาง  
2. นายสตีเฟ่น แอนดริว วอนนาวสกี ้  ประธานเจ้าหน้าที่กลุม่งานกฎหมายและพาณิชย์ 
3. นายธนฑิต เจริญจนัทร์   ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 
4. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค   รองประธาน ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 
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 เลขานุการบริษัท 

 นางสาวสรัญญา สนุทรส  

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 

นายพิสฐิ ทางธนกลุ   บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  

 ที่ปรึกษากฏหมายที่เข้าร่วมประชุม 

นายเทพชล โกศล    บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากดั  

 ผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ท าหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง 

คณุณฐัหทยั อิศรางกรู ณ อยธุยา  บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากดั 
  
 ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายฯ ชีแ้จง
วิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนบัคะแนนให้ที่ประชุมทราบ อีกทัง้ยงัได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบบทบาทหน้าที่ของผู้ที่ได้รับ
การแตง่ตัง้ให้ท าหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีงครัง้นี ้ 

ที่ปรึกษากฎหมายฯ ได้ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนเสยีงและวิธีการนบัคะแนนเสยีง ดงันี ้  

1. ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถือหุ้น หรือเท่ากับที่จ านวนหุ้นที่ได้รับมอบ
ฉนัทะ 

2. การนบัคะแนนเสยีงจะใช้บตัรเพื่อลงคะแนนเสยีงในทกุวาระ 
3. ในการนับคะแนนเสียงทุกวาระยกเว้นการเลือกตัง้กรรมการในวาระที่ 5 จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ที่

ลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง แล้วจึงน าไปหกัออกจากจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมด 
4. ส าหรับการเลือกตัง้กรรมการในวาระที่ 5 ขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย หรืองดออกเสยีง) ให้แก่ผู้ ได้รับการเสนอช่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการแตล่ะราย บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนน
ทกุใบจากผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนน จะถือวา่ลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย 

5. ส าหรับวาระอื่น ๆ นอกจากวาระที่ 5 ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะที่ประสงค์จะออก
เสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ออกเสียงดงักล่าวในบตัรลงคะแนน จากนัน้ให้ยกมือขึน้เพื่อ
เจ้าหน้าที่จะได้เก็บบตัรลงคะแนนของทา่นเพื่อไปนบัคะแนนเสยีงตอ่ไป  

6. ผู้มาประชุมที่เป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้
ลว่งหน้าแล้วไมต้่องลงคะแนนเสยีงอีก เนื่องจากบริษัทได้บนัทกึคะแนนเสยีงตามที่ผู้ ถือหุ้นก าหนดไว้แล้ว 

7. หลงัจากปิดการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ  บตัรลงคะแนนส าหรับวาระก่อนหน้าจะไม่น ามานบัคะแนนอีก 

ที่ปรึกษากฎหมายฯ ได้ชีแ้จงบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสียง ดงันี ้
1. ตรวจสอบวิธีการลงทะเบียนเข้าประชมุ   
2. ตรวจนบัองค์ประชุมเพื่อให้มัน่ใจว่าผู้ที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้งดออกเสียงในวาระที่ตนมีสว่นได้

เสยี และเพื่อให้มัน่ใจวา่การลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีงเป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัท 
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 นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ ได้ขอเชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมสงัเกตการณ์การนบัคะแนนที่จุดนบัคะแนนโดย
ขออาสาสมคัรตวัแทนจากผู้ ถือหุ้น แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอตวัเป็นตวัแทน ทัง้นีม้ีผู้ เข้าร่วมประชุมนางวีรวรรณ มันนาภินันท์ 

ตวัแทนจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย( IOD) เสนอตวัเป็นตวัแทน ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุคดัค้าน 

 ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 19/2555 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 19/2555 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 2 
เมษายน 2555 โดยส าเนารายงานการประชมุได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว ซึง่ปรากฏตาม เอกสาร
แนบ 1 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

มติ:  ที่ประชมุได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมดงักลา่วแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นครัง้ที่ 19/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 2 เมษายน 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้

เห็นด้วย 3,080,958,769 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 38,610 เสยีง   

วาระที่ 2   พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2555 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานประจ าปี รายงานคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานของ
บริษัทและรายงานความยัง่ยืนปี 2555 ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วนแล้ว จึงขอน าเสนอ
รายละเอียดในรูปแบบวีดิทศัน์ (VDO) เพื่อสรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 

 ในปี 2555 บริษัทมีก าไรสทุธิ 3.4 พนัล้านบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 26 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
โดยบริษัทมีรายได้รวม 32,994 ล้านบาท เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 21 จากปีก่อน สดัสว่นรายได้มาจากธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ 
ร้อยละ 50 ธุรกิจอาหารร้อยละ 40 และธุรกิจจดัจ าหนา่ยและรับจ้างผลิตร้อยละ 10 บริษัทมีก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษีและ
คา่เสือ่ม (EBITDA) อยูท่ี่ 7,064 ล้านบาท สดัสว่น EBITDA จากธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 64 ของ EBITDA รวม
ในปี 2555 ในขณะท่ีธุรกิจร้านอาหารมีสดัสว่น EBITDA ร้อยละ 32 และธุรกิจจดัจ าหนา่ยและรับจ้างผลติอีกร้อยละ 4 

