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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 25/2561 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

ประชมุเมื่อวนัท่ี 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ บอลรูม ชัน้ 10 โรงแรมอวานี 

ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานคณะกรรมการ ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัท

ได้กําหนดไว้ โดยประธานฯ ดําเนินการประชุมเป็นภาษาองักฤษ และนายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน

สว่นกลางและรองประธานฝ่ายวางแผนกลยทุธ์ ดําเนินการประชมุเป็นภาษาไทย 

ก่อนเร่ิมการประชุม เจ้าหน้าท่ีของโรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ได้นําเสนอคําแนะนําเก่ียวกบัมาตรการ

และระบบรักษาความปลอดภยั กรณีเกิดเหตฉุกุเฉินของทางโรงแรม  

นายชัยพฒัน์ ไพฑูรย์ ได้แจ้งว่า บริษัทมีทุนชําระแล้วจํานวน 4,618,914,291 บาท แบ่งออกเป็น 4,618,914,291 

หุ้น มีผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 5 มีนาคม 2561 จํานวน 25,809 ราย ซึ่งในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุ

ด้วยตนเองจํานวน 334 ราย และด้วยการมอบฉันทะจํานวน 2,056 ราย รวมทัง้สิน้ 2,390 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้

3,586,505,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.6482 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบั

ของบริษัท นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ จึงได้เชิญประธานฯ กลา่วเปิดประชมุ 

ประธานฯ เปิดประชุม โดยได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและแนะนํากรรมการบริษัท 

ผู้บริหารระดบัสงู ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมายและผู้ ท่ีได้รับแต่งตัง้ให้ทําหน้าท่ีตรวจสอบการนบัคะแนนท่ีเข้าร่วมประชมุ 

ดงันี ้ 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 90 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 10 ทา่น) 

1. นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

2. คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

3. นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

4. นางสาวสวุภา เจริญยิ่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ  

สรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

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 (คิดเป็นร้อยละ 10 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 10 ทา่น) 

1. นางกอบกาญจน์ วฒันวรางกรู กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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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 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 

นายเทพชล โกศล    บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากดั 

ผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ทาํหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง 

นายยทุธชยั วิธีกล บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากดั 

ก่อนท่ีจะให้ท่ีประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ท่ีปรึกษากฎหมายฯ ชีแ้จง

วิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนบัคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ อีกทัง้ยงัได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบบทบาทหน้าท่ีของผู้ ท่ีได้รับ

การแตง่ตัง้ให้ทําหน้าท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีงครัง้นี ้ 

ท่ีปรึกษากฎหมายฯ ได้ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนเสยีงและวิธีการนบัคะแนนเสยีง ดงันี ้ 

1. ผู้ 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
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6. สําหรับวาระอ่ืนๆ ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีไม่เห็นด้วยกบัข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง ให้

ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน พร้อมลงนามกํากบัไว้ แล้วสง่ให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเพ่ือนบัคะแนนเสยีงตอ่ไป

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 แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นคนใดอาสา 

ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 24/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 4 เมษายน 2560 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 24/2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 4 

เมษายน 2560 โดยสาํเนารายงานการประชมุได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว ซึง่ปรากฏตามเอกสาร

แนบ 1 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

มติ:  ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 24/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 4

เมษายน 2560 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,587,169,537 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 3,000,100 เสยีง 

บตัรเสยี - 
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วาระที่ 2   พิจารณารับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ

บริษัทในรอบปี 2560 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า รายงานประจําปี รายงานคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของ

บริษัทและรายงานความยัง่ยืนปี 2560 ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมอยา่งครบถ้วนแล้ว จึงขอนําเสนอ

รายละเอียดในรูปแบบวีดิทศัน์ (VDO) เพ่ือสรุปภาพรวมผลการดําเนินงาน ก่อนท่ีจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

ในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวมจากการดําเนินงาน 58,644 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 8 จากปีก่อน การเติบโต

ดงักลา่วมีสาเหตหุลกัมาจากผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งของธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ โดยเฉพาะจากการเติบโตของโรงแรมใน

ประเทศไทยและกลุ่มโรงแรมภายใต้แบรนด์ทิโวลีในประเทศบราซิลและโปรตุเกส รายได้ท่ีเพ่ิมขึน้จากการเข้าซือ้กิจการ ซึ่ง

รวมถึงการเพ่ิมสดัสว่นเงินลงทนุในโรงแรม 2 แห่งในประเทศแซมเบียตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม ปี 2559 และการลงทนุในคอร์บิน 

แอนด์ คิงในไตรมาส 4 ปี 2560 รวมถึงการเติบโตอยา่งแข็งแกร่งของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ นอกจากนีผ้ลการดําเนินงานท่ีโดด

เด่นของธุรกิจจัดจําหน่ายยงัช่วยให้รายได้รวมของกลุ่มเติบโตขึน้ ในปี 2560 ธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ และธุรกิจร้านอาหารมี

สดัสว่นรายได้คิดเป็นร้อยละ 53 และร้อยละ 40 ของรายได้รวมตามลาํดบั ในขณะท่ีธุรกิจจดัจําหนา่ยและรับจ้างผลติมีสดัสว่น

รายได้คิดเป็นร้อยละ 7 บริษัทรายงานผลกําไรสทุธิ 5,415 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับกําไรสทุธิซึ่งไม่นบัรวม

