
     

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 24/2560 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

  ประชุมเมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ     

รีสอร์ท ถนนเจริญนคร กรุงเทพมหานคร 

  นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานคณะกรรมการ ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัท

ได้กําหนดไว้ โดยประธานฯ ดําเนินการประชุมเป็นภาษาองักฤษ และนายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน

สว่นกลางและรองประธานฝ่ายวางแผนกลยทุธ์ ดําเนินการประชมุเป็นภาษาไทย 

 ก่อนเร่ิมการประชุม เจ้าหน้าท่ีของโรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท ได้นําเสนอคําแนะนําเก่ียวกับ

มาตรการและระบบรักษาความปลอดภยั กรณีเกิดเหตฉุกุเฉินของทางโรงแรม  

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ได้แจ้งวา่ บริษัทมีทนุชําระแล้วจํานวน 4,410,388,841 บาท แบง่ออกเป็น 4,410,388,841 หุ้น 

มีผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเมือ่วนัท่ี 7 มนีาคม 2560 จํานวน 25,549 ราย ซึง่ในวนันีม้ ี

ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจํานวน 383 ราย และด้วยการมอบฉนัทะจํานวน 1,604 ราย รวมทัง้สิน้ 1,987 ราย โดยถือหุ้น

รวมกนัทัง้สิน้ 3,380,663,273 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.6523 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุ

ตามข้อบงัคบัของบริษัท นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ จึงได้เชิญประธานฯ กลา่วเปิดประชมุ 

ประธานฯ เปิดประชมุ โดยได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและแนะนํากรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้สอบ

บญัชี ท่ีปรึกษากฎหมายและผู้ ท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ทําหน้าท่ีตรวจสอบการนบัคะแนนท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

 กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค     ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

2. คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

3. นางสาวสวุภา เจริญยิ่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ

สรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

4. นายพาที สารสนิ    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5. นายอานิล ธาดาน่ี    กรรมการ 

6. นายธีรพงศ์ จนัศิริ    กรรมการ 

7. นายพอล ชาลส์ี เคนน่ี   กรรมการ 

8. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรัจ ราชากาเรีย กรรมการ 

9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค   กรรมการ 

กรรมการที่ลาประชุม 

-ไมม่ี- 
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ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางปัทมาวลยั รัตนพล   ประธานเจ้าหน้าท่ีบคุคล 

2. นายไบรอนั เดลานี    ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินสว่นกลาง 

3. นายสตีเฟ่น ฮอยนาสกี ้   ประธานเจ้าหน้าท่ีกลุม่งานกฎหมายและพาณิชย์ 

4. นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวฒัน์   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ 

5. นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินส่วนกลางและรองประธานฝ่าย

วางแผนกลยทุธ์  

 เลขานุการบริษัท 

 นางสาวสรัญญา สนุทรส  

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 

นางอโนทยั ลกิีจวฒันะ   บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั  

 ที่ปรึกษากฏหมายที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ทําหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง

และการนับคะแนนเสียง 

นายยทุธชยั วิธีกล    บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากดั  

  

 ก่อนท่ีจะให้ท่ีประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ท่ีปรึกษากฎหมายฯ ชีแ้จง

วิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนบัคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ อีกทัง้ยงัได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบบทบาทหน้าท่ีของผู้ ท่ีได้รับ

การแตง่ตัง้ให้ทําหน้าท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีงครัง้นี ้ 

ท่ีปรึกษากฎหมายฯ ได้ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนเสยีงและวิธีการนบัคะแนนเสยีง ดงันี ้  

1. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือหุ้น หรือเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะ 

2. การนบัคะแนนเสยีงจะใช้บตัรเพ่ือลงคะแนนเสยีงทกุวาระ 

3. การประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลําดบัท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอข้อมูลประกอบ

วาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในวาระท่ีเก่ียวข้องนัน้ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดประสงค์จะ

ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ยกมือขึน้ และเดินไปยงัจุดไมโครโฟนท่ีได้จัดเตรียมไว้ โดยแนะนําตวัก่อน

ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

4. ในการนบัคะแนนเสยีงทกุวาระ ยกเว้นการเลอืกตัง้กรรมการในวาระท่ี 7 และวาระท่ี 8 จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้

ท่ีลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง แล้วจึงนําไปหกัออกจากจํานวนคะแนนเสยีงทัง้หมด 

5. สาํหรับวาระการแตง่ตัง้กรรมการ จะเก็บบตัรและนบัคะแนนทัง้หมด สาํหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรนบัคะแนน จะถือ

วา่ลงคะแนนเห็นด้วย 

6. สําหรับวาระอ่ืน ๆ ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง ให้

ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน พร้อมลงนามกํากบัไว้ แล้วสง่ให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเพ่ือนบัคะแนนเสยีงตอ่ไป 
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7. ผู้มาประชมุท่ีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นตามหนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ลว่งหน้า

แล้วไมต้่องลงคะแนนเสยีงอีก  

8. เมื่อปิดการลงคะแนนเสยีงแตล่ะวาระ  บตัรลงคะแนนสาํหรับวาระก่อนหน้าจะไมส่ามารถใช้ลงมติได้ 

9. บตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะได้อย่างชดัเจนว่าจะ

ลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือว่าเป็นบตัรเสีย เช่น การทําเคร่ืองหมายทัง้ในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือ

ทําเคร่ืองหมายไมช่ดัเจน หรือขีดฆา่เคร่ืองหมายใดโดยไมล่งลายมือช่ือกํากบับริเวณท่ีขีดฆา่นัน้ เป็นต้น บริษัทจะ

ไมนํ่าคะแนนของบตัรลงคะแนนท่ีเป็นบตัรเสยีมารวมเป็นคะแนนเสยีง 

10. ในวาระการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะไม่นําคะแนนเสียงของกรรมการท่ีถือหุ้นในบริษัทมารวม