 ในสิน้ปี 2555 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 50,975 ล้านบาท ในขณะท่ีหนีส้นิรวมเพิ่มขึน้เป็น 31,628 ล้านบาท สว่นของผู้
ถือหุ้นเพิ่มขึน้เป็น 19,347 ล้านบาท 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น (นายสพุจน์ เอือ้ชยัเลิศกุล) ได้สอบถามถึงความเป็นไปได้ที่จะย้ายประเภทอุตสาหกรรมตามหลกัเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จากธุรกิจอาหารมาเป็นธุรกิจโรงแรม และเหตผุลในการเข้าซือ้หุ้นของ BreadTalk ใน
สงิคโปร์ ในสดัสว่นเพียงร้อยละ 10 และแนวโน้มนโยบายในการใช้แบรนด์แฟรนไชส์ หรือแบรนด์ของตนเองทัง้ธุรกิจโรงแรม
และอาหาร 
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ประธานฯ ชีแ้จงวา่ บริษัทยงัคงลกัษณะธุรกิจที่เป็นทัง้โรงแรมและอาหาร โดยสดัสว่นของธุรกิจอาหารอยู่ประมาณ 
ร้อยละ 35-40 และธุรกิจโรงแรมประมาณร้อยละ 50 ซึง่ในสดัสว่นที่เป็นธุรกิจโรงแรมจะมีรายได้จากธุรกิจร้านอาหารเข้าไป
รวมอยูด้่วย ดงันัน้ บริษัทจึงยงัคงอยูใ่นอุตสาหกรรมอาหารตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ส าหรับการเข้าซือ้หุ้ นของ BreadTalk เป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว เพื่อที่จะมีโอกาสในการร่วมงาน
ระหวา่งกนั คล้ายๆ กบักรณีการลงทนุในบริษัท S&P ซึง่ไมม่ีนโยบายที่จะเข้าไปซือ้กิจการ  

 ในสว่นของแบรนด์ในธุรกิจโรงแรม บริษัทยงัมีความสมัพนัธ์ที่ดีกบักลุม่ Starwood, Marriott และ Four Seasons 
แตใ่นอนาคตตอ่ไปบริษัทจะเน้นการสร้างแบรนด์ของตนเองในนาม Anantara, Avani และ Oaks ซึง่จะสร้างผลตอบแทนทัง้
รายได้และก าไรต่อไป สว่นของแบรนด์ธุรกิจอาหาร บริษัทยงัคงด าเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น The 
Coffee Club, Thai Express, The Pizza Company และแบรนด์ใหม่ที่บริษัทได้เข้าซือ้กิจการในสดัสว่นร้อยละ 49 คือ 
Beijing Riverside and Courtyard และยงัคงรักษาความสมัพนัธ์ที่ดีกบัแบรนด์ที่ได้แฟรนไชส์มา เช่น เบอร์เกอร์คิง แดร่ีควีน 

ทัง้นี ้ที่ประชมุได้รับทราบรายงานประจ าปี และรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบ
ปี 2555 ตามที่เสนอ  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบดลุ งบก าไรขาดทนุ งบก าไรสะสม และงบกระแสเงินสด  สิน้สดุวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2555 ซึง่ได้ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว รวมถึงรายงานผู้สอบ
บญัชีที่ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นไว้ในงบการเงินดงักลา่ว ซึง่บริษัทได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

โดยทา่นประธานได้ขอให้ นายเคนเนธ ล ีไวท์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงความเห็นเก่ียวกับการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. รายงานทางการเงินในปี 2555 มีความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ 
2. สินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกนัและรักษาเป็นอย่างดี การบนัทึกรายการทางบญัชีมีความเหมาะสม และ

การใช้ทรัพยากรมีประสทิธิผลและประสทิธิภาพ 
3. บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และ

กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
4. ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ซึ่งได้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ได้ปฏิบตัิหน้าที่อย่าง

เหมาะสม 
5. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในปี 2555 มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สงูสดุของบริษัท 
 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้
ผู้ ถือหุ้ น (นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ) ได้สอบถามถึงตัวเลขในหน้า 184 ในรายงานประจ าปี ว่าอัตราการ

เจริญเติบโตในไตรมาส 4 ปี 2555 ของเดอะ พิซซา่ คอมปะนี เหตใุดจึงติดลบ และขอทราบรายได้อาหารและเคร่ืองดื่มแยก
ตามประเภทอาหาร 
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ประธานฯ ชีแ้จงและนายพอล ชาลส์ี เคนนี่ ได้กลา่วเสริมว่า อตัราการเจริญเติบโตในไตรมาส 4 ปี 2555 ของเดอะ 
พิซซา่ ติดลบเนื่องจากเหตกุารณ์น า้ท่วมในปลายปี 2554 ท าให้ยอดขายในปี 2554 เพิ่มสงูขึน้มาก การเปรียบเทียบตวัเลข
ระหวา่งไตรมาส จึงท าให้ดเูหมือนยอดขายลดลง 

