สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
ของ
บริษทั แมนดาริน โฮเต็ล จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุ ม
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษบา อาคารโรงแรมแมนดาริ น ชั้น 1 เลขที่ 662
ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500

เริ่มการประชุ ม
ก่อนเริ่ มการประชุ มนางสาวสิ ริกุล ไกรบุญ ผูจ้ ดั การฝ่ ายประชาสัมพันธ์ เป็ นพิธีกรของบริ ษทั ได้ช้ ี แจงให้ที่
ประชุมรับทราบระเบียบ วีธีการลงคะแนนเสี ยงในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ดังต่อไปนี้
1. ขั้นตอนการประชุม
ในการประชุมจะมีการดาเนินการประชุมเรี ยงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสื อเชิญประชุม โดยกรรมการจะชี้แจง
ต่อที่ประชุมในรายละเอียดของแต่ละวาระ
2. สิ ทธิในการแสดงความเห็น
หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ คิดเห็ น หรื อซักถาม ให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่ อ-นามสกุล จากนั้นให้ผถู ้ ือหุ ้นแจ้ง
ข้อคิดเห็น หรื อ ซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมตอบข้อซักถามดังกล่าว
3. วีธีการลงคะแนน
บริ ษทั ใช้วีธีลงคะแนนเสี ยงแบบ 1 หุ ้น ต่อ 1 คะแนนเสี ยง ( 1 Share : 1 Vote) โดยหลังจากจบการรายงานใน
แต่ละวาระ ประธานกรรมการจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสี ยง โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใดไม่เห็ นด้วย หรื องดออก
เสี ยง ให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ เข้าไปเก็บใบลงคะแนนในส่ วนที่ ไม่เห็ นด้วยและงดออกเสี ยง เพื่อรวบรวม
คะแนนแจ้งต่อที่ ประชุ มในการรวบรวมผลคะแนน บริ ษทั จะนาคะแนนเสี ยงที่ ไม่เห็ นด้วยและงดออกเสี ยงหักจาก
คะแนนเสี ยงทั้งหมด
สาหรับใบลงคะแนนในส่ วนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงที่ไม่ได้ส่งระหว่างวาระการประชุมนั้นๆ
ขอให้ทุกท่านส่งคืนกับเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ณ จุดลงทะเบียน
มีผถู ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุ ้นมาเข้าร่ วมประชุมรวม 46 ราย นับจานวนหุ ้น
ได้ท้ งั สิ้ น 20,354,705 หุ ้น คิดเป็ นอัตราร้อยละ 75.65 ซึ่ งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริ ษ ั ท ครบเป็ นองค์ ป ระชุ ม ตามข้อ บั ง คับ ของบริ ษ ัท โดยมี น างสาวเพี ย งใจ หาญพาณิ ชย์ ต าแหน่ ง ประธาน
กรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ัดการ เป็ นประธานในที่ ประชุ ม และนางสาวจิ ราภรณ์ จิ ตภิ รมย์เป็ นเลขานุ การที่
ประชุม

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
ประธานฯ ได้เปิ ดดาเนินการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 1/2557 ได้แนะนาคณะกรรมการของบริ ษทั
ที่เข้าร่ วมการประชุมฯ ดังนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นางสาวเพียงใจ
หาญพาณิ ชย์
ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
2. นายวีระศักดิ์
ศิริวงศ์รังสรร
กรรมการบริ หาร
3. นายวีระชัย
ศิริวงศ์รังสรร
กรรมการ
4. นางสิ นี
ศิริสมั พันธ์
กรรมการ
5. นายณัฐพล
อัศวโภคิน
กรรมการ
6. นางโชติมา
สัชฌุกร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. นายประสิ ทธิ
จิตธรรมสถาพร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8. นายทรงเกียรติ
มธุพยนต์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
คณะผูบ้ ริ หาร เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
1. นายอาทิตย์
ไวทยาพัธน์
2. นายชาตสุธา
ไกวัลนนท์
3. นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์
4. นางสาวสิ ริกลุ
ไกรบุญ