รายการท่ีเกิดขึน้ครัง้เดียวในปีก่อน 

ณ สิน้ปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 118,444 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 9,990 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการ

เพ่ิมขึน้ของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นจากการเพ่ิมขึน้ของยอดขายแบบผอ่นชําระของอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั และการรวมงบ

การเงินของคอร์บิน แอนด์ คิง การเพ่ิมขึน้สทุธิของเงินลงทนุของบริษัท ซึง่รวมถึงการเพ่ิมสดัสว่นการลงทนุในริเวอร์ไซด์ การ

แปลงเงินให้กู้ เป็นทนุในสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70 ในแกรบบ์ ฟู้ ดในสหราชอาณาจักร และการเพ่ิมขึน้ของเงินลงทนุใน

ธุรกิจโรงแรมในทวีปแอฟริกา การเพ่ิมขึน้ของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์จากการปรับปรุงโรงแรมของกลุม่ทิโวลแีละการลงทนุ

ในคอร์บิน แอนด์ คิง 

บริษัทมีหนีส้ินรวมเป็น 68,423 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึน้ 766 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของเจ้าหนี ้

การค้าและเจ้าหนีอ่ื้นจากธุรกิจโรงแรมและการรวมงบการเงินของคอร์บิน แอนด์ คิง สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพ่ิมขึน้กวา่

เก้าพนัล้านบาทเป็น 50,021 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการบนัทกึกําไรสทุธิในปี 2560 การเพ่ิมขึน้ของหุ้นสามญัและ

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัเป็นผลมาจากการแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทในเดือนพฤศจิกายน

ปี 2560  

 ปัจจบุนั บริษัทมีพนกังานกวา่ 66,000 คน พร้อมท่ีจะให้บริการ ณ โรงแรม 158 แหง่ ร้านอาหาร 2,064 ร้าน และ

ร้านค้า 398 แหง่ ให้ลกูค้ากวา่ 210 ล้านคน ใน 32 ประเทศ 

ทัง้นี ้ท่ีประชมุได้รับทราบรายงานประจําปี และรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบ

ปี 2560 ตามท่ีเสนอ  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิสาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบญัชีได้แสดง
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ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทวา่มีความถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และบริษัทได้

จดัสง่งบการเงินให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

ประธานฯ ได้ขอให้ คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงความเห็นเก่ียวกับการ

ปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. รายงานทางการเงิน ในปี 2560 มีความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ ทัง้นี ้ระบบการควมคมุภายในสําหรับ

การจดัทํารายงานทางการเงินเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

2. บริษัทได้ปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินธุรกิจ

3. บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนิน

ธุรกิจ สินทรัพย์ของบริษัทได้รับการป้องกันและดูแลรักษาเป็นอย่างดี การบนัทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และ

ทรัพยากรได้ถกูใช้อยา่งมีประสทิธิภาพและมีประสทิธิผล 

4. ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุม่บริษัทได้ปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ

5. ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ได้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งเหมาะสม

6. รายการท่ีมีความเก่ียวโยงกันซึ่งเกิดขึน้ในปี 2560 มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปอย่างเหมาะสมเพ่ือ

ผลประโยชน์ของบริษัท 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยเป็นการทบทวนและสอบทานข้อมลูรายงานทาง

การเงินของกลุม่บริษัท ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต รวมทัง้พิจารณาผลของการตรวจสอบภายในและการ

ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงของทัง้กลุม่บริษัท 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

นายสถาพร โคธีรานรัุกษ์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถงึประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

• ขอให้อธิบายรายละเอียดท่ีระบไุว้ในเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ในรายงานของผู้สอบบญัชี เก่ียวกบัการซือ้กิจการ

และได้บนัทกึกําไรจากการซือ้ในราคาตํ่ากวา่มลูคา่ยตุิธรรมจํานวน 7.55 ล้านบาท และคา่ความนิยม 1,396.19 ล้านบาท 

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ชีแ้จงวา่ในปีนีบ้ริษัทมีกําไรจากการบนัทกึสว่นตา่งของมลูคา่ยตุิธรรมซึง่สงูกวา่ราคาท่ีบริษัท

ซือ้มา  รายการนีเ้ป็นรายการเหมอืนกบัปีท่ีแล้ว กลา่วคือในปี 2559 บริษัทก็มกํีาไรจากการซือ้กิจการกลุม่ทิโวล ี

• กําไรสทุธิลดลงจากสาเหตใุด

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ได้ชีแ้จงวา่ ในสว่นของกําไรสทุธิท่ีลดลงในปี 2560 เน่ืองจากในปี 2559 มีการบนัทกึกําไร

พิเศษ เช่น กําไรจากการเข้าซือ้กิจการทิโวล ี กําไรในปี 2559 จึงสงูกวา่ปกติ หากตดักําไรพิเศษในสว่นนีอ้อก กําไรจากการ

ดําเนินงานของบริษัทยงัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 18 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

• ในรายงานประจําปี หน้า 94 ขอทราบสาเหตขุองผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงิน-สทุธิจาก

ภาษี ซึง่แสดงผลขาดทนุเพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน และมีการป้องกนัความเสีย่งในเร่ืองอตัราแลกเปลีย่นอยา่งไรบ้าง 
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นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ชีแ้จงวา่ การมีผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นเป็นเร่ืองปกติของการทําธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบั

ตา่งประเทศ บริษัทมีมาตรการในการป้องกนัความเสีย่งของอตัราแลกเปลีย่นหลายอยา่ง เช่น โดยวิธีป้องกนัความเสือ่งแบบ 

natural hedge การทําสญัญาแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ (cross currency swap) นอกจากนีจ้ากการท่ีมีรายได้จาก

หลายสกลุเงิน ทําให้สามารถช่วยลดทอนความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นท่ีเปลีย่นแปลงไปได้ด้วย 

• ในรายงานประจําปี งบกระแสเงินสด หน้า 99 ขอให้อธิบายรายการขาดทนุจากการขาย การด้อยคา่และตดั

จําหนา่ยท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ และขาดทนุจากการขาย การด้อยคา่และตดัจําหนา่ย

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนและคา่เชา่จา่ยลว่งหน้า 

 นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ชีแ้จงวา่รายการขาดทนุจากการขาย การด้อยคา่และตดัจําหนา่ยท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

และอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ และรายการขาดทนุจากการขาย การด้อยคา่และตดัจําหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนและคา่

เช่าจ่ายลว่งหน้า สว่นใหญ่เป็นเร่ืองของการตดัจําหนา่ยในสนิทรัพย์ถาวรและสนิทรัพย์ท่ีไมม่ีตวัตนซึง่เป็นไปตามปกติของ

การประกอบกิจการ 

• ในรายงานประจําปี หน้า 212 ข้อ 18 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน ขอให้อธิบายความหมายของสทิธิในการบริหารสนิทรัพย์ 

ทรัพย์สนิทางปัญญา เคร่ืองหมายการค้า คา่ความนิยม 

 นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ชีแ้จงวา่ สทิธิในการบริหารสนิทรัพย์ คือการบริหารสนิทรัพย์ของ Oaks Hotels and Resorts 

ในออสเตรเลยี ทรัพย์สนิทางปัญญา เช่น ลขิสทิธ์ิแฟรนไชส์ ซอฟท์แวร สตูรอาหาร เป็นต้น 

• ในรายงานประจําปี หน้า 248 ราคาซือ้กลุม่บริษัท คอร์บิน แอนด์ คิง สงูกวา่มลูคา่ตามบญัชีสทุธิถงึ 1,359 ล้านบาท

บริษัทได้เลง็เห็นโอกาสใดในการลงทนุครัง้นี ้

 นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ชีแ้จงวา่ ตวัเลขท่ีแสดงเป็นมลูคา่ท่ีบริษัทจ่ายไปเทียบกบัมลูคา่ทางบญัชี ณ วนันัน้ๆ โดยไม่

สะท้อนถึงศกัยภาพทางธุรกิจท่ีจะได้ประโยชน์ในอนาคตและยงัไมไ่ด้บนัทกึอยูใ่นบญัชีในเวลานี ้ บริษัทเช่ือและเลง็เห็นวา่ 

คอร์บิน แอนด์ คิง จะเป็นการลงทนุเชิงกลยทุธ์ สาํหรับธุรกิจสนัทนาการและธุรกิจร้านอาหารระดบับนในประเทศองักฤษและ

ภมูิภาคนัน้ และยงัเป็นประตสููก่ารแสวงหาโอกาสใหม่ๆ  ทางธุรกิจในสหราชอาณาจกัร ซึง่ คอร์บิน แอนด์ คิง มีเครือขา่ยและ

รากฐานไว้อยูเ่ดิมแล้ว ซึง่จะเสริมศกัยภาพ เสริมความแขง็แกร่งในธุรกิจด้านอาหารและเคร่ืองดื่มให้กบับริษัท นํามาซึง่

ผลประโยชน์สงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ในอนาคต 

 นายวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึง หน้า 92 รายได้คา่เช่าอสงัหาริมทรัพย์ลดลง ในขณะท่ี

คา่ใช้จา่ยคา่เช่าอสงัหาริมทรัพย์เพ่ิมขึน้ เกิดจากสาเหตใุด และรายได้บนัเทิงก็ลดลงเช่นกนั 

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ชีแ้จงวา่ รายได้คา่เช่าอสงัหาริมทรัพย์ลดลง เน่ืองจากกําลงัมกีารก่อสร้างพลาซา่ในเฟส 2 ท่ี

เทอเทิล วิลเลจ จงัหวดัภเูก็ต ซึง่คาดวา่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี 2562 จึงกระทบกบัรายได้ของคา่เชา่ดงักลา่ว ในขณะท่ี

คา่เช่ายงัต้องจา่ยอยูด่งันัน้คา่ใช้จ่ายจึงไมไ่ด้ลดลง สาํหรับธุรกิจบนัเทิง รายได้ชะลอตวัลงในปีท่ีแล้วเน่ืองจากอยูใ่นช่วงไว้

อาลยั  

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิคณุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถงึประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

เอกสารแนบ 1
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• ในรายงานประจําปี หน้า 92 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพ่ิมขึน้ในสว่นใดบ้าง

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ชีแ้จงวา่ เป็นการเพ่ิมขึน้ของคา่ใช้จา่ยในการสร้างแบรนด์ใหมแ่ทนแบรนด์ Tivoli คา่ใช้จา่ยใน