คํานวณเป็นฐานการนบัคะแนน 

ท่ีปรึกษากฎหมายฯ ได้ชีแ้จงบทบาทหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง ดงันี ้

1. ตรวจสอบวิธีการลงทะเบียน 

2. ตรวจนบัองค์ประชุม เพ่ือให้มัน่ใจวา่ผู้ ท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้งดออกเสียงในวาระท่ีตนมีสว่นได้

เสยี และเพ่ือให้มัน่ใจวา่การลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีงเป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัท 

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ได้ขอเชิญตัวแทนผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนท่ีจุดนับคะแนนโดยขอ

อาสาสมคัรตวัแทนจากผู้ ถือหุ้น โดยมีนางสาวอญัชล ีรุ่งสิทธิชยั ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้อาสาเป็นผู้ ร่วมสงัเกตการณ์การ

นบัคะแนน ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุคดัค้าน 

 ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  23/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่  1 เมษายน 

2559 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 23/2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 1 

เมษายน 2559 โดยสาํเนารายงานการประชมุได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว ซึง่ปรากฏตามเอกสาร

แนบ 1 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

มติ:  ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 23/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 1 

เมษายน 2559 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,409,540,209 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 1,200 เสยีง   - 

บตัรเสยี 0  - 
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วาระที่ 2   พิจารณารับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ

บริษัทในรอบปี 2559 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า รายงานประจําปี รายงานคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของ

บริษัทและรายงานความยัง่ยืนปี 2559 ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมอยา่งครบถ้วนแล้ว จึงขอนําเสนอ

รายละเอียดในรูปแบบวีดิทศัน์ (VDO) เพ่ือสรุปภาพรวมผลการดําเนินงาน ก่อนท่ีจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

ในปี 2559 บริษัทรายงานผลกําไรสทุธิลดลงร้อยละ 6 และกําไรสทุธิจากการดาํเนินงาน (ไมร่วมรายการท่ีเกิดขึน้

ครัง้เดยีว) ลดลงในอตัราร้อยละ 3 จากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั บริษัทมีรายได้รวมจากการดาํเนินงาน 54,285 ล้านบาท 

เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 19 จากปีก่อน โดยมีสาเหตมุาจากผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งของทัง้ธรุกิจโรงแรมและอ่ืนๆ และ

ธุรกิจร้านอาหาร ประกอบกบัการรับรู้รายได้ของกลุม่โรงแรมทิโวล ี ในประเทศโปรตเุกส และไมเนอร์ ดี เค แอล ในประเทศ

ออสเตรเลยี ในปี 2559 ธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ และธุรกิจร้านอาหาร มีสดัสว่นรายได้คิดเป็นร้อยละ 51 และร้อยละ 42 ของ

รายได้รวมจากการดําเนินงาน ตามลาํดบั ในขณะท่ีธุรกิจจดัจําหนา่ยและรับจ้างผลติมีสดัสว่นรายได้รวมจากการดาํเนินงาน

คิดเป็นร้อยละ 7  

 ในปี 2559 บริษัทมีกําไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษีและค่าเสื่อมราคา หรือ  EBITDA จากการดําเนินงานจํานวน 

11.256 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 18 จากปีก่อน จากการเติบโตของทัง้ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ  

ในขณะท่ีอตัราการทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงานลดลงเลก็น้อย (จากร้อยละ 21.10 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 20.7 ในปี 

2559) 

ณ สิน้ปี 2559 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 108,453 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึน้กวา่หมื่นล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการ

เพ่ิมขึน้ของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ จากการรวมงบการเงินของกลุม่โรงแรมทิโวล ีในประเทศโปรตเุกสและโรงแรมในประเทศ

แซมเบีย สนิทรัพย์ท่ีไมม่ีตวัตนจากสทิธิการบริหารจดัการห้องชดุ เงินให้กู้ยืมระยะยาวแกกิ่จการท่ีเก่ียวข้องกนั เพ่ือสนบัสนนุ

การขยายธุรกิจ บริษัทมีหนีส้นิรวมเป็น 67,656 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึน้ประมาณหกพนัล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการ

ออกหุ้นกู้และการเพ่ิมขึน้ของเงินลงทนุระยะยาว เพ่ือใช้ในการลงทนุของธุรกิจโรงแรม สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพ่ิมขึน้กวา่

สีพ่นัล้านบาทเป็น 40,797 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการบนัทกึกําไรสทุธิในปี 2559  

ปัจจุบนั บริษัทมีพนกังานกว่า 60,000 คน พร้อมท่ีจะให้บริการ ณ โรงแรม 155 แห่ง ร้านอาหาร 1,996 ร้าน และ

ร้านค้า 327 แหง่ ให้ลกูค้ากวา่ 210 ล้านคน ใน 32 ประเทศ 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้  

 นางสาวนันทนา พจนานันทกุล ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามถึงมุมมองในเร่ืองของ online travel agent เช่น Trip 

Advisor, Agoda ซึง่อาจมองวา่เข้ามาแขง่ขนักบัการดําเนินงานของบริษัท 

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ได้ชีแ้จงว่า บริษัทได้คํานึงถึงแนวโน้มต่างๆ ท่ีเกิดขึน้รอบๆ ตวัในการจดัทําแผนกลยทุธ์ 5 ปี 

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ digital transformation บริษัทพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการนําเสนอ

ผลิตภณัฑ์ให้กับลกูค้าให้เข้ากับแนวโน้มต่างๆ ด้วย นอกจากนี ้บริษัทมีการพฒันารูปแบบหน้าเว๊ปไซต์ anantara.com ท่ี

