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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 23/2559 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

  ประชุมเมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุแกแล็คซี่และห้องประชมุมนู ชัน้ 10 โรงแรมอวานี 

ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 

  นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานคณะกรรมการ ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัท

ได้กําหนดไว้ โดยประธานฯ ดําเนินการประชุมเป็นภาษาองักฤษ และนายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน

สว่นกลาง ดําเนินการประชมุเป็นภาษาไทย 

 ก่อนเร่ิมการประชมุ เจ้าหน้าท่ีของโรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  ได้นําเสนอคําแนะนําเก่ียวกบัมาตรการและ

ระบบรักษาความปลอดภยั กรณีเกิดเหตฉุกุเฉินของทางโรงแรม  

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ได้แจ้งวา่ บริษัทมีทนุชําระแล้วจํานวน 4,402,312,320 บาท แบง่ออกเป็น 4,402,312,320  

หุ้น มีผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 7 มีนาคม 2559 จํานวน 16,494 ราย ซึง่ในวนันีม้ ี

ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจํานวน 450 ราย และด้วยการมอบฉนัทะจํานวน 1,594 ราย รวมทัง้สิน้ 2,044 ราย โดยถือหุ้น

รวมกนัทัง้สิน้ 3,452,654,038 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.4282 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุ

ตามข้อบงัคบัของบริษัท นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ จึงได้เชิญประธานฯ กลา่วเปิดประชมุ 

ประธานฯ เปิดประชมุ โดยได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและแนะนํากรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้สอบ

บญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย และผู้ ท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ทําหน้าท่ีตรวจสอบการนบัคะแนน ท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

 กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค     ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

2. คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

3. นางสาวสวุภา เจริญยิ่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ

สรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

4. นายอานิล ธาดาน่ี    กรรมการ 

5. นายพอล ชาลส์ี เคนน่ี   กรรมการ 

6. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรัจ ราชากาเรีย กรรมการ 

7. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค   กรรมการ 

 กรรมการที่ลาประชุม 

1. นายพาที สารสนิ    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

2. นายธีรพงศ์ จนัศิริ    กรรมการ 

 ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์   รองประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินสว่นกลาง  
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2. นางปัทมาวลยั รัตนพล   ประธานเจ้าหน้าท่ีบคุคล 

3. นายไบรอนั เดลานี    ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินสว่นกลาง 

4. นายสตีเฟ่น ฮอยนาสกี ้   ประธานเจ้าหน้าท่ีกลุม่งานกฎหมายและพาณิชย์ 

5. นายเจมส์ริชาร์ด อมตวิวฒัน์   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ ไมเนอร์ รีเทล กรุ๊ป 

 เลขานุการบริษัท 

 นางสาวสรัญญา สนุทรส  

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 

นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ   บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั  

 ที่ปรึกษากฏหมายที่เข้าร่วมประชุม 

นางสาวพลัภา ชยัอาญา   บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากดั  

 ผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ทาํหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง 

นางสาวปถมาภรณ์ ดํารงสนุทรชยั  บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากดั 

  

 ก่อนท่ีจะให้ท่ีประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ท่ีปรึกษากฎหมายฯ ชีแ้จง

วิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนบัคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ อีกทัง้ยงัได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบบทบาทหน้าท่ีของผู้ ท่ีได้รับ

การแตง่ตัง้ให้ทําหน้าท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีงครัง้นี ้ 

ท่ีปรึกษากฎหมายฯ ได้ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนเสยีงและวิธีการนบัคะแนนเสยีง ดงันี ้  

1. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือหุ้น หรือเทา่กบัท่ีจํานวนหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะ 

2. การนบัคะแนนเสยีงจะใช้บตัรเพ่ือลงคะแนนเสยีงในทกุวาระ 

3. ในการนับคะแนนเสียงทุกวาระ (ยกเว้นการเลือกตัง้กรรมการในวาระท่ี 7) จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ท่ี

ลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง แล้วจึงนําไปหกัออกจากจํานวนคะแนนเสยีงทัง้หมด 

4. สําหรับการเลือกตัง้กรรมการในวาระท่ี 7 ขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย หรืองดออกเสียง) ให้แก่ผู้ ได้รับการเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการแต่ละราย บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนน

ทกุใบจากผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนน จะถือวา่ลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย 

5. สําหรับวาระอ่ืน ๆ นอกจากวาระท่ี 7 ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะท่ีประสงค์จะออก

เสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ออกเสียงดงักล่าวในบตัรลงคะแนน จากนัน้ให้ยกมือขึน้เพ่ือ

เจ้าหน้าท่ีจะได้เก็บบตัรลงคะแนนของทา่นเพ่ือไปนบัคะแนนเสยีงตอ่ไป  

6. ผู้มาประชุมท่ีเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้

ลว่งหน้าแล้วไมต้่องลงคะแนนเสยีงอีก เน่ืองจากบริษัทได้บนัทกึคะแนนเสยีงตามท่ีผู้ ถือหุ้นกําหนดไว้แล้ว 

7. หลงัจากปิดการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ  บตัรลงคะแนนสาํหรับวาระก่อนหน้าจะไมนํ่ามานบัคะแนนอีก 

8. บตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะได้อย่างชดัเจนวา่

จะลงคะแนนเสยีงไปในทางใดจะถือวา่เป็นบตัรเสยี เช่น การทําเคร่ืองหมายทัง้ในช่องเห็นด้วย และไมเ่ห็นด้วย
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หรือทําเคร่ืองหมายไม่ชดัเจน หรือขีดฆ่าเคร่ืองหมายใดโดยไม่ลงลายมือช่ือกํากบับริเวณท่ีขีดฆ่านัน้ เป็นต้น 

บริษัทจะไมนํ่าคะแนนของบตัรลงคะแนนท่ีเป็นบตัรเสยีมารวมเป็นคะแนนเสยีง 

9. ในวาระการอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะไม่นําคะแนนเสียงของกรรมการท่ีถือหุ้นในบริษัทมารวม

คํานวณเป็นฐานการนบัคะแนน 

ท่ีปรึกษากฎหมายฯ ได้ชีแ้จงบทบาทหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง ดงันี ้

1. ตรวจสอบวิธีการลงทะเบียนเข้าประชมุ   

2. ตรวจนบัองค์ประชุมเพ่ือให้มัน่ใจว่าผู้ ท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้งดออกเสียงในวาระท่ีตนมีสว่นได้

เสยี และเพ่ือให้มัน่ใจวา่การลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีงเป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัท 

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ได้ขอเชิญตัวแทนผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนท่ีจุดนับคะแนนโดยขอ

อาสาสมคัรตวัแทนจากผู้ ถือหุ้น โดยมีนายอมร โควานิชเจริญ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้อาสาเป็นผู้ ร่วมสงัเกตการณ์การนบั

คะแนน ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุคดัค้าน 

 ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  22/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่  3 เมษายน 

2558 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 22/2558 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 3 

เมษายน 2558 โดยสาํเนารายงานการประชมุได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว ซึง่ปรากฏตามเอกสาร

แนบ 1 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

มติ:  ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 22/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 3 

เมษายน 2558 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,491,383,991 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 122 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 4,687 เสยีง    

บตัรเสยี 0   

วาระที่ 2   พิจารณารับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ

บริษัทในรอบปี 2558 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า รายงานประจําปี รายงานคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของ

บริษัทและรายงานความยัง่ยืนปี 2558 ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมอยา่งครบถ้วนแล้ว จึงขอนําเสนอ

รายละเอียดในรูปแบบวีดิทศัน์ (VDO) เพ่ือสรุปภาพรวมผลการดําเนินงาน ก่อนท่ีจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 
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 ในปี 2558 บริษัทรายงานผลกําไรสทุธิ 7,040 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 60 เมื่อเทียบกบัปีก่อน กําไรสทุธิท่ี

เพ่ิมขึน้ดงักลา่ว สว่นใหญ่มาจากผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งของธุรกิจโรงแรม และผลกําไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาตํ่ากวา่

มลูคา่ยตุิธรรม และผลกําไรจากการปรับปรุงมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุในธุรกิจโรงแรม และธุรกิจร้านอาหารจํานวน 2,335 

ล้านบาท โดยบริษัทมีรายได้รวม 48,149 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 21 โดยรายได้จากการดําเนินงานเพ่ิมขึน้ในอตัรา

ร้อยละ 15 สาํหรับสดัสว่นรายได้จากการดําเนินงานในปี 2558 ธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ และธุรกิจร้านอาหาร มีสดัสว่นรายได้

คิดเป็นร้อยละ 51 และร้อยละ 41 ของรายได้รวมของบริษัท  ตามลําดบั ขณะท่ีธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตมีสดัส่วน

รายได้คิดเป็นร้อยละ 8 

ในปี 2558 บริษัทมี EBITDA เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 35 อยูท่ี่ 11,908 ล้านบาท ขณะท่ี EBITDA จากการดําเนินงาน

เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 9  โดยสดัส่วน EBITDA จากการดําเนินงาน มาจากธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 64 ของ 

EBITDA รวม ในขณะท่ีธรุกิจร้านอาหารมีสดัสว่น EBITDA ร้อยละ 33 และธุรกิจจดัจําหนา่ยและรับจ้างผลติอีกร้อยละ 3 

ณ สิน้ปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 95,737 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 21,458 ล้านบาทจาก 74,279 ล้านบาท ณ สิน้ปี 

2557 และบริษัทมีหนีส้นิรวม 59,822 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ จํานวน 15,567 ล้านบาท จาก 44,255 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 โดย

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีจํานวน 35,915 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 5,891 ล้านบาท จาก 30,024 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557  

ปัจจุบนั บริษัทมีพนกังานกว่า 55,000 คน พร้อมท่ีจะให้บริการ ณ โรงแรม 145 แห่ง ร้านอาหาร 1,851 ร้าน และ

ร้านค้า 307 แหง่ ให้ลกูค้ากวา่ 190 ล้านคน ใน 32 ประเทศ 

 ทัง้นี ้ท่ีประชมุได้รับทราบรายงานประจําปี และรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบ

ปี 2558 ตามท่ีเสนอ  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิสาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว โดยผู้ สอบบัญชีได้แสดง

ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทวา่มีความถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และบริษัทได้