การปรับปรุงโรงแรม การเปิดตวัโรงแรม เป็นต้น 

• สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและสว่นได้เสยีในกิจการร่วมค้าเพ่ิมขึน้จากสาเหตใุด

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ชีแ้จงวา่ สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและสว่นได้เสยีในกิจการร่วมค้าเพ่ิมขึน้ เกิด

จากผลประกอบการท่ีดีขึน้ในสว่นของกิจการร่วมค้าในมลัดีฟส์ และกิจการร่วมค้าในสว่นร้านอาหารในสนามบิน

• ภาษีเงินได้ลดลงจากสาเหตใุด

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ได้ชีแ้จงวา่ ในปี 2560 บริษัทได้รับสทิธิประโยชน์ลดอตัราภาษีและยกเว้นภาษีจากการจดัตัง้

สาํนกังานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarter: IHQ) และยงัมีการในมาตรการการหกัรายจา่ยสาํหรับรายจา่ยใน

การลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกรมสรรพากรอนญุาตให้นําคา่เสือ่มราคามาหกัได้สองเทา่ตามพระราชกฤษฎีกา หมายเลข 642 มา

ใช้ จึงทําให้คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้แสดงตวัเลชท่ีลดลง 

• ในด้านงบดลุ ให้อธิบายถงึสนิทรัพย์ท่ีไมม่ีตวัตนจํานวน 19,664 ล้านบาท

ประธานฯ ได้กลา่ววา่สนิทรัพย์ท่ีไมม่ีตวัตนท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน ได้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานบญัชีท่ีได้กําหนดไว้

โดยคณุอโนทยั ลกิีจวฒันะ ผู้สอบบญัชีของบริษัท ได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่ สนิทรัพย์ท่ีไมม่ีตวัตนในสว่นท่ีมาจากสทิธิใน

การบริหารสินทรัพย์ (management letting rights) นัน้ มีสญัญาซือ้ขายอยูจ่ริงและบริษัทมีสิทธิในสินทรัพย์นัน้  นอกจากนี ้

เมื่อเข้าซือ้กิจการ บริษัทจะต้องตีมูลค่ายตุิธรรมสําหรับสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนและไม่มีตวัตน เช่นเคร่ืองหมายการค้า แบรนด์ 

โดยผู้ เช่ียวชาญ  สินทรัพย์ดงักล่าวจะมีการทบทวนราคาตามบญัชีในทกุๆ ปีและปรับปรุงหากการด้อยค่าเกิดขึน้  กิจการ

ประเมินการด้อยค่าของสิ่งเหลา่นี ้โดยการจดัทําการประมาณการกระแสเงินสด ว่าสิ่งเหลา่นีย้งัให้กําไรอยู่หรือไม่ ถ้ายงัมี

กําไร ก็จะยงัไมม่กีารด้อยคา่ 

 คา่ความนิยม เกิดจากการเข้าซือ้กิจการก็เช่นกนั ด้วยข้อกําหนดทางบญัชีกิจการต้องตีราคาสนิทรัพย์ หนีส้นิ ด้วย

ราคายตุิธรรมเทียบกบัเงินท่ีจา่ยซือ้ ถ้าเป็นการจา่ยเงินซือ้ท่ีสงูกวา่ จะเรียกวา่คา่ความนิยม ซึง่จะต้องทดสอบการด้อยคา่เป็น

ประจําทกุปี 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 พร้อมทัง้รายงานของ

ผู้สอบบญัชี 

มติ:  ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติอนมุตังิบการเงินสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบ

บญัชีตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี

คะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,593,842,943 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9997 

ไมเ่ห็นด้วย 10,700 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

งดออกเสยีง 4,990,070 เสยีง   

บตัรเสยี - 

เอกสารแนบ 1
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วาระที่ 4      พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2560 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการเป็นผู้ พิจารณากําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ใน

ลกัษณะปีต่อปี ซึ่งไม่สามารถระบุเป็นอัตราร้อยละขัน้ตํ่าได้ สําหรับการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดําเนินงานประจําปี 2560 นัน้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงศกัยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทนุ การ

ขยายงาน ความจําเป็นและความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพ่ือการลงทุนและสร้าง

ผลตอบแทนอยา่งตอ่เน่ืองให้กบัผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 จากผล

ประกอบการปี 2560 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก เน่ืองจากบริษัทได้จัดสรรเงินสํารองตาม

กฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว ดงันี ้

1. ไม่จําเป็นต้องจดัสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก เน่ืองจากบริษัทได้จดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายไว้

แล้วเป็นจํานวน 464 ล้านบาท ซึง่ครบตามจํานวนท่ีต้องสาํรองไว้ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว

2. การจา่ยเงินปันผลประจําปี 2560

1) จ่ายเป็นเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท สาํหรับผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมในจํานวนรวมไม่เกิน

4,619 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไมเ่กิน 1,848 ล้านบาท ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัท

2) ในการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว บริษัทจะหกัภาษี ณ ท่ีจา่ยในอตัราร้อยละ 10 หรือ 0.04 บาทตอ่หุ้นจากเงินท่ี

ผู้ ถือหุ้นจะได้รับ ผู้ ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผล เป็นเงินสดสทุธิเทา่กบั 0.36 บาทตอ่หุ้น

บริษัทจะกําหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 11 เมษายน 2561 และกําหนด

จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 เมษายน 2561

ข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจา่ยปันผลในปีท่ีผา่นมา 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
วันที่จ่าย: 

เมษายน 2559 
วันที่จ่าย: 

เมษายน 2560 
วันที่จ่าย: 

เมษายน 2561 
สาํหรับผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2558 2559 2560 

1. กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 7,040 6,590 5,415 

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

3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้นสามญั (บาทตอ่หุ้น) 0.35 0.35 0.40 

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

5. อตัราการจ่ายเงินปันผล(1) (%) 21.89(2) 23.40(3) 32.81 

   หมายเหต:ุ (1) อตัราการจ่ายปันผลคํานวณจากเงินปันผลตอ่หุ้นหารด้วยกําไรสทุธิตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน  
     (2) หากไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้ครัง้ดียว อตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีคํานวณจากกําไรสทุธิจากการดําเนินงาน มีอตัราร้อยละ 32.75 
   (3)  หากไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้ครัง้ดียว อตัราการจ่ายเงนิปันผลท่ีคํานวณจากกําไรสทุธิจากการดําเนินงาน มีอตัราร้อยละ 33.69 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

นายสพุจน์ เอือ้ชยัเลศิกลุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถงึการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิครัง้ตอ่ไป 

เอกสารแนบ 1
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ประธานฯ ชีแ้จงวา่ การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิครัง้ตอ่ไปจะขึน้อยูก่บัความต้องการใช้เงินของบริษัท 

ซึ่งบริษัทเพ่ิงได้รับเงินจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสทิธิ MINT-W5 จํานวน 7.9 พนัล้านบาท จึงยงัไม่มีความ

จําเป็นในการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ใหม่ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี ้ทัง้นี ้ยังต้องขึน้อยู่กับโอกาสใน

อนาคตด้วย 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นสาํรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสาํหรับ

ผลการดําเนินงานปี  2560 ตามรายละเอียดท่ีได้กลา่วข้างต้น 

มติ:  ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนมุตัิให้จดัสรรกําไรสทุธิเป็นสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานปี 2560 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,595,828,619 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9994 

ไมเ่ห็นด้วย 18,551 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0005 

งดออกเสยีง 3,005,600 เสยีง   

บตัรเสยี - 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ข้อ 40 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้วตัถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจน และเป็นไปตามระเบียบสํานกังาน

ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางท่ีกําหนดให้ธุรกิจนําเท่ียวต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก่อนจึงจะสามารถ

ประกอบกิจการได้ จึงเห็นควรเสนอแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยยกเลกิวตัถปุระสงค์จํานวน 

1 ข้อ ทําให้วตัถปุระสงค์ของบริษัทมีจํานวน 53 ข้อ (จากเดิม 54 ข้อ) ดงันี ้   

ยกเลิกวตัถุประสงค์ “ข้อ 40. ประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนการท่องเท่ียว ผู้ รับจ้างและอํานวยความสะดวกในการ

เดินทาง และให้บริการแก่นกัทศันาจรและนกัเดนิทาง หรือสง่เสริมการให้บริการตา่งๆ ทกุประเภทและโดยเฉพาะอยา่งยิ่งโดย

วิธีการจอง หรือจําหน่ายตัว๋เดินทาง โรงแรมและสถานท่ีพกัแรมอ่ืนๆ จดัหา (โดยการว่าจ้างหรือโดยวิธีอ่ืน) ซึ่งมคัคเุทศก์ ตู้

นิรภยั สํานกังาน สอบถามข้อมลู ห้องสมดุ ห้องนํา้ ห้องอ่านหนงัสือ บริการเก็บรักษากระเป๋าเดินทาง บริการขนสง่ และรับ

จดัทวัร์และดําเนินงานด้านการทอ่งเท่ียว” 

นอกจากนี ้เสนอให้มอบอํานาจให้คณะกรรมการ หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทํา

การแทนบริษัทมอบหมาย มีอํานาจดําเนินการใดๆ ตามท่ีจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 

3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท โดย

ยกเลกิวตัถปุระสงค์ข้อ 40 และการมอบอํานาจตามรายละเอียดท่ีได้กลา่วข้างต้น 

มติ: ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยยกเลิก

วตัถปุระสงค์ข้อ 40 และการมอบอํานาจตามท่ีเสนอ โดยวาระนีไ้ด้ผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของ

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เอกสารแนบ 1



10 

เห็นด้วย 3,595,874,256 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9161 

ไมเ่ห็นด้วย 10,700 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

งดออกเสยีง 3,005,600 เสยีง       คิดเป็นร้อยละ 0.0835 

บตัรเสยี - 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 4,621,828,347 บาท เป็นจํานวน 

4,618,914,291 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นําออกจําหน่ายซึ่งออกไว้เพื่อรองรับการแปลง

สภาพใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ (MINT-W5) จาํนวน 2,914,056 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 

1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษัทได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

MINT-W5 และได้หมดอายลุงในเดือนพฤศจิกายน  2560 แล้วนัน้ มีข้อมลูท่ีสาํคญัดงันี ้ 

MINT-W5 

วนัท่ีหมดอาย ุ 3 พฤศจิกายน 2560 

จํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีไมไ่ด้ใช้สทิธิคงเหลอื 2,599,859 หนว่ย 