ดึงดดูลกูค้า ระบบการจองห้องพกัแบบรวมศนูย์ รองรับการจองห้องพกัรวมถึง 9 ภาษา เพ่ิมเทคโนโลยี 360 degree ในการ

เข้าดูห้องพกัในระบบการจองห้องพกั เพ่ือให้ทดัเทียมกบัคู่แขง่ ในส่วนของ online travel agent จะเป็นส่วนสนบัสนนุการ

ดําเนินงานของบริษัทมากกวา่การเป็นคูแ่ขง่ของบริษัท 
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นางมณฑา กลอ่มจิตร ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงนโยบายในการใช้โทรศพัท์มือถือของพนกังานหน้าร้าน 

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ได้ชีแ้จงวา่ บริษัทมีนโยบายการจํากดัการใช้โทรศพัท์มือถือของพนกังานหน้าร้าน พนกังานท่ี

ต้องติดตอ่กบัลกูค้าโดยตรง เพ่ือความพงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้า หากแตย่งัคงอนญุาตให้พนกังานสามารถใช้โทรศพัท์มือถือ

ในการติดตอ่ในกรณีเร่งดว่น 

 ทัง้นี ้ท่ีประชมุได้รับทราบรายงานประจําปี และรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบ

ปี 2559 ตามท่ีเสนอ  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิสาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบญัชีได้แสดง

ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทวา่มีความถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และบริษัทได้

จดัสง่งบการเงินให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

ประธานฯ ได้ขอให้ คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงความเห็นเก่ียวกับการ

ปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

1.  รายงานทางการเงิน ในปี 2559 มีความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ ทัง้นี ้ระบบการควมคมุภายในสําหรับ

การจดัทํารายงานทางการเงินเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

2.  บริษัทได้ปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินธุรกิจ 

3.  บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจ สินทรัพย์

ของบริษัทได้รับการป้องกันและดแูลรักษาเป็นอย่างดี การบนัทึกรายการทางบญัชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถูกใช้

อยา่งมีประสทิธิภาพและมีประสทิธิผล 

4.  ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุม่บริษัทได้ปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

5.  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ได้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งเหมาะสม 

6.  รายการท่ีมีความเก่ียวโยงกันซึ่งเกิดขึน้ในปี 2559 มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปอย่างเหมาะสมเพ่ือ

ผลประโยชน์ของบริษัท 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยเป็นการทบทวนและสอบทานข้อมลูรายงานทาง

การเงินของกลุม่บริษัท ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต รวมทัง้พิจารณาผลของการตรวจสอบภายในและการ

ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงของทัง้กลุม่บริษัท 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้  

นายชํานาญ ธรรมเจริญ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงสาเหตขุองการเพ่ิมขึน้ของภาษีเงินได้เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
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นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ได้ชีแ้จงวา่ เน่ืองจากอตัราภาษีในปี 2558 มีการปรับปรุงภาษีเงินได้ค้างจา่ยตามมาตรฐาน

การบญัชีฉบบัใหม ่ซึง่ตํ่ากวา่ปกติอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 11-12 ในขณะท่ีในปี 2559 อตัราภาษีท่ีแท้จริงได้กลบัเข้าสูภ่าวะ

ปกติอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 19-20 ของกําไรก่อนหกัภาษี 

นายนิรันดร์ ทวีกลุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงรายงานประจําปี หน้า 148 เร่ืองเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือ

ขายท่ีลดลง 

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ได้ชีแ้จงวา่ เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายท่ีลดลง เกิดจากการเปลีย่นสถานะของเงินลงทนุ

ของบริษัท เบร็ดทอล์ก ท่ีบริษัทลงทนุในประเทศสงิคโปร์ จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย เป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 พร้อมทัง้รายงานของ

ผู้สอบบญัชี 

มติ:  ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติอนมุตังิบการเงินสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบ

บญัชีตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมี

คะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,414,444,451 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 1,985,570 เสยีง   - 

บตัรเสยี 0  - 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2559 

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการเป็นผู้ พิจารณากําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทใน

ลกัษณะปีต่อปี ซึ่งไม่สามารถระบุเป็นอัตราร้อยละขัน้ตํ่าได้ สําหรับการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดําเนินงานประจําปี 2559 นัน้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงศกัยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทนุ การ

ขยายงาน ความจําเป็นและความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพ่ือการลงทุนและสร้าง

ผลตอบแทนอยา่งตอ่เน่ืองให้กบัผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 จากผล

ประกอบการปี 2559 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก เน่ืองจากบริษัทได้จัดสรรเงินสํารองตาม

กฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว ดงันี ้

1. ไมจํ่าเป็นต้องจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก เน่ืองจากบริษัทได้จดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายไว้

แล้วเป็นจํานวน 464.18 ล้านบาท ซึง่ครบตามจํานวนท่ีต้องสาํรองไว้ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว 

2. การจา่ยเงินปันผลประจําปี 2559  

1) จ่ายเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท สาํหรับผู้ ถือหุ้นสามญัเดมิและผู้ ถือหุ้นท่ีถือหลกัทรัพย์ท่ี

สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั ท่ีได้ใช้สทิธิแปลงสภาพแล้ว (ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั

ของบริษัท ครัง้ท่ี 5 (MINT-W5)) ในจํานวนรวมไมเ่กิน 4,622  ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไมเ่กิน 1,618 

ล้านบาท ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัท 
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ทัง้นี ้ในการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว บริษัทจะหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10 หรือ 0.035 บาทตอ่หุ้น

จากเงินท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับ ผู้ ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผล เป็นเงินสดสทุธิเทา่กบั 0.315 บาทตอ่หุ้น 

2) โดยบริษัทจะกําหนดรายช่ือผู้มีสทิธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 12 เมษายน 2560 และกําหนด

วนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือการรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเตมิ) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 17 เมษายน 