จดัสง่งบการเงินให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

ประธานฯ ได้ขอให้ คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงความเห็นเก่ียวกับการ

ปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. รายงานทางการเงินในปี 2558 มีความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ 

2. สินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกันและรักษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และ

ทรัพยากรได้ถกูใช้อยา่งมีประสทิธิผลและประสทิธิภาพ 

3. บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมาย

ท่ีเก่ียวข้อง 

4. ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุม่บริษัท ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

5. ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ซึง่ได้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งเหมาะสม 
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6. รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ในปี 2558 มีความสมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยเป็นการทบทวนและสอบทานข้อมลูรายงาน

ทางการเงินของกลุม่บริษัทซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต รวมทัง้พิจารณาผลของการตรวจสอบภายในและ

การดําเนินการแก้ไขปรับปรุงของทัง้กลุม่บริษัท 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 พร้อมทัง้รายงานของ

ผู้สอบบญัชี 

มติ:  ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติอนมุตังิบการเงินสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบ

บญัชีตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี

คะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,519,065,579 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9598 

ไมเ่ห็นด้วย 1,413,592 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0401 

งดออกเสยีง 7,997 เสยีง    

บตัรเสยี 0   

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2558 

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า คณะกรรมการเป็นผู้ พิจารณากําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทใน

ลกัษณะปีต่อปี สําหรับการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2558 นัน้ คณะกรรมการได้

พิจารณาศกัยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ความจําเป็นและความเหมาะสมใน

อนาคตตลอดจนการจดัสรรเงินทนุไว้สว่นหนึง่เพ่ือการลงทนุและสร้างผลตอบแทนอยา่งตอ่เน่ืองให้กบัผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการเห็นสมควรให้จดัสรรกําไรสทุธิเป็นสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 จากผล

ประกอบการปี 2558 ดงันี ้

1. ไมจํ่าเป็นต้องจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก เน่ืองจากบริษัทได้จดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายไว้

แล้วเป็นจํานวน 464.18 ล้านบาท ครบตามจํานวนท่ีต้องสาํรองไว้ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว 

2. จ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 

1) จ่ายเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท สําหรับผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมและผู้ ถือหุ้นท่ีถือหลกัทรัพย์ท่ี

สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัท่ีได้ใช้สทิธิแปลงสภาพแล้ว (ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ

บริษัท ครัง้ท่ี 5 (MINT-W5)) ในจํานวนรวมไม่เกิน 4,621,774,576 หุ้ น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 

1,617.62 ล้านบาท ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

ทัง้นี ้ในการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว บริษัทจะหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10 หรือ 0.035 บาทต่อหุ้น

จากเงินท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับ ผู้ ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผล เป็นเงินสดสทุธิเทา่กบั 0.315 บาทตอ่หุ้น 
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2) บริษัทจะกําหนดรายช่ือผู้มีสทิธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 12 เมษายน 2559 และกําหนดวนั

ปิดสมดุทะเบียนเพ่ือการรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 18 เมษายน 2559 

และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 เมษายน 2559 

 ข้อมลูเปรียบเทียบกบัอตัราการจา่ยปันผลในปีท่ีผา่นมา 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
วันที่จ่าย:  

เมษายน 2559 
วันที่จ่าย:  

เมษายน 2558 
วันที่จ่าย:  

เมษายน 2557 
สาํหรับผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2558 2557 2556 

1. กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 7,040 4,402 4,101 

2. จํานวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 4,622 4,202 4,002 

3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้นสามญั (บาทตอ่หุ้น) 0.35 0.25 0.35 

4. หุ้นปันผล (บาทตอ่หุ้น) - 0.10 - 

5. จํานวนเงินปันผลรวมท่ีจ่าย (ล้านบาท) 1,618 1,471 1,401 

6. อตัราการจ่ายเงินปันผล(1) (%) 21.89(3) 35.00(2) 33.50 

หมายเหต:ุ  (1) อตัราการจ่ายปันผลคํานวณจากเงินปันผลตอ่หุ้นหารด้วยกําไรสทุธิตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน  

 (2) กําไรสทุธิตอ่หุ้นสําหรับปี 2557 มีการปรับใหม่ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียหลงัจากนบัรวมหุ้นปัน

ผล ซึง่ได้รับการอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวนัท่ี 3 เมษายน 2558 

 (3) หากไม่นบัรวมผลกําไรจากรายการเปล่ียนแปลงมูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุ อตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีคํานวณจากกําไร

สทุธิจากการดําเนินงาน มีอตัราร้อยละ 32.75  

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้  

 นายสพุจน์ เอือ้ชยัโรจน์กุล ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะให้มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพ่ิมมากขึน้ และการ

พิจารณาอตัราคา่เข้าพกัในโรงแรมเป็นพิเศษสาํหรับผู้ ถือหุ้นของบริษัทในช่วงโลว์ซีชัน่ 

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงวา่ อตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีผ่านมาของบริษัทยงัอยู่ในช่วงระหวา่งร้อยละ 30-35 สาํหรับอตัรา

การจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานสาํหรับปี 2558 อยูท่ี่ร้อยละ 21.89 เน่ืองจากผลกําไรได้รวมผลกําไรจากรายการ

เปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุ หากไมน่บัรวมผลกําไรจากรายการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุ อตัรา

การจ่ายเงินปันผลท่ีคํานวณจากกําไรสทุธิจากการดําเนินงาน มีอตัราร้อยละ 32.75 นอกจากนี ้หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นท่ีมีการ

เจริญเติบโตสงู (growth stock) ผู้ ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นของบริษัทด้วย จึงเห็นควรกบัการจ่ายเงินปันผลใน

อัตราท่ีเสนอ สําหรับอัตราค่าเข้าพักในโรงแรมเป็นพิเศษสําหรับผู้ ถือหุ้ นของบริษัทในช่วงโลว์ซีชั่น บริษัทขอรับไว้เพ่ือ

พิจารณากระบวนการท่ีเหมาะสม ในการตอบสนองผู้ ถือหุ้น 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นสาํรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสาํหรับ

ผลการดําเนินงานปี  2558 ตามรายละเอียดท่ีได้กลา่วข้างต้น 

มติ:  ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนมุตัิให้จดัสรรกําไรสทุธิเป็นสาํรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานปี 2558 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้
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เห็นด้วย 3,539,044,102 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9994 

ไมเ่ห็นด้วย 18,532 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0005 

งดออกเสยีง 4,687 เสยีง    

บตัรเสยี 0   

วาระที่  5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ปัจจุบนัข้อบงัคบัของบริษัท กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทได้ไม่เกิน

กวา่ร้อยละ 39 ของจํานวนหุ้นท่ีออกจําหนา่ยทัง้หมด ซึง่ตามกฎหมายในปัจจบุนั ผู้ ถือหุ้นตา่งด้าวสามารถถือหุ้นในบริษัทได้

ไมเ่กินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีออกจําหนา่ยทัง้หมด โดยท่ีบริษัทยงัคงมีสถานะเป็นบริษัทไทย   

การแก้ไขข้อบงัคบัในครัง้นี ้เพ่ือเป็นการปรับสดัสว่นการถือหุ้นของคนต่างด้าวให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง

กับสภาพการดําเนินธุรกิจซึ่งมีผู้ลงทุนต่างประเทศท่ีเพ่ิมมากขึน้ และเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้

ข้อกําหนดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และองค์การการค้าโลก (WTO)  

โดยปัจจบุนั สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นตา่งด้าวเข้าใกล้ร้อยละ 39 (โดย ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 

7 มีนาคม 2559 อยู่ท่ีร้อยละ 38.6) และยังมีผู้ ถือหุ้นผ่านใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย 

(NVDR) อีกร้อยละ 7.2 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและเรียกชําระแล้ว นอกจากนี ้บริษัทยงัคงมีใบสาํคญัแสดงสทิธิ (MINT-W5) ท่ี

ยงัไม่หมดอาย ุซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ (ทัง้บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล)ตา่งด้าวท่ีไม่สามารถใช้

สทิธิได้ เน่ืองจากการถกูจํากดัสทิธิตามสดัสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าวดงักลา่ว  

เพ่ือให้สอดคล้องกบัสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นต่างด้าวในปัจจุบนั จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ

แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ในหมวดท่ี 3 ข้อ 9 เป็นดงันี ้

ข้อบงัคบับริษัทปัจจบุนั ข้อบงัคบัท่ีเสนอใหม ่

ข้อ 9. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไมม่ีข้อจํากดั เว้นแตก่ารโอนหุ้นนัน้เป็นการ

โอนหุ้นจากผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทยให้แก่คนตา่งด้าว ในขณะท่ีมีคนตา่งด้าวถือหุ้นใน

บริษัทเป็นจํานวนถงึร้อยละ 39 ของทนุท่ีชําระแล้ว 

นอกเหนือจากการโอนหุ้นภายใต้วรรคแรกแล้ว คนตา่งด้าวอาจเข้าถือหุ้นท่ีออก

โดยบริษัทในกรณีและภายใต้เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

ก.  หุ้นท่ีออกใหม ่ เน่ืองจากการใช้สทิธิแปลงสภาพของผู้ ถือหุ้นใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ท่ีได้รับจดัสรรตามโครงการการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัให้แก่

กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย จํานวน 5 ล้านหนว่ย 

ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2540 เมื่อวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2540 โดย

การเข้าถือหุ้นในกรณีนีจ้ะต้องไมเ่ป็นเหต ุ ให้อตัราสว่นการถือหุ้นของคนตา่ง

ด้าวเกินกวา่ร้อยละ 40 ของหุ้นท่ีออกจําหนา่ยทัง้หมดของบริษัท 

ข. การจองซือ้หุ้นในการเสนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือการจองซือ้หุ้นใน

การเสนอขายตอ่นกัลงทนุเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะหรือจดั

ข้อ 9. หุ้นของบริษัทโอนได้

โดยไมม่ีข้อจํากดั เว้นแต ่

การโอนหุ้นนัน้เป็นเหตใุห้

คนตา่งด้าว ถือหุ้นของ

บริษัทเกินกวา่ร้อยละ 49 

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้

ทัง้หมดของบริษัท  บริษัท

สงวนสทิธิท่ีจะไมรั่บจด

ทะเบียนการโอนหุ้นท่ีจะทํา

ให้สดัสว่นการถือหุ้นของ

คนตา่งด้าวในบริษัทเกิน

กวา่ร้อยละ 49 ของจํานวน
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ข้อบงัคบับริษัทปัจจบุนั ข้อบงัคบัท่ีเสนอใหม ่

อยูใ่นประเภท 17 สถาบนั ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเสนอขายหุ้นท่ีออก

ใหมแ่ละการอนญุาต และ/หรือการจองซือ้ หรือเข้าถือหุ้นท่ีออกใหมข่องบริษัท 

โดยประการท่ีอาจทําได้ตามฎหมายโดยการเข้าถือหุ้น ในกรณีนีจ้ะต้องไมเ่ป็น

เหตใุห้อตัราสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าวเกินกวา่ร้อยละ 45 ของหุ้นท่ี

ออกจําหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัท อยา่งไรก็ตาม อตัราสว่นการถือหุ้น

ดงักลา่วข้างต้นได้รวมถงึการถือหุ้นของคนตา่งด้าวท่ีถือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่

ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ท่ี 2/2542 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 

24 มิถนุายน 2542 

หุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด

ของบริษัท 

  รวมถึงมอบอํานาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทน

บริษัทมอบหมาย มีอํานาจดําเนินการใด ๆ ตามท่ีจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท 

 ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9 และการมอบอํานาจตาม

รายละเอียดท่ีได้กลา่วข้างต้น 

มติ: ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 9 และการมอบอํานาจตามท่ีเสนอ โดยวาระ

นีไ้ด้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,609,871,207 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9994 

ไมเ่ห็นด้วย 13,432 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0003 

งดออกเสยีง 4,687 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

บตัรเสยี 0   

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจํานวน 4,641,789,065 บาท เป็นจํานวน 

4,621,828,347 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ ยังไม่ได้นําออกจําหน่ายจํานวน 19,960,718 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการ

ลดทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนเพ่ือจดัสรรเป็นหุ้นปันผลเมื่อปี 2558 เป็นจํานวน 

420,162,061 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งหุ้นปันผลท่ีได้จดัสรรไปมีจํานวนรวมทัง้สิน้ 400,201,343 หุ้น ยงัคงเหลือ

หุ้นจากการจดัสรรหุ้นปันผลจํานวน 19,960,718 หุ้น 

ดงันัน้ เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา 140 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั บริษัทจึงควรลดทนุจดทะเบียน โดย

วิธีการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้นําออกจําหน่ายซึ่งออกไว้เพ่ือรองรับการจ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นปันผล จํานวน 19,960,718 

หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึง่เป็นหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้เพ่ือการจ่ายหุ้นปันผลเมื่อปี 2558  
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และเพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทนุจดทะเบียนข้างต้น ตามกฎหมายแล้ว บริษัทจะต้องดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้

ข้อความใหมแ่ทน ดงันี ้

 “ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน    4,621,828,347 บาท   (สีพ่นัหกร้อยยี่สบิเอ็ดล้านแปดแสนสอง

หมื่นแปดพนัสามร้อยสีส่บิเจ็ดบาท)  

 แบง่ออกเป็น              4,621,828,347 หุ้น     (สีพ่นัหกร้อยยี่สบิเอ็ดล้านแปดแสนสอง

หมื่นแปดพนัสามร้อยสีส่บิเจ็ดหุ้น)  

 มลูคา่หุ้นละ       1 บาท       (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น 

 หุ้นสามญั              4,621,828,347  หุ้น     (สีพ่นัหกร้อยยี่สบิเอ็ดล้านแปดแสนสอง

หมื่นแปดพนัสามร้อยสีส่บิเจ็ดหุ้น)  

 หุ้นบริุมสทิธิ                                      - หุ้น      (-   หุ้น)” 

 รวมถึงมอบอํานาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทน

บริษัทมอบหมาย มีอํานาจดําเนินการใด ๆ ตามท่ีจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติม

หนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนตามรายละเอียดท่ีได้กลา่วข้างต้น 

มต:ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมตอินมุตัิให้ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทนุ

จดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนตามท่ีเสนอ โดยวาระนีไ้ด้ผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,609,905,219 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9997 

ไมเ่ห็นด้วย 3,432 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 4,687 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

บตัรเสยี 0   

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการที่ครบกําหนดต้องออกจากตาํแหน่งตาม

วาระในปี 2559 

ประธานฯ ได้เชิญกรรมการท่ีได้รับการเสนอแต่งตัง้ให้กลบัเข้าเป็นกรรมการ ออกจากห้องประชุมระหว่างการประชุมใน

วาระนี ้เน่ืองจากอาจพิจารณาได้วา่มีผลประโยชน์ขดัแย้งกบัวาระนี ้

ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุถึงการพิจารณาในวาระนีว้า่ เพ่ือให้จํานวนหุ้นและจํานวนเสียงท่ีลงคะแนนตรงกนั ใน

วาระนี ้บริษัทจะขอหยดุการรับลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุเป็นการชัว่คราว จนกวา่การดําเนินการประชมุในวาระนีจ้ะเสร็จสิน้  
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ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 14 กําหนดว่าในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นอตัรา 