จํานวนหุ้นสามญัรองรับการใช้สทิธิคงเหลอื 2,914,056 หุ้น 

ดงันัน้ เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา 140 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั บริษัทจึงต้องลดทนุจดทะเบียน

ของบริษัทจาก 4,621,828,347 บาท เป็น 4,618,914,291 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จําหนา่ยจํานวน 2,914,056 

หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ซึง่เป็นหุ้นสามญัคงเหลอืจากการจดัสรรเพ่ือรองรับการใช้สทิธิ MINT-W5 ซึง่ได้หมดอายไุป

แล้วเมื่อวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 และเพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนข้างต้น บริษัทจะต้องดาํเนินการแก้ไข

เพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนดงักลา่ว ดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 4,618,914,291 บาท (สีพ่นัหกร้อยสบิแปดล้านเก้าแสนหนึง่หมื่น

สีพ่นัสองร้อยเก้าสบิเอ็ดบาท) 

แบง่ออกเป็น 4,618,914,291 หุ้น (สีพ่นัหกร้อยสบิแปดล้านเก้าแสนหนึง่หมื่น

สีพ่นัสองร้อยเก้าสบิเอ็ดหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

โดยแบง่ออกเป็น 

หุ้นสามญั 4,618,914,291 หุ้น (สีพ่นัหกร้อยสบิแปดล้านเก้าแสนหนึง่หมื่น

สีพ่นัสองร้อยเก้าสบิเอ็ดหุ้น) 

หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (- หุ้น)” 

รวมถึงมอบอํานาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทน

บริษัทมอบหมาย มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ตามท่ีจําเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพ่ิมเติม

หนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนตามรายละเอียดท่ีได้กลา่วข้างต้น  

เอกสารแนบ 1
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มต:ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติอนมุตัิให้ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 

เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนตามท่ีเสนอ โดยวาระนีไ้ด้ผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมี

คะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,595,831,243 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9147 

ไมเ่ห็นด้วย 14,700 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0004 

งดออกเสยีง 3,053,243 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0848 

บตัรเสยี - 

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการที่ครบกําหนดต้องออกจากตาํแหน่งตาม  

วาระในปี 2561 

ประธานฯ ได้เชิญกรรมการท่ีได้รับการเสนอแต่งตัง้ให้กลบัเข้าเป็นกรรมการ ออกจากห้องประชุมระหว่างการประชุมใน

วาระนี ้เน่ืองจากอาจพิจารณาได้ว่ามีผลประโยชน์ขัดแย้งกับวาระนี ้โดยประธานฯ มอบหมายให้นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ เป็น

ผู้ดําเนินการประชมุในวาระนี ้

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุถึงการพิจารณาในวาระนีว้า่ เพ่ือให้จํานวนหุ้นและจํานวนเสียงท่ีลงคะแนน

ตรงกนั ในวาระนี ้บริษัทจะขอหยดุการรับลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมเป็นการชัว่คราว จนกว่าการดําเนินการประชุมในวาระนี ้

จะเสร็จสิน้  

ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 14 กําหนดว่าในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 

เป็นอตัรา (หรืออตัราท่ีใกล้เคียง) โดยกรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออก ในปีนี ้บริษัทมีกรรมการท่ีต้องออกจาก

ตําแหนง่ตามวาระจํานวน 3 ทา่นคือ 

1) นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ 

2) นายอานิล ธาดาน่ี กรรมการ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

3) นางกอบกาญจน์ วฒันวรางกรู กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีเห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ 

รวมทัง้การเสนอระเบียบวาระต่างๆ สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายงับริษัท 

คณะกรรมการบริษัทโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ ได้พิจารณาถงึความเหมาะสม

ท่ีจะเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่การดาํเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคณุสมบตัิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของ

กรรมการท่ีครบกําหนดต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระแล้วเห็นวา่กรรมการทัง้ 3 ทา่น ซึง่ได้แก่ 1) นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด 

ไฮเน็ค 2) นายอานิล ธาดาน่ี  และ 3) นางกอบกาญจน์ วฒันวรางกรู เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ี

จําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัท จงึเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการ 3 ทา่นท่ีต้องออกจากตาํแหนง่

ตามวาระให้กลบัเข้าดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ววา่ นางกอบ

กาญจน์ วฒันวรางกรู สามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระและมีคณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง จึงเสนอให้กลบัเข้า
เอกสารแนบ 1
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ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตอ่อีกวาระหนึง่ด้วย โดยรายละเอียดประวตัิบคุคลท่ีได้รับการเสนอ

ช่ือแตล่ะทา่นปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการท่ีครบกําหนดต้อง

ออกจากตําแหนง่ตามวาระในปี 2561 ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 

มติ: ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติให้เลอืกตัง้  1) นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 2) นายอานิล ธาดาน่ี และ 3) นางกอบ

กาญจน์ วฒันวรางกรู กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยให้นางกอบกาญจน์ วฒันวรางกรูกลบัเข้าดาํรง

ตําแหนง่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตอ่ไปอีกวาระหนึง่ด้วย โดยวาระนีไ้ด้ผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้าง

มากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน เป็นรายบคุคลดงันี ้ 

1) นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ

เห็นด้วย 3,485,449,177 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 97.1934 