2560 และกําหนดจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 28 เมษายน 2560 

 ข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจา่ยปันผลในปีท่ีผา่นมา 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
วันที่จ่าย:  

เมษายน 2558 

วันที่จ่าย:  

เมษายน 2559 

วันที่จ่าย:  

เมษายน 2560 

สาํหรับผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2557 2558 2559 

1. กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 4,402 7,040 6,590 

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

3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้นสามญั (บาทตอ่หุ้น) 0.25 0.35 0.35 

4. หุ้นปันผล (บาทตอ่หุ้น) 0.10 - - 

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

6. อตัราการจ่ายเงินปันผล(1) (%) 35.00(2) 21.89(3) 23.40(4) 

หมายเหต:ุ  
(1)  อตัราการจ่ายปันผลคํานวณจากเงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยกําไรสทุธิต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน  
(2)  กําไรสทุธิต่อหุ้นสําหรบัปี 2557 มีการปรบัใหม่ เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่หลงัจากนบัรวมหุ้นปันผล  

   ซ่ึงได้รบัการอนมุติัจากทีป่ระชมุผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวนัที ่3 เมษายน 2558 
(3)  หากไม่นบัรวมรายการทีเ่กิดข้ึนครัง้ดียว อตัราการจ่ายเงินปันผลทีคํ่านวณจากกําไรสทุธิจากการดําเนินงาน มีอตัราร้อยละ 32.75 
(4)  หากไม่นบัรวมรายการทีเ่กิดข้ึนครัง้ดียว อตัราการจ่ายเงินปันผลทีคํ่านวณจากกําไรสทุธิจากการดําเนินงาน มีอตัราร้อยละ 33.69 

 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นสาํรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสาํหรับ

ผลการดําเนินงานปี  2559 ตามรายละเอียดท่ีได้กลา่วข้างต้น 

มติ:  ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนมุตัิให้จดัสรรกําไรสทุธิเป็นสาํรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานปี 2559 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,416,709,661 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 1,100 เสยีง   - 

บตัรเสยี 0  - 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือให้วตัถปุระสงค์ของบริษัทมีความชดัเจนและครอบคลมุการดําเนินกิจการของ

บริษัทยิ่งขึน้ และให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 31 จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ

แก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท จํานวน 1 ข้อ รวมเป็นวตัถปุระสงค์ของบริษัท 54 ข้อ ดงันี ้

“ข้อ 54. ประกอบกิจการสํานกังานใหญ่ข้ามประเทศ เพ่ือให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิค การบริหารเงิน 

หรือการให้บริการสนบัสนนุอ่ืนๆ การประกอบธุรกิจศนูย์บริหารเงิน เพ่ือให้บริการด้านการบริหารสภาพคลอ่ง บริหารความ

เสี่ยง การเป็นตวัแทนทางการเงิน หรือการบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับศูนย์บริหารเงิน การประกอบกิจการการค้าระหว่าง

ประเทศสําหรับการจัดซือ้และขายสินค้า วัตถุดิบ และชิน้ส่วน หรือให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ ดังกล่าวนีแ้ก่

วิสาหกิจในเครือหรือสาขา หรือบคุคลอ่ืนท่ีตัง้อยูใ่นประเทศไทยหรือในตา่งประเทศ” 

รวมถึงมอบอํานาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทน

บริษัท มอบหมาย มีอํานาจดําเนินการใด ๆ ตามท่ีจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. 

วตัถปุระสงค์ของบริษัท 

 ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท และ

การมอบอํานาจตามรายละเอียดท่ีได้กลา่วข้างต้น 

มติ: ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท และการมอบ

อํานาจตามท่ีเสนอ โดยวาระนีไ้ด้ผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

และผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,416,404,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9784 

ไมเ่ห็นด้วย 735,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0215 

งดออกเสยีง 1,100 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0  - 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือเป็นการสนบัสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจ และการเพ่ิมสภาพคล่องทาง

การเงินและความสามารถในการชําระหนีข้องบริษัท บริษัทจึงได้เสนอแผนระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ซึ่งมี

วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึง่ รวมกบัหุ้นกู้ของบริษัทท่ียงัไมไ่ด้ไถถ่อน ต้องมีจํานวนไมเ่กิน 45,000 ล้านบาท และวงเงินของหุ้น

กู้ ท่ีไถ่ถอนแล้วหรือหุ้นกู้ ท่ีบริษัทได้ซือ้คืน จะนํามานบัเป็นวงเงินของหุ้นกู้ ท่ีบริษัทสามารถออกและเสนอขายได้ (Revolving 

Principal Basis) โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 3 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้  

นายนิรันดร์ ทวีกลุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงต้นทนุทางการเงินของบริษัทอยูท่ี่ร้อยละเทา่ไร 

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ได้ชีแ้จงวา่ต้นทนุทางการเงินของบริษัทอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 3.25 ในไตรมาสท่ีผา่นมา 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ตามรายละเอียดท่ีได้กลา่วข้างต้น 
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มติ: ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามท่ีเสนอ โดยวาระนีไ้ด้ผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนน

เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมี

คะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,401,680,176 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.5425 

ไมเ่ห็นด้วย 15,631,404 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.4574 

งดออกเสยีง 1,600 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0  - 

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการที่ครบกําหนดต้องออกจากตาํแหน่งตาม

วาระในปี 2560 

ประธานฯ ได้เชิญกรรมการท่ีได้รับการเสนอแต่งตัง้ให้กลบัเข้าเป็นกรรมการ ออกจากห้องประชุมระหว่างการประชุมใน

วาระนี ้เน่ืองจากอาจพิจารณาได้วา่มีผลประโยชน์ขดัแย้งกบัวาระนี ้

ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุถึงการพิจารณาในวาระนีว้า่ เพ่ือให้จํานวนหุ้นและจํานวนเสียงท่ีลงคะแนนตรงกนั ใน