1 ใน 3 (หรืออตัราท่ีใกล้เคียง) โดยกรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออก ในปีนี ้บริษัทมีกรรมการท่ีต้องออกจาก

ตําแหนง่ตามวาระจํานวน 3 ทา่น คือ 

1) นายพอล ชาลส์ี เคนน่ี   กรรมการ 

2) นายธีรพงศ์ จนัศิริ   กรรมการ 

3) นางสาวสวุภา เจริญยิง่       กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีเห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ 

รวมทัง้การเสนอระเบียบวาระต่างๆ สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายงับริษัท 

คณะกรรมการบริษัทโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม

ท่ีจะเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่การดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคณุสมบตัิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของ

กรรมการท่ีครบกําหนดต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระแล้วเห็นวา่กรรมการ 3 ทา่น ได้แก่  1) นายพอล ชาลส์ี เคนน่ี 2) นาย

ธีรพงศ์ จนัศิริ และ 3) นางสาวสวุภา เจริญยิ่ง เห็นสมควรให้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่นท่ีต้องออก

ตามวาระให้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยให้นางสาวสวุภา เจริญยิ่ง กลบัเข้าดํารงตําแหนง่เป็น

กรรมการตรวจสอบตอ่ไปอีกวาระหนึง่ด้วย 

โดยรายละเอียดประวตัิบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือแตล่ะทา่นปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการท่ีครบกําหนดต้อง

ออกจากตําแหนง่ตามวาระในปี 2559 ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 

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

เจริญยิ่ง กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย โดยวาระนีไ้ด้ผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ

ฉนัทะ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน เป็นรายบคุคลดงันี ้ 

1) นายพอล ชาลส์ี เคนน่ี กรรมการ 

เห็นด้วย 3,548,605,496 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 98.3027 

ไมเ่ห็นด้วย 61,268,760 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 1.6972 

งดออกเสยีง 44,508 เสยีง    

บตัรเสยี 0   

2) นายธีรพงศ์ จนัศิริ  กรรมการ  

เห็นด้วย 2,884,919,361 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 79.9174 

ไมเ่ห็นด้วย 724,954,433 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 20.0825 

งดออกเสยีง 44,970 เสยีง    

บตัรเสยี 0   
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3) นางสาวสวุภา เจริญยิ่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

เห็นด้วย 3,592,425,182 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.5160 

ไมเ่ห็นด้วย 17,468,486 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.4839 

งดออกเสยีง 25,096 เสยีง    

บตัรเสยี 0   

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559   

ประธานฯ ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูล

กิจการได้พิจารณากําหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยการพิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าท่ี

คณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ผลกําไรสทุธิ และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั โดยได้เสนอคา่ตอบแทน

กรรมการประจําปี 2559 ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 2557 2558 2559 

คณะกรรมการ    

กรรมการบริหาร (ต่อท่านต่อปี)  200,000 200,000 200,000 

กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร     

ประจําไตรมาส (ตอ่ทา่นตอ่ไตรมาส)  300,000 300,000 300,000 

การประชมุครัง้อ่ืนๆ (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้) 25,000 25,000 25,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ     

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     

คา่ตอบแทนรายปี  200,000 200,000 250,000 

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

กรรมการตรวจสอบ    

คา่ตอบแทนรายปี (ตอ่ทา่นตอ่ปี) 100,000 100,000 125,000 

คา่เบีย้ประชมุ (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้)  40,000 40,000 40,000 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน    

ค่าตอบแทนรายปี  

ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน   

 

100,000 

 

150,000 

 

150,000 

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน (ตอ่ท่านตอ่ปี) 100,000 100,000 100,000 

ค่าเบ้ียประชุม  

นอกเหนือจากการประชมุประจําปี (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้) 

 

25,000 

 

25,000 

 

25,000 

คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ    

ค่าตอบแทนรายปี  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

 

100,000 

 

150,000 

 

150,000 

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

ค่าเบ้ียประชุม  

นอกเหนือจากการประชมุประจําปี (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้) 25,000 25,000 25,000 
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 นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยงัได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพกัหรือใช้บริการ

โรงแรมในเครือของบริษัทตามท่ีกําหนดไว้ มลูคา่ 25,000 บาท/ปี/โรงแรม 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ ทัง้นี ้ผู้

ถือหุ้นซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทด้วย ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระนี ้เพ่ือป้องกันความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์  

มติ: ท่ีประชมุได้พิจารณาและมมีติอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่

สองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุ โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,335,445,691 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9285 

ไมเ่ห็นด้วย 2,349,882 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0704 

งดออกเสยีง 35,288 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0010 

บตัรเสยี 0   

วาระที่ 9  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2559 และกาํหนดค่าสอบบัญชี 

 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกนัพิจารณาแล้ว และขอ

เสนอให้ท่ีประชมุแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี  2559 ดงันี ้

1) นางอโนทยั ลกิีจวฒันะ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3442 และ/หรือ 

2) นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3445 และ/หรือ 

3) นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3760 

ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยประจําปี 2559 

โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และบริษัทยอ่ยสาํหรับปี 2559 ซึง่บริษัท 