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ ได้ชีแ้จงวา่รายได้ตวัหลกัของอาหารและเคร่ืองดื่มร้อยละ 27 มาจากเดอะ พิซซ่า 
ร้อยละ 16 มาจากซิซซ์เลอ่ร์ ร้อยละ 14 มาจากสเวนเซน่ส์ และอีกร้อยละ 18 มาจากไทยเอ็กซ์เพรส ประธานฯ ชีแ้จงเสริมว่า 
รายได้ของบริษัทเพิ่มสงูขึน้ ส่วนแบ่งทางการตลาดก็สงูขึน้ด้วย ไม่มีการสญูเสียส่วนแบ่งทางการตลาด ธุรกิจอาหารของ
บริษัทเป็นแบรนด์ที่เป็นผู้น าตลาด ยกเว้นในสว่นของเบอร์เกอร์เทา่นัน้ แตก็่ยงัสามารถท าก าไรให้บริษัทได้อยา่งตอ่เนื่อง 

ผู้ ถือหุ้น (นางสาววิภา สวุณิชย์) ได้สอบถามถึงเงินปันผลรับที่แสดงในงบการเงิน เหตุใดในปี 2555 จึงมีตวัเลข
ลดลง ทัง้ที่เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยมีมากขึน้ แตเ่งินปันผลรับกลบัลดลงถึง 80 ล้านบาท 

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ได้ชีแ้จงว่า เงินปันผลรับในปี 2554 เป็นเงินปันผลจาก S&P ซึ่งในขณะนัน้เป็น
บริษัทร่วม จึงบนัทกึเงินปันผลเป็นรายได้ แตปั่จจบุนับริษัทถือหุ้นใน S&P ประมาณร้อยละ 31 เป็นบริษัทยอ่ย จึงต้องเปลีย่น
การบนัทกึบญัชีเงินปันผลเป็นวิธีสว่นได้สว่นเสยี 

ผู้ ถือหุ้น (นายศกัดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) ได้สอบถามถึงเงินปันผลรับของบริษัทได้มาจากบริษัทใด และเงินสดและ
รายการเทียบเทา่เงินสดที่มีเพิ่มขึน้ จะน าไปใช้ในวตัถปุระสงค์ใด รวมถึงอตัราดอกเบีย้หุ้นกู้  

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ ได้ชีแ้จงวา่ เงินปันผลรับนัน้ได้รับจากบริษัท เอ็มไอ สแควร์ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทใน
เครือ และการเปลี่ยนการบันทึกบัญชีเงินปันผลของ S&P ท าให้เงินปันผลรับแสดงตัวเลขลดลง ในส่วนของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึน้ ได้มาจากการออกหุ้นกู้ เมื่อช่วงปลายปี 2555 และจะน าไปเพื่อซือ้กิจการ Riverside ซึ่ง
ในช่วงต้นปี 2556 บริษัทได้ใช้เงินสว่นนีไ้ปแล้ว ในสว่นอตัราดอกเบีย้หุ้นกู้อยูท่ี่ร้อยละ 2.8  

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินสาหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

มติ:  ที่ประชุมได้พิจารณางบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 แล้ว จึงมีมติอนมุตัิงบการเงินส าหรับปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เห็นด้วย 3,092,116,570 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 38,610 เสยีง   

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2555  

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทใน
ลกัษณะปีต่อปี ส าหรับการก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 นัน้ คณะกรรมการได้
พิจารณาศกัยภาพการเติบโตของผลการด าเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ความจ าเป็นและความเหมาะสมใน
อนาคตตลอดจนการจดัสรรเงินทนุไว้สว่นหนึง่เพื่อการลงทนุและสร้างผลตอบแทนอยา่งตอ่เนื่องให้กบัผู้ ถือหุ้น 
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คณะกรรมการเห็นควรให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555 จากผลประกอบการปี 2555 และก าไรสะสม ในอตัรา
ประมาณร้อยละ 32 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินรวม โดยในปี 2555 บริษัทมีก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมจ านวน 3,408.55 
ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้บริษัทจดัสรรก าไรสทุธิเป็นส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

1. ส ารองตามกฎหมาย 
 ไมจ่ าเป็นต้องจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทได้จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายไว้

แล้วเป็นจ านวน 406.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทนุจดทะเบียน ซึ่งครบตามจ านวนที่ต้อง
ส ารองไว้ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว 

2. เงนิปันผลประจ าปี 
1) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนมุตัิการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท ส าหรับผู้ ถือหุ้น

สามัญเดิมและผู้ ถือหุ้ นจากการแปลงสภาพหลักทรัพย์แปลงสภาพเป็นหุ้ นสามัญจ านวนไม่เกิน  
4,000,895,908 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไมเ่กิน 1,200.27 บาท  

การจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว บริษัทจะหกัภาษี ณ ที่จ่ายในอตัราร้อยละ 10 หรือ 0.03 บาทตอ่หุ้นจากเงินท่ีผู้
ถือหุ้นจะได้รับ ผู้ ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผล เป็นเงินสดสทุธิเทา่กบั 0.27 บาทตอ่หุ้น  

2) บริษัทก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัที่ 17 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 
225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที่ 18 
เมษายน 2556 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 30 เมษายน 2556  
ข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายปันผลในปีที่ผา่นมามีดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 

เงนิปันผล
ประจ าปี 

วันที่จ่าย:  
เมษายน 2556 

เงนิปันผล
ประจ าปี 

วันที่จ่าย:  
เมษายน 2555 

เงนิปันผล
ประจ าปี 

วันที่จ่าย: 
เมษายน 2554 

ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี 2555 2554 2553 
1. ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 3,409 2,880 1,236 
2. จ านวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 4,001 3,627 3,617 
3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้นสามญั (บาทตอ่หุ้น) 0.30 0.15 0.15 
4. หุ้นปันผล (บาทตอ่หุ้น) - 0.10 - 
5. จ านวนเงินปันผลรวมทีจ่่าย (ล้านบาท) 1,200 907 543 
6. อตัราการจ่ายเงินปันผล* (%) 32.00 28.39 39.49 

หมายเหต:ุ *อตัราการจ่ายปันผลค านวณจากเงินปันผลต่อหุน้หารดว้ยก าไรสทุธิต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน   

ผู้ ถือหุ้น (นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี) ได้สอบถามถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ ได้ชีแ้จงวา่บริษัทไมม่ีนโยบายก าหนดร้อยละของเงินปันผล แตเ่ทา่ที่ผา่นมาบริษัท
จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30-35 และการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีบริษัทจะพิจารณาจากผลก าไรสทุธิและแผนการ
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ลงทนุในอนาคต ซึ่งในปีนีบ้ริษัทมีแผนในการลงทนุค่อนข้างมาก จึงต้องส ารองเงินเพื่อการลงทนุในอนาคตด้วย อตัราการ
จ่ายเงินปันผลในปีนีจ้ะเป็นอตัราที่เหมาะสม 

ผู้ ถือหุ้น (นายวิชา โชคพงษ์พนัธุ์) ได้เห็นความเห็นวา่ ควรจ่ายปันผลในอตัราที่สงูขึน้ 

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ได้ชีแ้จงว่าราคาหุ้นจะสะท้อนออกมาจากผลประกอบการของบริษัทด้วย การ
ขยายธุรกิจเป็นองค์ประกอบหนึง่ที่จะท าให้ผลประกอบการเพิ่มสงูขึน้ บริษัทจึงจ าเป็นต้องจดัสรรเงินบางสว่นเพื่อการลงทนุ 
ซึง่จะสร้างความมัน่ใจในราคาหุ้นได้มาก 

ผู้ ถือหุ้น (นายประเสริฐภพ ภมรไพโรจน์) ได้สอบถามถึงการกนัเงินเพื่อการลงทนุในอนาคต เป็นการลงทนุในระยะ
สัน้ และยาวในช่วงใด และได้เสนอแนะให้บริษัทก าหนดนโยบายอตัราการจ่ายเงินปันผลขัน้ต ่าของก าไรสทุธิไว้ด้วย 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงวา่ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเพียงพอของเงินทนุเพื่อใช้ในการลงทนุในอนาคต เพื่อ
การเติบโตในผลก าไร 

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิ และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี  
2555 ตามรายละเอียดที่ได้ชีแ้จงข้างต้น 

มติ:  ที่ประชุมได้พิจารณาการจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2555 ดงักล่าวแล้ว จึงมีมติ
อนมุตัิให้จ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เห็นด้วย 3,092,403,255  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 38,610 เสยีง   

วาระที่  5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระในปี 2556  

ในวาระนี ้เนื่องจากนายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ เป็นกรรมการที่ครบ
ก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาะ และต้องออกจากห้องประชมุ ประธานฯ จึงเป็นผู้ด าเนินการประชมุ เพื่อให้เป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุถึงการพิจารณาในวาระนีว้า่ เพื่อให้จ านวนหุ้นและจ านวนเสียงที่ลงคะแนนตรงกนั ใน
วาระนีบ้ริษัทจะขอหยดุการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุเป็นการชัว่คราว จนกวา่การด าเนินการประชมุในวาระนีจ้ะเสร็จสิน้ 

ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 14 ก าหนดวา่ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอตัรา 
1 ใน 3 (หรืออตัราที่ใกล้เคียง) โดยกรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออก ในปีนี ้บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่นคือ 

1) นายเคนเนธ ล ีไวท์    กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ   กรรมการอิสระ 
3) นายพอล ชาลส์ี เคนนี่       กรรมการ 
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คณะกรรมการบริษัทโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม
ที่จะเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่การด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคณุสมบตัิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของ
กรรมการท่ีครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายเคนเนธ ลี ไวท์ และ 2) 
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ และ 3) นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อ
การด าเนินงานของบริษัท  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

โดยรายละเอียดประวตัิบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือแตล่ะทา่นปรากฎตามเอกสารแนบ 3 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

ส าหรับ นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตามมาตรา 89/7 พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัแก้ไข) แล้ว 
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2555 ได้พิจารณาผ่อนผนัคุณสมบตัิกรรมการ
อิสระ ที่ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี:้ 

1) นายวีระวงค์ ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการ WCP ซึง่เป็นผู้ให้บริการท่ีปรึกษากฏหมายแก่บริษัท โดยได้รับ
คา่บริการวิชาชีพเป็นจ านวนเกิน 2 ล้านบาทตอ่ปี  

2) นายวีระวงค์ เป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถในการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงกฏหมายและกฏระเบียบตา่งๆ 
ที่เก่ียวข้องกบับริษัทหรือที่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการของบริษัท ซึง่จะชว่ยให้นายวีระวงศ์สามารถ
สนบัสนนุให้บริษัทด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎระเบียบตา่งๆ ได้อยา่งถกูต้อง และเพื่อเป็นการป้องกนั
ผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ ดงันัน้ บริษัทจึงมีความจ าเป็นท่ีจะให้นายวีระวงค์ ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ
ตอ่ไป 

3) คณะกรรมการมีความเห็นวา่ความเก่ียวพนักบั WCP จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ และการให้
ความเห็นที่เป็นอิสระของนายวีระวงค์  

4) บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วแล้วในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระการพิจารณาเลอืกตัง้นายวีระวงค์ 
กรรมการอิสระ ให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไป 

 นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ได้ชีแ้จงว่าในวาระนี ้บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบจากผู้ ถือหุ้น และนับ
คะแนนเสียงทัง้หมด โดยจะผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล และ
ต้องผา่นมติอนมุตัิเป็นรายบคุคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ทัง้นีส้ าหรับผู้
ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนน จะถือวา่ลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย 

 ผู้ ถือหุ้น (นางนันทรัตน์ สุขรอด) ได้สอบถามถึงคุณสมบัติของ นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ ไม่ตรงตามนิยาม
กรรมการอิสระ ข้อ 6. 

 นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ได้ชีแ้จงว่า ค่าบริการที่ปรึกษากฎหมายที่บริษัทจ่ายให้กบั WCP ในปี 2555 มี
จ านวน 2.8 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของคา่บริการท่ีปรึกษากฎหมายทัง้หมดของบริษัท และบริษัทเห็นว่านายวี
ระวงค์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงกฏหมายและกฏระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
บริษัทหรือที่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการของบริษัท ซึง่จะช่วยให้นายวีระวงศ์สามารถสนบัสนนุให้บริษัทด าเนินธุรกิจ
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบตา่งๆ ได้อยา่งถกูต้อง และยงัคงสามารถด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระในบริษัทได้ 
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 ทัง้นี ้นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ตามหลกัเกณฑ์ของ กลต . มี
ข้อยกเว้นในสว่นของคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ซึง่สามารถขอผ่อนผนัจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรผอ่นผนัคณุสมบตัิดงักลา่วแล้ว 

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ครบก าหนดต้อง
ออกจากต าแหนง่ตามวาระในปี 2556 

มติ: ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติให้เลอืกตัง้ นายเคนเนธ ล ีไวท์ นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ และ นายพอล ชาลส์ี เคนนี่ 
กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ โดยวาระนีไ้ด้ผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบคุคลดงันี ้ 

1) นายเคนเนธ ล ีไวท์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

เห็นด้วย 3,040,618,074  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.3649  

ไมเ่ห็นด้วย 50,541,301  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.6350  

งดออกเสยีง 1,284,490  เสยีง   

2) นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ 

เห็นด้วย 3,071,452,624  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.3661  

ไมเ่ห็นด้วย 19,592,251  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.6338  

งดออกเสยีง 1,398,990  เสยีง   

3) นายพอล ชาลส์ี เคนนี่  กรรมการ 

เห็นด้วย 3,092,161,214  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9947  

ไมเ่ห็นด้วย 161,961  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0052  

งดออกเสยีง 120,690  เสยีง   

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556   

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูล
กิจการได้พิจารณาก าหนดแนวทางการจ่ายคา่ตอบแทนโดยการพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของ
บริษัทอื่น ๆ ที่อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประกอบการของบริษัท 
โดยได้เสนอคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556 ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2555 ปี 2556 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
1. ส าหรับกรรรมการบริหาร  ปีละ 
2. ส าหรับกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
 การประชมุคณะกรรมการประจ าไตรมาส  ครัง้ละ 
 การประชมุครัง้อื่น ๆ ครัง้ละ 

 
200,000  

 
300,000   
25,000 

  
บาท/ทา่น 

 
บาท/ทา่น 
บาท/ทา่น 

 
200,000  

 
300,000   
25,000 

  
บาท/ทา่น 

 
บาท/ทา่น 
บาท/ทา่น 



   10  

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2555 ปี 2556 

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 

คา่ตอบแทนกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 
 คา่ตอบแทนรายปี 
 การประชมุ (นอกเหนือจากการประชมุประจ าปี) ครัง้ละ 