วาระนี ้บริษัทจะขอหยดุการรับลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุเป็นการชัว่คราว จนกวา่การดําเนินการประชมุในวาระนีจ้ะเสร็จสิน้  

ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 14 กําหนดว่าในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 

เป็นอตัรา (หรืออตัราท่ีใกล้เคียง) โดยกรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออก ในปีนี ้บริษัทมีกรรมการท่ีต้องออกจาก

ตําแหนง่ตามวาระจํานวน 3 ทา่น คือ 

1) คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

2) นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรัจ ราชากาเรีย กรรมการ 

3) นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค       กรรมการ 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีเห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ 

รวมทัง้การเสนอระเบียบวาระต่างๆ สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายงับริษัท 

คณะกรรมการบริษัทโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม

ท่ีจะเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่การดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคณุสมบตัิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของ

กรรมการท่ีครบกําหนดต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระแล้วเห็นวา่กรรมการทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ 1) คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม 

2) นายเอ็มมานูเอล จู๊ ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย และ 3) นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญและ

ประสบการณ์ท่ีจําเป็นต่อการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านท่ี

ต้องออกตามวาระให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี ้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า 

คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง จึงเสนอให้

กลบัเข้าดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตอ่อีกวาระหนึง่ด้วย 

โดยรายละเอียดประวตัิบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือแตล่ะทา่นปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้  
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นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะให้มีหลกัสตูรอบรมให้กบักรรมการ ซึง่จะสามารถนํา

ประโยชน์จากหลกัสตูรมาใช้ในการเพ่ิมประสทิธิภาพในการบริหารงานและการแขง่ขนัของบริษัท 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุและรับข้อเสนอแนะไว้เพ่ือพิจารณา 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการท่ีครบกําหนดต้อง

ออกจากตําแหนง่ตามวาระในปี 2560 ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 

มติ: ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติให้เลือกตัง้  1) คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม 2) นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากา

เรีย และ 3) นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม

กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย โดยวาระนีไ้ด้ผ่านมติอนมุตัิด้วย

คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน เป็นรายบคุคลดงันี ้ 

1) คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

เห็นด้วย 3,399,406,697 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.4759 

ไมเ่ห็นด้วย 17,907,544 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.5240 

งดออกเสยีง 800 เสยีง   - 

บตัรเสยี 0  - 

2) นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรัจ ราชากาเรีย กรรมการ  

เห็นด้วย 3,390,119,428 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.2042 

ไมเ่ห็นด้วย 27,193,513 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.7957 

งดออกเสยีง 2,100 เสยีง   - 

บตัรเสยี 0  - 

3) นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค กรรมการ 

เห็นด้วย 3,373,014,466 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 98.7036 

ไมเ่ห็นด้วย 44,299,975 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 1.2963 

งดออกเสยีง 600 เสยีง   - 

บตัรเสยี 0  - 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจาํนวนกรรมการ และเลือกตัง้นายจรัมพร โชติกเสถียร เป็นกรรมการใหม่และ

กรรมการอิสระ 

ประธานฯ ได้รายงานตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 12 กําหนดวา่ ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท

ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 11 คน และเพ่ือให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของบริษัท จึงเห็นควรให้เพ่ิมจํานวน

กรรมการ 1 คน จากเดิม 9 คน เป็น 10 คน และเลอืกตัง้กรรมการใหม ่เป็นกรรมการอิสระ  

นอกจากนี ้ตามมาตรา 86 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 24 กําหนดวา่ ห้าม

มิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นในห้าง
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หุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจํ่ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ี

ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท ไมว่า่จะทําเพ่ือประโยชน์ตนหรือประโยชน์

ผู้ อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ ดงันัน้ จึงขอแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบตามมาตรา 86 แห่ง 

พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 24 วา่ ปัจจบุนั นายจรัมพร โชติกเสถียร เป็นกรรมการอิสระ

ของบริษัท สิงห์ เอสเตท จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจ ลงทนุ พฒันาและบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ และ

ประกอบธุรกิจโรงแรม ทัง้นี ้ธุรกิจดงักลา่วมีสภาพอยา่งเดียวกนักบักิจการของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม

ท่ีจะเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่การดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคณุสมบตัิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของ

กรรมการใหม ่จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเพ่ิมจํานวนกรรมการ 1 คน จากเดิม 9 คน เป็น 10 คน และนําเสนอ

ต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้ นายจรัมพร โชติกเสถียร เป็นกรรมการใหม่และกรรมการอิสระ ซึ่งมี

คณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและบริษัทกําหนด (รายละเอียดประวตัิบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม ่ปรากฏตามเอกสารแนบ 4) 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติเพ่ิมจํานวนกรรมการ และเลือกตัง้นายจรัมพร โชติกเสถียร เป็น

กรรมการใหมแ่ละกรรมการอิสระ ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 

มติ: ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมตัิให้เพ่ิมจํานวนกรรมการ และเลือกตัง้นายจรัมพร โชติกเสถียร เป็นกรรมการ

ใหม่และกรรมการอิสระตามท่ีเสนอ โดยวาระนีไ้ด้ผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,413,800,425 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.8973 

ไมเ่ห็นด้วย 3,508,732 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.1026 

งดออกเสยีง 21,700 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสยี 0  - 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560   

ประธานฯ ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูล

กิจการได้พิจารณากําหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยการพิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าท่ี

คณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ผลกําไรสทุธิ และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั โดยได้เสนอคา่ตอบแทน

กรรมการประจําปี 2560 ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 2558 2559 2560 