ไมเ่ห็นด้วย 100,646,329 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 2.8065 

งดออกเสยีง 12,805,600 เสยีง 

บตัรเสยี - 

2) นายอานิล ธาดาน่ี กรรมการ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

เห็นด้วย 3,529,133,687 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 98.1447 

ไมเ่ห็นด้วย 66,711,676 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 1.8552 

งดออกเสยีง 3,055,743 เสยีง 

บตัรเสยี - 

3) นางกอบกาญจน์ วฒันวรางกรู กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย 3,594,945,072 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9750 

ไมเ่ห็นด้วย 896,591 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0249 

งดออกเสยีง 3,059,443 เสยีง   

บตัรเสยี - 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจาํนวนกรรมการอีก 1 คน และเลือกตัง้กรรมการอิสระใหม่ 

ประธานฯ ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 12 กําหนดว่า ให้บริษัทมีคณะกรรมการของ

บริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 11 คน และเพ่ือให้สอดคล้องกับการเติบโตของบริษัท จึงเห็นควรให้เพ่ิมจํานวน

กรรมการ 1 คน จากเดิม 10 คน เป็น 11 คน และเลอืกตัง้กรรมการใหม ่เป็นกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม

ท่ีจะเป็นประโยชน์สงูสดุต่อการดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคณุสมบตัิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของ

กรรมการใหม ่จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ิมจํานวนกรรมการ 1 คน จากเดิม 10 คน เป็น 11 คน และนําเสนอตอ่

ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้ นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท เป็นกรรมการใหม่และกรรมการอิสระ ซึ่ง

เอกสารแนบ 1
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คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคณุสมบตัิตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง (รายละเอียดประวตัิบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม ่ปรากฏตามเอกสารแนบ 3) 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิเพ่ิมจํานวนกรรมการ และเลือกตัง้นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท เป็น

กรรมการใหมแ่ละกรรมการอิสระ ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 

มติ: ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติอนมุตัิให้เพ่ิมจํานวนกรรมการ และเลอืกตัง้นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮเูบนเน็ท เป็นกรรมการ

ใหม่และกรรมการอิสระตามท่ีเสนอ โดยวาระนีไ้ด้ผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,595,836,779 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9997 

ไมเ่ห็นด้วย 9,619 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

งดออกเสยีง 3,058,008 เสยีง   

บตัรเสยี - 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท 

ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทเลง็เห็นวา่ คณะกรรมการควรมีขนาดท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัการเติบโต

ของบริษัทและประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถท่ีเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม จึงเห็นสมควรเสนอแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 12 เป็น

ดงันี ้

เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไข พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด บริษัทเห็นควรเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 

ข้อ 28 เป็นดงันี ้

ข้อบงัคบัปัจจบุนั ข้อบงัคบัท่ีเสนอใหม ่

ข้อ 28  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น

การประชุมสามญัประจําปี ภายในสี่เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ

ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่

การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น

เป็นการวิสามญัเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือ

"ข้อ 28  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น

เป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในสี่เดือนนับแต่วัน

สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้

เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุ

ผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ

ข้อบงัคบัปัจจบุนั ข้อบงัคบัท่ีเสนอใหม ่

ข้อ 12 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 

คน แต่ไม่มากกว่า 11 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่ งของ จํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมี ถ่ิน ท่ีอยู่ ใน

ราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัทจะต้องมีคณุสมบตัิ

ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ข้อ 12 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 

คน แต่ไม่มากกว่า 12 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่ งของ จํานวนกรรมการทั ง้หมดต้องมี ถ่ิน ท่ีอยู่ ใน

ราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัทจะต้องมีคณุสมบตัิ

ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

เอกสารแนบ 1
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หุ้ นรวมกันนับจํานวนหุ้ นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า

ยี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ

จํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันทําหนังสือ

ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม

วิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียก

ประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย 

เห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับ

รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย

ได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการ

เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่

ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้

ชั ด เ จ น ใ น ห นั ง สื อ ดั ง ก ล่ า ว ด้ ว ย  ใ น ก ร ณี เ ช่ น นี ้ 

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี่สบิ

ห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน

กําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือ

กันหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบั

ไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวนันับแต่วนั

ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือ

ว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม 

โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิดจากการ

จดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นการเรียก

ประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใดจํานวนผู้ ถือหุ้น

ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนด ผู้

ถือหุ้นซึ่งเรียกประชุมตามวรรคสามต้องร่วมกนัรับผิดชอบ

ชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมครัง้นัน้

ให้แก่บริษัท" 

รวมถึงมอบอํานาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทน

บริษัทมอบหมาย มีอํานาจดําเนินการใด ๆ ตามท่ีจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 12 และข้อ 28 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคบับริษัท ข้อ 12 และข้อ 28 รวมทัง้การมอบอํานาจ

ตามท่ีเสนอ  

มติ: ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบับริษัท ข้อ 12 และข้อ 28 และการมอบอํานาจตามท่ีเสนอ 

โดยวาระนีไ้ด้ผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,595,837,797 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9147 