ตาแหน่ง
ผูจ้ ดั การโรงแรมแมนดาริ น
ผูอ้ านวยการฝ่ ายขายและการตลาด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและเลขานุการบริ ษทั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายประชาสัมพันธ์

ตัวแทนผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั จากสานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ คือ นางสาวนวลจันทร์

ราชตนะพันธุ์

และเริ่ มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นครั้ งที่ 1/2556
ประธานฯได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 หน้า 6-13 ซึ่งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือ
หุ ้นพร้ อมกับหนังสื อเชิ ญ ประชุม รวมทั้งข้อเท็จจริ งและเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุ มตั ิตาม
ระเบียบวาระการประชุมฯ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1 หน้า 3-5
ข้ อซักถาม ข้ อเสนอแนะ และคาชี้แจงก่ อนการลงมติในวาระนี้ มีดงั ต่ อไปนี้
-ไม่มี(สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 1)
มติ
ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2555 ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสี ยง 16,625,237 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกคะแนนเสี ยง

วาระที่ 2

0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ

0.00
0.00

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานประจาปี ของ
คณะกรรมการบริษัท
ประธานฯ แถลงว่าผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯประจาปี 2556 ได้ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี
ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และได้ช้ ีแจงผล
การดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เป็ นที่พอใจแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯประจาปี 2556
ข้ อซักถาม ข้ อเสนอแนะ และคาชี้แจงก่ อนการลงมติในวาระนี้ มีดงั ต่ อไปนี้
-ไม่มีเนื่องจากวาระนี้เป็ นการรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกาไรขาดทุนของบริ ษัท สาหรั บรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแล้ ว
ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบดุล และงบกาไรขาดทุน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่
รั บ รองทั่ว ไป รวมทั้งได้ส่ งให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น พิ จ ารณา ซึ่ งได้แ สดงอยู่ใ นรายงานประจ าปี 2556 ของ
คณะกรรมการ (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3) พร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นนี้ แล้ว โดยมี
สาระสาคัญ ดังนี้
งบการเงินรวมบริ ษทั
รายการ
จานวน
• สิ นทรัพย์รวม
1,186,798,156.70
• หนี้สินรวม
678,410,687.15
• รายได้รวม
61,621,129.21
• กาไรสาหรับปี
(45,389,309.33)
• กาไรต่อหุน้
(1.69)
ข้ อซักถาม ข้ อเสนอแนะ และคาชี้แจงก่ อนการลงมติในวาระนี้ มีดงั ต่ อไปนี้
- ผูไ้ ม่ประสงค์ออกนาม มีขอ้ ซักถามดังนี้
ปี ที่แล้ว รับรู ้รายได้เปิ ดโรงแรมใหม่ เดือนอะไร และมี OCC เท่าไหร่
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีได้ช้ ีแจงดังนี้ รับรู ้รายได้เดือน ตุลาคม 2556 3 เดือนเต็ม

ผูอ้ านวยการฝ่ ายขาย ได้ช้ ีแจงว่า ค่าเฉลี่ย 3 เดือน แรกอยูป่ ระมาณ 50-70 %

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
มติ
ที่ ประชุมได้มีมติอนุ มตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษทั สาหรับรอบบัญชี สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสี ยง 16,912,349 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสี ยง
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกคะแนนเสี ยง
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0.00

วาระที่ 4

พิจารณางดจ่ ายเงินปันผลประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผล
ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบายที่จะจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี โดยการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิในแต่ละปี ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
115 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 46 ได้กาหนดไว้วา่ การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก
เงิ น ก าไรจะกระท ามิ ได้ ซึ่ ง ตามที่ ป รากฏในงบการเงิ น และรายงานของผูส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าต
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีผลขาดทุนสุทธิจานวน 45,389,309.33 บาท บริ ษทั จึง
เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2556
ข้ อซักถาม ข้ อเสนอแนะ และคาชี้แจงก่ อนการลงมติในวาระนี้ มีดงั ต่ อไปนี้
-ไม่มีมติ
ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2556 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสี ยง 16,912,349 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสี ยง
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกคะแนนเสี ยง
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0.00