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     
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ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 2558 2559 2560 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     

คา่ตอบแทนรายปี  200,000 250,000 250,000 

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

กรรมการตรวจสอบ    

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

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

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน    

ค่าตอบแทนรายปี  

ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน   

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

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

ค่าเบ้ียประชุม  

นอกเหนือจากการประชมุประจําปี (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้) 

 

25,000 

 

25,000 

 

25,000 

คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ    

ค่าตอบแทนรายปี  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

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

ค่าเบ้ียประชุม  

นอกเหนือจากการประชมุประจําปี (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้) 25,000 25,000 25,000 

 นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยงัได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพกัหรือใช้บริการ

โรงแรมในเครือของบริษัทตามท่ีกําหนดไว้ มลูคา่ 25,000 บาท/ปี/โรงแรม 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้  

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการในรูปแบบใหมท่ี่บริษัท

หลายๆ แหง่ในตา่งประเทศได้นํามาใช้ เช่น คา่ตอบแทนท่ีสมัพนัธ์กบักําไรสทุธิของบริษัท การจ่ายโบนสั เป็นต้น 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะ และจะได้นําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการเพ่ือ

พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการในปี 2561 ตอ่ไป 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ ทัง้นี ้ผู้

ถือหุ้นซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทด้วย ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระนี ้เพ่ือป้องกันความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์  

มติ: ท่ีประชมุได้พิจารณาและมมีติอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ตามท่ีเสนอ โดยวาระนีไ้ด้ผา่นมติ

อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุ โดยมี

คะแนนเสยีงเป็นดงันี ้
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เห็นด้วย 3,283,478,609 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9996 

ไมเ่ห็นด้วย 9,352 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

งดออกเสยีง 1,600 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0  - 

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2560 และกาํหนดค่าสอบบัญชี 

 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกนัพิจารณาแล้ว และขอ

เสนอให้ท่ีประชมุแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี  2560 ดงันี ้

1) นางอโนทยั ลกิีจวฒันะ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3442 และ/หรือ 

2) นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3445 และ/หรือ 

3) นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3760 

จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 2560 

โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และบริษัทยอ่ยสาํหรับปี 2560 

ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบี

เอเอส จํากัด จัดหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด แทนได้ (ทัง้นี ้นาง

อโนทยั ลกิีจวฒันะ เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทปี 2558-2559)  

พร้อมกนันี ้ได้กําหนดค่าตรวจสอบบญัชี รอบปีบญัชี 2560 สาํหรับบริษัทเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 2,225,600 บาท 

โดยค่าสอบบญัชีท่ีเสนอเพ่ิมขึน้จํานวน 145,600 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตรวจสอบบญัชีสําหรับปี 2559 ซึ่งเท่ากับ 

2,080,000 บาท ทัง้นี ้เน่ืองจากบริษัทได้ขยายการลงทนุทางธุรกิจอยา่งตอ่เน่ืองทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ การพิจารณา

เพ่ิมคา่สอบบญัชีจึงมีความสมควรและสอดคล้องตอ่ภารกิจท่ีเพ่ิมมากขึน้ของผู้สอบบญัชีตามการขยายการลงทนุดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีสาํหรับปี 2558-2560 ของบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้

หนว่ย: บาท 2558 2559 2560 

คา่สอบบญัชี 1,980,000 2,080,000 2,225,600 

นอกจากนี ้ประธานฯ ยงัได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้สอบบญัชีรายเดียวกนักบัผู้สอบบญัชีของ

บริษัทย่อยสําหรับปี 2559 โดยผู้สอบบญัชีไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีสว่นได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว และในปี 2559 บริษัทไมไ่ด้จ่ายคา่ตอบแทนอ่ืนใดให้กบัผู้สอบบญัชีนอกเหนือจากค่า

สอบบญัชี 

 ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2560 และกําหนดคา่สอบบญัชี ตามรายละเอียด

ท่ีเสนอข้างต้น 

มติ:  ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมตัิให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2560 และกําหนดค่าสอบบญัชี ตามท่ีเสนอ 

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้
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เห็นด้วย 3,410,789,260 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.8251 

ไมเ่ห็นด้วย 5,973,050 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.1748 

งดออกเสยีง 610,400 เสยีง   - 

บตัรเสยี 0  - 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระอ่ืนใดเพ่ิมเติม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถาม  

นางสาวสพุร ปทมุสวุรรณวดี ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการใน

บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีธุรกิจอย่างเดียวกันกับของบริษัทของนายจรัมพร โชติกเสถียร 

นอกจากนี ้ได้แสดงความเห็นถึงรายได้ท่ีมีความซํา้ซ้อนของกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการในหลายคณะ และเสนอให้มี

การแจกคปูองอาหารของร้านอาหารในเครือของบริษัทและลดราคาสนิค้าสาํหรับผู้ ถือหุ้น 

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ได้ชีแ้จงวา่ บริษัทได้ชีแ้จงการดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนของนายจรัมพร โชติกเสถียร ไว้แล้ว

ในหนงัสือเชิญประชุม และได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ ซึ่งครบถ้วนตามท่ีพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดแล้ว ในสว่นของรายได้คา่ตอบแทนของกรรมการท่ีดํารงตําแหนง่ในหลายคณะ 

เป็นไปตามภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการท่ีได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการทํางานให้กบับริษัท สําหรับสินค้า

แบรนด์ในเครือของบริษัทมีการตอบรับจากลกูค้าอยา่งดี เช่น Anello และผู้ ถือหุ้นสามารถสนบัสนนุสนิค้าของบริษัทผา่นการ

จดัโปรโมชัน่ของแตล่ะแบรนด์ 

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงความพร้อมในการเข้าซือ้กิจการสายการบิน ความ