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั มีความสามารถในการจดัทํางบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยได้ทนัตาม

กําหนดเวลา  

ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบี

เอเอส จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั แทนได้ (ทัง้นี ้นายขจร

เกียรต ิอรุณไพโรจนกลุ เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทปี 2556-2557 และนางอโนทยั ลี

กิจวฒันะ เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทปี 2558)  

พร้อมกนันี ้ได้กําหนดค่าตรวจสอบบญัชี รอบปีบญัชี 2559 สาํหรับบริษัทเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 2,080,000 บาท 

โดยค่าสอบบัญชีท่ีเสนอเพ่ิมขึน้จํานวน 100,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตรวจสอบบัญชีสําหรับปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 

1,980,000 บาท ทัง้นี ้เน่ืองจากบริษัทได้ขยายการลงทนุทางธุรกิจอยา่งตอ่เน่ืองทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ การพิจารณา

เพ่ิมคา่สอบบญัชีจึงมีความสมควรและสอดคล้องตอ่ภารกิจท่ีเพ่ิมมากขึน้ของผู้สอบบญัชีตามการขยายการลงทนุดงักลา่ว 
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ทัง้นี ้ข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีสาํหรับปี 2557-2559 ของบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตรวจสอบบัญชี (หน่วย : บาท) 2557 2558 2559 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ( มหาชน) 1,890,000 1,980,000 2,080,000 

นอกจากนี ้ประธานฯ ยงัได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้สอบบญัชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชี

ของบริษัทย่อยสําหรับปี 2558 โดยผู้สอบบญัชีไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ ท่ี เ ก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในปี 2558 บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใดให้กับผู้ สอบบัญชี

นอกเหนือจากคา่สอบบญัชี 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้  

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงจํานวนปีในการสอบบญัชีของนางอโนทยั ลีกิจ

วฒันะ พร้อมกับเสนอแนะให้มีการนําเสนอรูปของผู้สอบบญัชี บริษัทท่ีผู้สอบบญัชีเป็นผู้ตรวจสอบ และค่าสอบบญัชีของ

บริษัทย่อย นอกจากนี ้ยังได้ให้ความเห็นในเร่ืองค่าสอบบัญชีท่ีสูงขึน้ ซึ่งบริษัทควรได้ประโยชน์จากระบบ ERP, SAP, 

Oracle และการเร่ิมต้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อ 31 ธนัวาคม 2558 คา่สอบบญัชีจึงควรลดลง 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่า นางอโนทยั ลีกิจวฒันะ เคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทก่อนปี 2556 ต่อมานายขจรเกียรติ 

อรุณไพโรจนกุล เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2556-2557 และนางอโนทยั ลีกิจ

วฒันะ ได้กลบัมาเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทปี 2558  

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจากบริษัทได้ขยายการลงทุนทางธุรกิจอย่างต่อเน่ืองทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ จํานวนบริษัทท่ีต้องทําการตรวจสอบจึงเพ่ิมมากขึน้ตาม นอกจากนี ้บริษัทจะพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของผู้ สอบ

บญัชีและคา่สอบบญัชีตามท่ีผู้ ถือหุ้นได้เสนอแนะ สาํหรับผลประโยชน์ของการรวมกลุม่ AEC คาดวา่จะยงัไมเ่ห็นผลได้ในระยะสัน้ 

 ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 และกําหนดคา่สอบบญัชี ตามรายละเอียด

ท่ีเสนอข้างต้น 

มติ:  ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมตัิให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 และกําหนดค่าสอบบญัชี ตามท่ีเสนอ 

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,525,053,201 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 97.6475 

ไมเ่ห็นด้วย 84,922,437 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 2.3524 

งดออกเสยีง 35,288 เสยีง    

บตัรเสยี 0   

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระอ่ืนใดเพ่ิมเติม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถาม  

นายคมธชั โชติรักษ์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงมลูคา่สนิค้าคงเหลอืในปี 2557 และ 2558 เพ่ิมขึน้มา ด้วยเหตใุด 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า เน่ืองจากบริษัทมีจํานวนโรงแรมใหม่เพ่ิมมากขึน้ ส่งผลต่อจํานวนวันในการคํานวณสินค้า

คงเหลอื ซึง่คณะกรรมการได้ตระหนกัถึงและอยูใ่นการควบคมุ 
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นายประมขุ วนสับดีกลุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ขอความเห็นในเร่ืองโอกาสของธุรกิจอาหารกบักระแสรักษ์สขุภาพ 

และอาหารท่ีให้พลงังานสงู เช่น ไอศกรีมโอริโอ บลซิซาร์ด จะสง่ผลกบัธุรกิจของบริษัทอยา่งไร 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า บริษัทได้ตระหนกัถึงกระแสการบริโภคอาหารเพ่ือสขุภาพ ซึ่งปัจจุบนับริษัทได้นําเสนออาหารเพ่ือ

สขุภาพในหลายๆ เมน ูและในหลายๆ แบรนด์ เช่น สลดับาร์ ข้าวออแกนิกซ์ ผกัสดจากโครงการหลวง อาหารท่ีปราศจากผงชูรสใน