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 18 กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้อง
ออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม โดยอัตราถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสาม
ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนั้น
อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้ ซึ่ งในปี นี้ กรรมการซึ่งต้องออกจากตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั
ตามกาหนดวาระ มี 4 ท่าน ดังนี้
1. นายวีระศักดิ์
ศิริวงศ์รังสรร
กรรมการบริ หาร
2. นาง สิ นี
ศิริสมั พันธ์
กรรมการ
3. นายณัฐพล
อัศวโภคิน
กรรมการ
4. นายทรงเกียรติ
มธุพยนต์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
จึ งได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการผูม้ ีรายชื่ อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้ารับ
ตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยจะพิจารณาและอนุมตั ิเป็ นรายบุคคล ประวัติ ผลงาน การเข้าร่ วม
ประชุมที่ ผ่านมาของกรรมการแต่ละท่านได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้
(สิ่ งที่ ส่งมาด้วยลาดับที่ 4 หน้า 14-17) ซึ่ งในวาระนี้ กรรมการที่ ถูกเสนอชื่ อแต่งตั้งและเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ไม่วา่ จะโดยสามีหรื อภรรยาและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ จะงดออกเสี ยงในวาระที่เสนอ
ชื่ อ แต่ ง ตั้งตนเอง เนื่ อ งจากเป็ นผู ้มี ส่ ว นได้เสี ย ในวาระนี้ รายชื่ อ กรรมการที่ จ ะเสนอแต่ ง ตั้ง มี
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 5.1 นายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรร
ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุ มตั ิการแต่งตั้งนายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรร กลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดประวัติตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4 หน้า
14
ข้ อซักถาม ข้ อเสนอแนะ และคาชี้แจงก่ อนการลงมติในวาระนี้ มีดงั ต่ อไปนี้
-ไม่มีมติ
ที่ประชุมได้มีมติอนุมตั ิการแต่งตั้งนายวีระศักดิ์ ศิ ริ ว งศ์ รั ง สรร กลับ เข้า ด ารงต าแหน่ ง
กรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสี ยง 15,831,677 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
93.61
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสี ยง
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0.000
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกคะแนนเสี ยง 1,080,672 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
6.99
วาระที่ 5.2 นาง สิ นี ศิริสมั พันธ์
ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้งนาง สิ นี ศิริสมั พันธ์ กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดประวัติตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4 หน้า 15
ข้ อซักถาม ข้ อเสนอแนะ และคาชี้แจงก่ อนการลงมติในวาระนี้ มีดงั ต่ อไปนี้
-ไม่มีมติ
ที่ประชุมได้มีมติอนุ มตั ิการแต่งตั้งนาง สิ นี ศิริสัมพันธ์ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสี ยง 16,710,419 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
98.81
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสี ยง
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกคะแนนเสี ยง 201,930 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
1.19

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
วาระที่ 5.3 นายณัฐพล
อัศวโภคิน
ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้งนายณัฐพล อั ศ วโภ คิ น ก ลั บ เข้ า ด ารง
ตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ ง ตามรายละเอียดประวัติตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4 หน้า
16
ข้ อซักถาม ข้ อเสนอแนะ และคาชี้แจงก่ อนการลงมติในวาระนี้ มีดงั ต่ อไปนี้
-ไม่มีมติ
ที่ประชุมได้มีมติอนุมตั ิการแต่งตั้งนายณัฐพล อั ศ วโภ คิ น กลั บ เข้ า ด ารงต าแ ห น่ ง
กรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสี ยง 16,912,349 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสี ยง
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกคะแนนเสี ยง
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0.00
วาระที่ 5.4 . นายทรงเกียรติ มธุพยนต์
ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้ง นายทรงเกียรติ
ม ธุ พ ยน ต์ ก ลั บ เข้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ ง ตามรายละเอียดประวัติตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4
หน้า 17
ข้ อซักถาม ข้ อเสนอแนะ และคาชี้แจงก่ อนการลงมติในวาระนี้ มีดงั ต่ อไปนี้
-ไม่มีมติ
ที่ ป ระชุ ม ได้มี มติ อนุ ม ัติก ารแต่ งตั้ง. นายทรงเกี ยรติ มธุ พ ยนต์ กลับ เข้าดารงต าแหน่ ง
กรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสี ยง 16,912,349 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสี ยง
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกคะแนนเสี ยง
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0.00(สิ่ง)