 
100,000 
25,000 

 
บาท/ทา่น 
บาท/ทา่น 

 
100,000 
25,000 

 
บาท/ทา่น 
บาท/ทา่น 

คา่ตอบแทนกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
 คา่ตอบแทนรายปี 
 การประชมุ (นอกเหนือจากการประชมุประจ าปี) ครัง้ละ 

 
100,000 
25,000 

 
บาท/ทา่น 
บาท/ทา่น 

 
100,000 
25,000 

 
บาท/ทา่น 
บาท/ทา่น 

 นอกจากคา่ตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยงัได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพกัหรือใช้บริการ
โรงแรมในเครือของบริษัทตามที่ก าหนดไว้ มลูคา่ 25,000 บาท/ปี/โรงแรม 

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556 ตามรายละเอียดที่เสนอ ทัง้นี ้ผู้
ถือหุ้นซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทด้วย ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระนี ้เพื่อป้องกันความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์  

 ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556 

มติ: ที่ประชมุได้พิจารณาและมมีติอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556 ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่
สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยมีรายละเอยีด ดงันี ้

เห็นด้วย 2,270,254,919  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9721  

ไมเ่ห็นด้วย 584,491  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0257  

งดออกเสยีง 48,610  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0021  

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2556 และก าหนดจ านวนค่าสอบบัญชีของบริษัท 

 ประธานฯ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกนัพิจารณาแล้ว และขอ
เสนอให้ที่ประชมุแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี  2556 ดงันี ้

1) นายพิสฐิ ทางธนกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4095 และ/หรือ 
2) นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3445 และ/หรือ 
3) นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3760 
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ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยโดยให้คนใด
คนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และบริษัทยอ่ย ส าหรับปี 2556 

ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฎิบตัิงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบี
เอเอส จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้ 

(ทัง้นี ้นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทส าหรับปี 2555 เป็นเวลา 1 รอบบญัชี)  

พร้อมทัง้ก าหนดคา่ตรวจสอบบญัชี รอบปีบญัชี 2556 ตลอดจนการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสส าหรับบริษัท
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,890,000 บาทโดยค่าสอบบญัชีที่เสนอเพิ่มขึน้จ านวน 135,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่า
ตรวจสอบบญัชีส าหรับปี 2555 ซึง่เทา่กบั 1,755,000 บาท ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทได้ขยายการลงทนุทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ การพิจารณาเพิ่มค่าสอบบญัชีจึงมีความสมควรและสอดคล้องต่อภารกิจที่เพิ่มมากขึน้ของผู้สอบ
บญัชีตามการขยายการลงทนุดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ข้อมลูเปรียบเทียบคา่ตรวจสอบบญัชีส าหรับปี 2555 และ 2556 ของบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตรวจสอบบัญชี (หน่วย : บาท) 2555 2556 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ( มหาชน) 1,755,000 1,890,000 

นอกจากนี ้ประธานฯ ยงัได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้สอบบญัชีรายเดียวกนั กบัผู้สอบบญัชี
ของบริษัทย่อยส าหรับปี 2555 โดยผู้สอบบญัชีไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ ที่เ ก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในปี 2555 บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นใดให้กับผู้ สอบบัญชี
นอกเหนือจากคา่สอบบญัชี 

ผู้ ถือหุ้น (นายประเสริฐภพ ภมรไพโรจน์) เสนอแนะให้ท าตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนค่าสอบบญัชี เพื่อให้เห็น
ภาพชดัเจน นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ รับข้อเสนอนัน้ไว้เพื่อปรับปรุง 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2556 และก าหนดค่าตอบแทน ตามรายละเอียดที่
เสนอข้างต้น 

มติ:  ที่ประชุมได้พิจารณาการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2556 และก าหนดค่าตอบแทนแล้ว จึงมีมติอนมุตัิให้แต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2556 และก าหนดคา่ตอบแทน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เห็นด้วย 3,092,290,866  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9945  

ไมเ่ห็นด้วย 167,661  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0054  

งดออกเสยีง 48,610  เสยีง   
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วาระที่  8 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 4,063,046,327 บาท เหลือ 4,018,326,091 บาทแบ่ง
ออกเป็น 4,018,326,091 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีตัดทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้เรียกช าระ
จ านวน 44,720,236 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 44,720,236 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย ครัง้ที่ 3 (ESOP 3) จ านวน 20,000,000 หน่วยนัน้ ภายหลงัจากที่ ESOP 3 หมดอายลุง โดยได้
ก าหนดให้วนัที่ 17 ธันวาคม 2555 เป็นวนัสดุท้ายของการใช้สิทธิ มีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลือ 3,031,187 หน่วย 
และจ านวนหุ้นสามญัที่จดัสรรเพื่อรองรับการใช้สทิธิคงเหลอื 10,827,501 หุ้น นอกจากนี ้ในปี 2555 บริษัทได้ออกหุ้นสามญั
จ านวนไม่เกิน 362,717,849 หุ้น เพื่อจดัสรรเป็นหุ้นปันผล ซึ่งได้จดัสรรเป็นหุ้นปันผลไปทัง้สิน้ 328,825,114 หุ้น คงเหลือ
จ านวน 33,892,735 หุ้น 