คืบหน้าของโครงการท่ีร่วมกบับริษัท ยซูิตี ้จํากดั (มหาชน) และการจดัโปรโมชัน่สาํหรับพิซซา่ในฤดกูาลตา่งๆ  

ประธานฯ ได้ชีแ้จงวา่ การเข้าซือ้กิจการต้องใช้ความรอบคอบและระมดัระวงั เพ่ือรักษากําไรสทุธิของบริษัท บริษัท

ได้ดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวกบัอากาศยานในแอฟริกาและมลัดีฟส์ ซึง่มีความเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจโรงแรม นอกจากนี ้นายพาที สาร

สนิ กรรมการของบริษัท ยงัสามารถให้ความคิดเห็นในการประกอบธุรกิจสายการบิน และเมื่อนายจรัมพร โชติกเสถียร เข้า

เป็นกรรมการของบริษัทแล้ว เช่ือได้ว่าจะสามารถให้คําแนะนําในเร่ืองของสายการบินกับบริษัทได้อีก สําหรับโครงการท่ี

ร่วมกบับริษัท ย ูซิตี ้จํากดั (มหาชน) คือโรงแรมอนนัตรา เชียงใหม ่ซึง่บริษัทยงัรับบริหารอยูใ่นปัจจบุนั และโครงการอนนัตรา 

เชียงใหม ่เซอร์วิส สวีท ซึง่เป็นโครงการท่ีพกัอาศยั รวม 44 ยนิูต โดย ณ สิน้ปี 2559 สามารถขายไปได้แล้ว 31 ยนิูต บางสว่น

อยูร่ะหวา่งการโอน ในสว่นของโปรโมชัน่พิซซา่ นอกจากโปรโมชัน่ 1 แถม 1 ในบางช่วงเวลาแล้ว บริษัทยงัมีโปรโมชัน่ 1 แถม 

1 ผา่นบตัร take away card ซึง่สามารถใช้ได้ตลอดทัง้ปี 

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะให้เพ่ิม Free Cash Flow ในจุดเด่นทางการเงินใน

รายงานประจําปี 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุและรับข้อเสนอแนะไว้เพ่ือพิจารณา 

นาย Benjamin Joseph Alexander Mccarron ผู้ รับมอบฉันทะ ได้สอบถามถึงการจัดซือ้วตัถุดิบอย่างยัง่ยืนใน 

หว่งโซอ่ปุทาน (supply chain) Animal Welfare Issue, cage free egg 
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ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่า บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัในเร่ืองห่วงโซ่อุปทานและการจดัหาวตัถดุิบ เช่น การจดัสง่

เจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจสอบและจดัหาเมลด็กาแฟของ เดอะ คอฟฟ่ี คลบั และกระตุ้นให้บริษัทในเครือได้ตระหนกัถึงความสาํคญั

ในเร่ืองนี ้นายพอล เคนน่ี ได้กลา่วเสริมวา่ บริษัทมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยมีมาตรการให้ผู้ ค้าวตัถดุิบให้กบับริษัทต้อง

ลงนามรับทราบระเบียบปฏิบตัิในการจดัซือ้วตัถดุิบของบริษัท ซึง่ในระเบียบปฏิบตัินัน้ระบถุึงการปฏิบตัิตอ่สตัว์อยา่งถกูต้อง 

ในออสเตรเลีย เดอะ คอฟฟ่ี คลบั ให้ความสําคญักบั cage free egg สําหรับประเทศไทยนัน้ บริษัทได้ปฏิบตัิตามระเบียบ

ของกรมปศสุตัว์ในการปฏิบตัิตอ่สตัว์ และขัน้ตอนก่อนนําสง่เนือ้สตัว์ให้กบับริษัท 

นายวฒุิชยั พีรพฒันภมูิ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการเข้าซือ้กิจการท่ีมีนยัสําคญัใน

ระยะสัน้นี ้ความคืบหน้าและผลกระทบของโครงการ mixed-use ท่ีถนนสีลมของบริษัท มุมมองความเห็นท่ีมีกับ Food 

Panda แอพพลเิคชัน่ใหมใ่นการสัง่อาหารจดัสง่ให้ถึงบ้าน และผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท 

นายชัยพฒัน์ ไพฑูรย์ ได้ชีแ้จงว่า การเข้าซือ้กิจการเป็นหนึ่งในกลยทุธ์ในการขยายธุรกิจของบริษัท บริษัทมีสว่น

งานท่ีดูแลในเร่ืองการเข้าซือ้กิจการและการลงทุนทัง้ในส่วนโรงแรมและร้านอาหาร โดยจะสามารถเปิดเผยถึงการเข้าซือ้

กิจการเมื่อโครงการมีความแน่นอนแล้วเท่านัน้ โครงการ mixed use ท่ีถนนสีลมยงัดําเนินตอ่ไป ซึ่งจะใช้เป็นสํานกังานของ

บริษัทและเช่ือวา่ผู้ ร่วมทนุกบับริษัทมีศกัยภาพในการดงึดดูลกูค้าให้เข้ามาใช้บริการได้ สาํหรับ Food Panda ปัจจบุนัได้ร่วม

จดัสง่อาหารให้กบับริษัทแล้ว เช่น สเวนเซ่นส์ และถือเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจการจดัสง่อาหารให้กบับริษัทมากกวา่จะ

เป็นคู่แขง่ ในสว่นของผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทในอีก 5 ปีข้างหน้า บริษัทคาดวา่จะมีการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 

ในช่วงร้อยละ 15-20 

นายธีระวฒัน์ อนนัตวรสกลุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงการใช้ Big Data ในการตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้าของบริษัท 

 นายชัยพฒัน์ ไพฑูรย์ ได้ชีแ้จงว่า บริษัทมีการเก็บข้อมูลของลกูค้าทัง้ในธุรกิจโรงแรมผ่านระบบการจองห้องพกั