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2557
ประธานฯ ได้ช้ ี แจงต่อที่ ประชุ ม และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุ มตั ิเงิ นบาเหน็ จกรรมการ
ประจาปี 2557 โดยกรรมการทุกท่ านได้รับรวมกันจานวนไม่เกิ น 2,000,000.- บาท (สองล้านบาท
ถ้วน) เท่ากับปี ก่อน โดยมอบให้คณะกรรมการรับไปพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม ซึ่ ง
ในวาระนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยและเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ไม่วา่ โดยสามีหรื อภรรยาและบุตรที่ไม่
บรรลุนิติภาวะจะงดออกเสี ยงในวาระนี้
ข้ อซักถาม ข้ อเสนอแนะ และคาชี้แจงก่ อนการลงมติในวาระนี้ มีดงั ต่ อไปนี้
-ไม่มี-

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
มติ
ที่ประชุมได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินบาเหน็จกรรมการสาหรับปี 2557 เป็ นจานวนเงินรวมไม่
เกิน 2,000,000.- บาท ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสี ยง 5,320,880 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสี ยง
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกคะแนนเสี ยง
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0.00
วาระนี้กรรมการ 4 ท่าน ซึ่งเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่มีสิทธิออกเสี ยง จานวน 11,387,539 หุน้

วาระที่ 7

พิจ ารณาและอนุ มัติ การแต่ งตั้งผู้สอบบั ญชี และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้ สอบบัญ ชี
ประจาปี 2556
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุ มตั ิการแต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั จากบริ ษทั
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2556 จานวน 3
ท่ าน ทั้งนี้ เพื่ อให้เกิ ดความหยืด หยุ่น และสะดวกต่ อบริ ษ ัทและบริ ษ ัทผูส้ อบบัญ ชี ซึ่ งรายชื่ อและ
รายละเอียดต่างๆได้แสดงไว้ในส่ วนของข้อเท็จจริ งและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผูถ้ ือหุ ้นฯ
วาระที่ 7 (หน้า 5) ที่ ได้ส่งพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุ มฯ ได้แก่ นางวิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์ ผูส้ อบ
บัญชี รับใบอนุ ญาตทะเบี ยนเลขที่ 3104,น.ส.สมจิ นตนา พลหิ รัญ รั ตน์ ผูส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญาต
ทะเบี ยนเลขที่ 5599 หรื อนางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบี ยนเลขที่ 8125 ซึ่ ง
ผูส้ อบบัญชีท้ งั 3 ท่านไม่ได้เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ไม่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ไม่มีส่วนได้เสี ยกับ
บริ ษทั และไม่ได้ให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษาแก่บริ ษทั แต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั โดยกาหนดค่าตอบแทน ดังนี้
ค่าบริ การสอบบัญชีสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 760,000.- บาท
ข้ อซักถาม ข้ อเสนอแนะ และคาชี้แจงก่ อนการลงมติในวาระนี้ มีดงั ต่ อไปนี้
- ไม่มี มติ
ที่ประชุมได้มีมติอนุ มตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอข้างต้น ด้วย
คะแนนเสี ยง ดังนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสี ยง 16,910,349 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
99.99
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสี ยง
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกคะแนนเสี ยง
2000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0.01

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอืน่ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้กล่าวว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการเสนอเรื่ องใดหรื อมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติมหรื อไม่
ข้ อซักถาม ข้ อเสนอแนะ และคาชี้แจงก่ อนการลงมติในวาระนี้ มีดงั ต่ อไปนี้
- ผูไ้ ม่ประสงค์ออกนาม มีขอ้ ซักถามดังนี้