ดงันัน้ เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 140 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ทนุจดทะเบียน
ที่ต้องยกเลกิทัง้สิน้มีจ านวน 44,720,236 หุ้น ซึง่ประกอบไปด้วย (1) หุ้นสามญัคงเหลอืจากการจดัสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ 
ESOP 3 จ านวน 10,827,501 หุ้น และ (2) คงเหลอืจากการจดัสรรเป็นหุ้นปันผลจ านวน 33,892,735 หุ้น 

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่ได้กลา่วข้างต้น 

มติ: ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติให้ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอ โดยวาระนีไ้ด้ผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้

เห็นด้วย 3,092,466,426  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9986  

ไมเ่ห็นด้วย 3,101  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001  

งดออกเสยีง 38,610  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0012  

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 4,063 ,046,327 บาท เป็น 
4,018,326,091 บาท แบ่งออกเป็น 4,018,326,091 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัมิได้
ออกจ าหน่าย จ านวน 44,720,236 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทตามที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมในวาระที่ผ่านมา ตาม
กฎหมายแล้ว บริษัทจะต้องด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้มีข้อความที่ถกูต้องตรงตามความ
เป็นจริง คณะกรรมการจึงเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการลด
ทนุจดทะเบียนดงักลา่ว โดยให้ยกเลกิข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 4,018,326,091  บาท (สีพ่นัสบิแปดล้านสามแสนสองหมื่นหกพนัเก้าสบิเอ็ดบาท) 
 แบง่ออกเป็น 4,018,326,091 หุ้น (สีพ่นัสบิแปดล้านสามแสนสองหมื่นหกพนัเก้าสบิเอ็ดหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท  (หนึง่บาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น   
 หุ้นสามญั 4,018,326,091 หุ้น (สีพ่นัสบิแปดล้านสามแสนสองหมื่นหกพนัเก้าสบิเอ็ดหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (- หุ้น)” 
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 ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกบัการลด
ทนุจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่ได้กลา่วข้างต้น 

มติ: ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติให้แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 
ตามที่เสนอ โดยวาระนีไ้ด้ผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เห็นด้วย 3,092,466,416  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9986  

ไมเ่ห็นด้วย 3,111  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001  

งดออกเสยีง 38,610  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0012  

 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นใดเพื่อพิจารณา และเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม  

 ผู้ ถือหุ้น (นายก าพนธ์ อศัวศิริวิลาส) ได้สอบถามถึงรายได้และก าไรจาก AVC ในปี 2555 โครงการของอนนัตรา 
ภเูก็ต เรสซิเดนท์ มีมลูคา่โครงการเทา่ใด และจะมีการรับรู้รายได้ในช่วงใด ส าหรับโครงการเซ็นต์ รีจิส มีการโอนแล้วร้อยละ
เทา่ใด และ BreadTalk มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตอ่ปีร้อยละเทา่ใด 

 ประธานฯ ชีแ้จงว่า รายได้และก าไรของ AVC จะไม่ได้แยกออกมา แต่จะรวมอยู่ในสว่นของ Mixed Use ซึ่งมีการ
เติบโตค่อนข้างสงูมาก มลูค่าโครงการของอนนัตรา ภเูก็ต เรสซิเดนท์ ยงัไม่สามารถบอกได้ เนื่องจากอยู่ในช่วงเสนอราคา 
ส าหรับรายได้ของเซ็นต์ รีจิส ส าหรับรายได้ของเซ็นต์ รีจิส จะสามารถบอกได้เมื่อมีการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 1 
ซึ่งจะสามารถรับรู้โดยทัว่กนั เงินปันผลของ BreadTalk ส าหรับผลประกอบการปี 2555 จะจ่ายในอตัรา 1.3 เซ็นต์สิงคโปร์
ดอลลา่ร์ตอ่หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น (นายวสนัต์ มานะสรุางกูล) ได้สอบถามถึงแนวโน้มธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ได้กลบัไปสูส่ถานการณ์
ก่อนวิกฤตทางการเมืองแล้วหรือยงั และแนวโน้มธุรกิจในประเทศจีน จะถึงจุดคุ้มทนุเมื่อไร และในอนาคตจะมีแผนในการ
เพิ่มทนุหรือไม่ นอกจากนี ้ในปี 2555 ได้รับรู้ insurance claim ครบแล้วหรือไม่ และจะสามารถรับรู้ได้อีกเป็นจ านวนเงิน
เทา่ไร 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ธุรกิจโรงแรมเป็นไปได้ด้วยดีในปี 2555 และคาดวา่จะตอ่เนื่องมาในปีนี ้ส าหรับธุรกิจในประเทศ
จีนคาดวา่จะถึงจดุคุ้มทนุในปีนีแ้ละอาจจะได้แสดงผลก าไร ในสว่นของแผนการลงทนุ บริษัทจะได้เงินสดรับจากการใช้สิทธิ
วอแรนท์ ซึ่งจะหมดอายุในเดือนพฤษภาคม จะมีเงินเพียงพอส าหรับใช้เพื่อการลงทนุ โดยไม่มีแผนในการเพิ่มทนุ ส าหรับ 
insurance claim บริษัทได้รับรู้ในปี 2555 แล้ว 150 ล้านบาท และจะไมม่ีการรับรู้ในจ านวนที่มีสาระส าคญัอีก 