แบบรวมศนูย์ ธุรกิจอาหารมีการสัง่อาหารผา่น 1112 และธุรกิจไลฟ์สไตล์มี e-commerce ทําให้มข้ีอมลูของลกูค้า และกําลงั

พฒันาระบบการบริหารข้อมลู data analytic ให้สามารถวิเคราะห์ความต้องการของลกูค้าได้ดียิ่งขึน้ 

นายสมชัย สชุาติเจริญยิ่ง ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงการเข้าลงทุนในบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 

จํากดั (มหาชน) (S&P) โอกาสและอปุสรรค และระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ได้ชีแ้จงวา่ บริษัทมีความสมัพนัธ์เชิงกลยทุธ์กบัทาง S&P และได้สง่ผู้บริหารเข้าเป็นกรรมการ

ใน S&P 2 ทา่น คือคณุปัทมาวลยั รัตนพลและคณุจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ทัง้นี ้S&P ก็ได้จดัสง่ผู้บริหารเข้าร่วมประชมุรับทราบ

ผลการดําเนินงานของบริษัททกุไตรมาส เป็นการแลกเปลีย่นข้อมลูซึง่กนัและกนั นอกจากนี ้บริษัทได้จดัตัง้บริษัทร่วมทนุกบั 

S&P ในประเทศองักฤษ แบรนด์อาหารไทยภทัราและสดุา สําหรับการควบคมุภายในของบริษัท บริษัทจะควบคมุผ่านการ

ดําเนินงานแบบ HUB ซึ่งเป็นการบริหารจดัการในตวัเอง เช่น ออสเตรเลีย จีน และยงัมีการรายงานการดําเนินงานรายไตร

มาส ซึ่งจะทําให้บริษัทรับทราบปัญหาและอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ เพ่ือหาทางแก้ไขได้ทนัท่วงที อีกทัง้บริษัทได้จัดส่งเจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบภายในเข้าไปตรวจสอบการดําเนินงานเพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอยูเ่สมอ 
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นางอญัชลี เครือวงศ์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงรายงานประจําปีหน้า 143 การแยกการดําเนินงานตาม

ภมูิศาสตร์ สาเหตท่ีุท่ีมาของรายได้ของประเทศโปรตเุกสแตกตา่งจากท่ีมาของรายได้จากประเทศอ่ืนๆ  

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ได้ชีแ้จงว่า การเข้าซือ้กิจการทิโวลี ในประเทศโปรตเุกส ได้เสร็จสิน้ในปี 2559 ทําให้มีรายได้

จากทิโวลเีข้ามามากในปีท่ีผา่นมา 

นายเกรียงมาศ พันธุ์ชัย ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงการเข้าลงทุนในประเทศ CLMV และแนวโน้ม

อตุสาหกรรมในเร่ืองรักสขุภาพ และ transfat ในอาหาร 

นายชัยพฒัน์ ไพฑูรย์ ได้ชีแ้จงว่า บริษัทมีธุรกิจในประเทศ CLMV อยู่แล้ว ทัง้โรงแรมและร้านอาหาร สําหรับใน

ร้านอาหารจะมีการเน้นในเร่ืองของสขุภาพ เช่น ข้าวอินทรีย์ และผกัของโครงการหลวงในร้านซิซซ์เลอ่ร์  

นายพอล เคนน่ี ได้ชีแ้จงวา่ ในไอศกรีมสเวนเซ่นส์ บริษัทได้นํา transfat ออกจากผลิตภณัฑ์ของบริษัท และได้เน้น

ยํา้ผู้ ค้าวตัถดุิบให้กบับริษัทในเร่ืองนี ้

นายวรุต มหาวาณิชย์วงศ์ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงปัญหาของ Anantara Vacation Club รายได้และ

กําไรของ Tivoli ในปีนี ้มมุมองการบริโภคโดยรวมในประเทศในปีนี ้

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ได้ชีแ้จงว่า บริษัทได้ปรับเปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจของ Anantara Vacation Club โดยการลด

ระยะเวลาการผอ่นชําระให้สัน้ลง และเพ่ิมจํานวนเงินประกนัให้มากขึน้ เพ่ือลดปัญหาหนีเ้สยี รายได้และกําไรของ Anantara 

Vacation Club มีสญัญาณฟื้นตัวตัง้แต่ไตรมาส 4 ปีท่ีแล้ว สําหรับทิโวลีอยู่ระหว่างการปรับปรุงโรงแรม และคาดว่าจะ

สามารถเพ่ิมราคาภายหลงัการปรับปรุงได้ ในเร่ืองมุมมองการบริโภคได้รับแรงกระตุ้นจากทัง้ทางภาครัฐ การกระตุ้นการ

ลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ การกระตุ้นเศรษฐกิจ บริษัทเองพยายามปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่ 

โปรโมชัน่ใหม่ๆ  เพ่ือกระตุ้นการบริโภค 

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะให้อํานวยความสะดวกกบัผู้ ถือหุ้นตา่งชาตด้ิวยเคร่ือง

แปลภาษา 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุและรับข้อเสนอแนะไว้เพ่ือพิจารณา อยา่งไรก็ตาม ปัจจบุนั บริษัทได้ดําเนินการประชมุทัง้

ภาษไทยและองักฤษ 

นางสาวสพุร ปทมุสวุรรณวดี ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงการจ้างงานของแรงงานทพุพลภาพในบริษัท 

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ได้ชีแ้จงว่า บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายในการจ้างแรงงานทพุพลภาพ 1 คน ต่อพนกังาน 

100 คน 

เน่ืองด้วยไมม่ีเร่ืองอ่ืนใดเสนอเพ่ือพิจารณา และไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกลา่วปิดประชมุ

เมื่อเวลา 16.45 น. 
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