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
ถามเรื่ องของสัญญาเช่าของทั้ง 2 ตึก มีอายุเหลือ กี่ ปี และคิดค่าเสื่ อมราคาอย่างไรบ้าง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีได้ช้ ีแจงดังนี้ สัญญาเช่าของทั้งสองตึก มีอายุเหลือ 24 ปี และ 22 ปี ตามลาดับส่วน
การคิดค่าเสื่ อมราคา มี 2 แบบ แบบแรก คิดเป็ นรายไตรมาส ๆ ละ 1,090,000 บาท อีกแบบ คิด เป็ น
รายเดือน ๆ ละประมาณ 250,000 บาท
- ผูไ้ ม่ประสงค์ออกนาม มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
สัญญาจ้างบริ หารของตึกแมนดาริ น มีผลอย่างไรบ้าง คานวนแบบไหน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีได้ช้ ีแจงดังนี้ แมนดาริ นได้ทาสัญญา 2 ปี กับทางบริ ษทั คิวเฮ้า อินเตอร์เนชัน่ แนล
จากัด โดยคิดค่าคอมมิชนั่ 2 % ของรายได้รวม และคิด 4% ของ(GROSS)
- ผูไ้ ม่ประสงค์ออกนาม มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
ค่าดอกเบี้ยและค่าเสื่ อมราคา เดือนละ เท่าไหร่
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี ได้ช้ ี แจงดังนี้ ดอกเบี้ ย เดื อนละ 2,800,000 ล้านบาท และค่าเสื่ อมราคา เดื อนละ
2,600,000-2,800,000 ล้านบาท
- ผูไ้ ม่ประสงค์ออกนาม มีขอ้ เสนอแนะดังนี้ ควรจะมีรายได้เท่าไหร่ ถึงจะคุม้ ทุน และ
ทางบริ ษทั จะทาการตลาดอย่างไรบ้างถึงจะดึงดูดลูกค้ากลับมาเนื่องจากปิ ดปรับปรุ งไป
นาน และสัดส่วนลูกค้าเป็ นอย่างไรบ้าง
ผูอ้ านวยการฝ่ ายขาย ได้ช้ ีแจงว่า ประเมินการทางานที่ทาไว้วางแผนประจาปี 80 % ของOCC สามารถ
สร้างผลกาไรได้ หลังจากที่ปิดปรับปรุ งไป และได้เปิ ดทาการจุดเด่นของเราอยูท่ ี่ ตัวโรงแรมที่ ใหม่
และศักยภาพในตลาด ณ ปั จจุบนั และฐานลูกค้าที่เป็ นพันธมิตรกับเราและมีการดาเนิ นการอยู่ ตลาด
ยุโรปกับญี่ปุ่น แบ่งเป็ น เอเซีย 50% ยุโรป 50%
- นายสมยศ ศักดิ์ศีคุณากร ตัวแทนจากนักลงทุนสัมพันธ์ สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย มี
คาถามดังนี้ มีวิธีการปราบคอรับชัน่ ยังงัย จาก IOD มีแนวคิดและแนวทางปฏิบตั ิยงั ไง
กับเรื่ องนี้ และสัดส่วนคนไทยกับหน่วยงานราชการมีเยอะไหม๊
ผูอ้ านวยการฝ่ ายขาย ได้ช้ ีแจงว่าฐานลูกค้าสาคัญของเราสัดส่วนอยูท่ ี่ 30%
หลังจากนั้นไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถามหรื อมีขอ้ สงสัยต่อคณะกรรมการอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบ
คุณท่านผูถ้ ือหุ ้นที่ได้สละเวลาเข้ามาร่ วมประชุมและอนุมตั ิขอ้ เสนอของคณะกรรมการในเรื่ องต่างๆด้วยดี และ
ขอกล่าวปิ ดประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 1/2557 ณ เวลา 11.30 น.

ลงชื่อ......................................................ประธานที่ประชุม
(นางสาวเพียงใจ หาญพาณิ ชย์)

ลงชื่อ...................................................เลขานุการที่ประชุม
( นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์ )