ไมเ่ห็นด้วย 8,601 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

งดออกเสยีง 3,058,008 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0849 

บตัรเสยี - 

เอกสารแนบ 1
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 

ประธานฯ ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูล

กิจการพิจารณาจากความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าท่ีคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ผลกําไรสทุธิ 

และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั คณะกรรมการเห็นสมควรท่ีจะเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 

2561 (อตัราเดียวกนักบัปี 2560) ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 2559 2560 2561 

คณะกรรมการ 

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

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  

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

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

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คา่ตอบแทนรายปี 250,000 250,000 250,000 

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

กรรมการตรวจสอบ 

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

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

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนรายปี  

ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  150,000 150,000 150,000 

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

ค่าเบี้ยประชุม  

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

คณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดูแลกิจการ 

ค่าตอบแทนรายปี  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 150,000 150,000 150,000 

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

ค่าเบี้ยประชุม  

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

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชมุแล้ว กรรมการยงัได้รับสทิธิพิเศษในการเข้าพกัหรือใช้บริการ

โรงแรมในเครือของบริษัทตามท่ีกําหนดไว้ มลูคา่ 25,000 บาท/ปี/โรงแรม 

เอกสารแนบ 1
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ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ ทัง้นี ้ 

ผู้ ถือหุ้นซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทด้วย ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระนี ้เพ่ือป้องกนัความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์  

มติ: ท่ีประชมุได้พิจารณาและมมีติอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ตามท่ีเสนอ โดยวาระนีไ้ด้ผา่นมติ

อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุ โดยมี

คะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,461,194,777 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9115 

ไมเ่ห็นด้วย 6,600 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

งดออกเสยีง 3,057,108 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0882 

บตัรเสยี - 

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2561 และกาํหนดค่าสอบบัญชี 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกนัพิจารณาแล้ว และขอ

เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี  2561 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 2561 

โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และบริษัทยอ่ยสาํหรับปี 2561 

ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบี

เอเอส จํากัด จัดหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด แทนได้ (ทัง้นี ้นาง

อโนทยั ลกิีจวฒันะ เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทปี 2558-2560)  

พร้อมกันนี ้2561 สําหรับบริษัทเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 2,380,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีท่ีเสนอเพ่ิมขึน้จํานวน 

154,400 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตรวจสอบบญัชีสําหรับปี 2560 ซึ่งเท่ากับ 2,225,600 บาท ทัง้นี ้เน่ืองจากบริษัทได้

ขยายการลงทนุทางธุรกิจอยา่งตอ่เน่ืองทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ การพิจารณาเพ่ิมคา่สอบบญัชีจึงมีความสมควรและ

สอดคล้องตอ่ภารกิจท่ีเพ่ิมมากขึน้ของผู้สอบบญัชีตามการขยายการลงทนุดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีสาํหรับปี 2559-2561 ของบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้

หนว่ย: บาท 2559 2560 2561 

คา่สอบบญัชี 2,080,000 2,225,600 2,380,000 

เอกสารแนบ 1
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นอกจากนี ้ประธานฯ ยงัได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้สอบบญัชีรายเดียวกนักบัผู้สอบบญัชีของ

บริษัทย่อยสําหรับปี 2560 โดยผู้สอบบญัชีไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีสว่นได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว และในปี 2560 บริษัทไมไ่ด้จ่ายคา่ตอบแทนอ่ืนใดให้กบัผู้สอบบญัชีนอกเหนือจากค่า

สอบบญัชี 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

นายธนประเสริฐ ไพโรจน์พชร ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้ชีแ้จงการเพ่ิมขึน้ของคา่สอบบญัชี 

นายชัยพฒัน์ ชีแ้จงว่า จากการขยายธุรกิจของบริษัททัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในปีท่ีผ่านมามีการเข้าซือ้

กิจการอยูค่อ่นข้างมากโดยประมาณกวา่ 10 บริษัท ปริมาณงานของผู้สอบบญัชีจึงเพ่ิมขึน้เช่นกนั 

นายสิทธิโชค บญุวณิชย์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ความเห็นว่า ค่าสอบบญัชีท่ีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 7 ต่อปี เป็นอตัราท่ี

เพ่ิมขึน้มากเกินไป และเสนอให้เพ่ิมคา่สอบบญัชี 2-3 ปีตอ่ครัง้ 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า ปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึน้ตามการเติบโตและการขยายธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้ค่าสอบ

บญัชีเพ่ิมขึน้ 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 และกําหนดคา่สอบบญัชี ตามรายละเอียด

ท่ีเสนอข้างต้น 

มติ:  ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนมุตัิให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 และกําหนดค่าสอบบญัชี ตามท่ีเสนอ 

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงเป็นดงันี ้

เห็นด้วย 3,593,065,772 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9384 

ไมเ่ห็นด้วย 2,214,380 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0615 

งดออกเสยีง 3,624,258 เสยีง   

บตัรเสยี - 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระอ่ืนใดเพ่ิมเติม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

นายวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงมีการลงทนุในสนิทรัพย์ของบริษัทเพ่ิมมากขึน้ คาดวา่

สนิทรัพย์นัน้จะสามารถสร้างรายได้และกําไรให้กบับริษัทได้เมื่อไร 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ คาดวา่สนิทรัพย์นัน้จะสามารถสร้างรายได้และกําไรให้กบับริษัทได้ในปี 2561-2562 

เอกสารแนบ 1
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