ร้านซิซซ์เล่อร์ ผกัออแกนิกซ์ท่ีปลกูในโรงแรมอนันตราและเสริฟให้กับลูกค้าในโรงแรม บริษัทยงัได้จัดอาหารให้มีความสมดุล 

หลากหลาย ในสว่นแดร่ีควีนมีไอศกรีมท่ีให้พลงังานสงูนัน้ ผู้บริโภคจะสามารถตดัสินใจในการเลือกบริโภคอาหารได้หลากหลาย 

และแตกตา่งกนั รวมถึงบริษัทไมไ่ด้รับรายงานถึงปัญหาสขุภาพจากการบริโภคอาหารของบริษัทในกลุม่ประเทศท่ีพฒันาแล้วอ่ืนๆ  

นายสพุจน์ เอือ้ชยัโรจน์กลุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงการคาดการณ์รายได้ และการดํารงอตัราสว่นหนีส้ิน

ตอ่ทนุควรจะอยูใ่นระดบัใด 

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ชีแ้จงวา่ ตามท่ีได้ชีแ้จงกบันกัลงทนุทัว่ไป บริษัทคาดหวงัอตัราการเจริญเติบโตของกําไรร้อย

ละ 15-20 ต่อปีโดยเฉลี่ยใน 5 ปีข้างหน้า อัตราการเติบโตของรายได้จะน้อยกว่ากําไร โดยจะอยู่ท่ีร้อยละ 12-15 ต่อปี 

เน่ืองจากบริษัทมีแนวทางในการเพ่ิมส่วนต่างกําไร (margin) และอัตราการทํากําไร (profitability) จากการดําเนินงาน 

สําหรับอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ ปัจจุบนัอยูท่ี่ 1.2-1.3 เท่า ซึ่งตํ่ากวา่ debt covenant ท่ี 1.75 เท่า และยงัอยู่ในระดบัเดียวกนั

กับนโยบายการดํารงอตัราสว่นหนีส้ินต่อทุนภายในของบริษัทเองท่ี 1.3 เท่า เน่ืองจากบริษัทเพ่ิงเข้าซือ้โรงแรมมาเพ่ิมเติม 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุจึงเพ่ิมสงูขึน้ แตอ่ตัราดงักลา่วจะลดลงเมื่อกําไรจากโรงแรมท่ีเพ่ิงซือ้เข้ามาใหมเ่ร่ิมทะยอยรับรู้เข้ามา 

นายธีริน วาณิชเสนี ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเองและตวัแทนสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถามถึงนโยบายในการ

ขยายแนวคดิการเป็นแนวร่วมการตอ่ต้านการทจุริตไปยงัคูค้่าของบริษัท 

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ชีแ้จงวา่ บริษัทได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ

ตอ่ต้านการทจุริต เมื่อวนัท่ี 22 มกราคม 2559 ซึง่บริษัทจะได้สือ่สารกบัผู้มีสว่นเก่ียวข้องตอ่ไป นอกจากนี ้บริษัทยงัมีระเบียบ

ปฏิบตัิสาํหรับคูค้่า ซึง่ใช้บงัคบัอยูแ่ละคูค้่าจะต้องปฏิบตัิตาม 

นายชนะศกัดิ์ ศรีพฤฒา ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงการนําการตอบรับของลกูค้า (feedback) โดยเฉพาะ

จากโซเซียลมีเดียมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการดําเนินงานหรือไม ่ 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่า บริษัทมีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลการตอบรับของลกูค้าอยู่ตลอดเวลาอย่างใกล้ชิด และขออภัยหาก

ลกูค้าไมไ่ด้รับการติดตอ่จากเจ้าหน้าท่ีจาก feedback ท่ีให้กบับริษัท บริษัทจะรับเร่ืองไว้เพ่ือพิจารณาปรับปรุงคณุภาพตอ่ไป 

นางสาวชุติมา ไตรภพ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะถึงคณุภาพอาหารของโรงแรมอนนัตรา สยาม ซึ่งเห็นว่า

เปลีย่นแปลงไปจากเดิมท่ีเป็นโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ นอกจากนี ้ได้สอบถามถึงแผนในการขยายธุรกิจไปยงัอเมริกาและยโุรป 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงวา่ แม้วา่จะมีการรีแบรนด์โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ เป็นโรงแรมอนนัตรา สยาม แตบ่ริษัทยงัคงรักษาไว้

ซึ่งเซฟ พนกังาน เมนูอาหารต่างๆ ไว้คงเดิม คุณภาพอาหารและเคร่ืองดื่มหลงัการรีแบรนด์ได้รับการพฒันาเพ่ิมมากขึน้ 

สําหรับการขยายธุรกิจ ภายใต้แผนงานระยะ 5 ปี บริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจไปทัว่โลก สําหรับยุโรปบริษัทได้เข้าซือ้

โรงแรมทิโวรี ในทวีปยโุรปเมื่อปีท่ีผ่านมา บริษัทยงัคงมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจในทวีปอเมริกา ญ่ีปุ่ น และอ่ืนๆ ทัง้นี ้

ต้องคํานงึถึงผลตอบแทนท่ีดีท่ีสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น และต้องมีความเหมาะสมทัง้ในด้านการเงิน บคุลากร  