ผู้ ถือหุ้น (นายวิชา โชคพงษ์พนัธุ์ ) ได้สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการจดัท า Property Fund และเสนอแนะให้
จ่ายเงินปันผลให้สงูขึน้ 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า ได้มีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดท า Property Fund และหากสามารถเพิ่มมูลค่า
ให้กบัผู้ ถือหุ้นผา่นการออก Property Fund ได้ บริษัทจะด าเนินการต่อไป ในสว่นของเงินปันผล บริษัทจะจดัสรรเงินทนุเพื่อ
การลงทนุให้เหมาะสม โดยจะไมท่ าให้มีการ dilute มลูคา่ของผู้ ถือหุ้นผา่นการเพิ่มทนุ 
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ผู้ ถือหุ้น (นายไกรวลัย์ คทวณิช) ได้สอบนายพอล ชาลีส์ เคนนี่ ถึง จดหมายร้องเรียนที่ส่งถึงบริษัททางไปรษณีย์ 
เก่ียวกบัคปูอง The Coffee Club ที่ไมส่ามารถใช้ได้ที่สาขาสนามบิน 

นายพอล ชาลส์ี เคนนี่ กลา่ววา่ บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความพึงพอใจ 100% ให้กบัลกูค้า และได้ชีแ้จงกบัผู้ ถือ
หุ้นเป็นการสว่นตวัภายหลงัการประชมุ 

ผู้ รับมอบฉนัทะ (นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์) ได้สอบถามถึงนโยบายของบริษัทในการเพิ่มทนุ 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ บริษัทมีนโยบายที่จะใช้เคร่ืองมือทางการเงินอื่นๆ ในการระดมทนุ และหากมีการเพิ่มทนุ บริษัท
มีนโยบายที่จะยงัคงสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมไว้ 

ผู้ ถือหุ้น (นายวสนัต์ มานะสรุางกลู) ได้สอบถามเพิ่มเติมเร่ือง insurance claim จะมีผลขาดทนุหรือไม ่

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ได้ชีแ้จงว่า บริษัทได้ประเมินค่าความเสียหายไว้ 238 ล้านบาท แต่ได้รับคืน
ประกนัภยั 159 ล้านบาท ในสว่นตา่งคา่เสยีหายจากอทุกภยั บริษัทได้ write off ไปหมดแล้วในปี 2554 

ผู้ ถือหุ้น (นายศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี) ได้สอบถามเก่ียวกบัการรับรู้รายได้ของธุรกิจโรงแรมในปี 2556 ว่ามีการรับรู้
รายได้อยา่งไร และยงัเป็นพนัธมิตรกบั Pepsi อยูห่รือไม ่

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ ได้ชีแ้จงวา่ สว่นท่ีลงทนุเอง จะรับรู้รายได้เต็มจ านวน การรับจ้างบริหาร รายได้จะ
อยู่ในรูปค่าจ้างบริหาร หรือ management fee ส าหรับ Oaks จะเป็นการแบ่งรายได้กบัเจ้าของห้องที่ได้ท าสญัญาไว้กับ
บริษัท 

ประธานฯ ชีแ้จงในส่วนของการเป็นพนัธมิตรกบั Pepsi ว่า เนื่องจากบริษัทยงัมีสญัญากับทาง Pepsi-Cola อยู ่
ร้านอาหารของบริษัทจึงยงัใช้ Pepsi ภายหลงัจากหมดสญัญาบริษัทจะเปิดกว้างส าหรับพนัธมิตรธุรกิจรายอื่นๆ 

ผู้ ถือหุ้น (นายณฐัพล กรสิทธิกุล) ได้สอบถามถึงกระทู้ ร้องเรียนเร่ือง AVC มีอยู่หลายคดีจนถึงขัน้ตอนของศาล 
บริษัทมีแผนในการจดัการและป้องกนัอยา่งไร 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า บริษัทได้ตรวจสอบข้อร้องเรียนอย่างสม ่าเสมอและหาทางป้องกนั บริษัทมีนโยบายที่จะสร้าง
ความพงึพอใจ 100% ให้กบัลกูค้า หากลกูค้าไมพ่อใจในสนิค้าหรือบริการ สามารถขอรับเงินคืนได้ภายในเวลาที่ก าหนด เพื่อ
ตอบสนองความพงึพอใจของลกูค้าให้มากที่สดุ 

เนื่องด้วยไมม่ีเร่ืองอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณา และไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลา่วปิดประชมุ
เมื่อเวลา 16:30 น. 

 

 

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

                                           (นายวิลเลยีม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค) 


