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   มีนาคม     

เรือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจาํปี   
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
สงิทสี่งมาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจาํปี  

 2. รายงานประจาํปี  งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบริษัทประจาํปี

สนิสดุวันท ี  ธนัวาคม  
 3. รายนามและประวัติของกรรมการทเีสนอชือให้ได้รับการเลือกตังแทนกรรมการทอีอกจาก

ตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ 
 4. ประวัติกรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) 
 5. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. 

 6. เอกสารหรือหลักฐานเพือแสดงสทิธใินการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี  
 7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนทเีกยีวข้องกบัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 8. แผนทขีองสถานทจีัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียก

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจาํปี  ในวันศุกร์ท ี  เมษายน  เวลา .  น. ณ ห้องประชุม 

โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล  แอนด์ ทาวเวอร์ส เลขที  ตรอกกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก     

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพือพิจารณาเรืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี 

วาระที . เรืองทีประธานแจง้ใหที้ประชุมทราบ 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เหน็ควรให้ทปีระชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในเรืองทปีระธานจะแจ้งให้ทราบในวันประชุม

ผู้ถือหุ้น 

วาระที 2. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัประจําปี  ซึงประชุมเมือวนัที 

 เมษายน  
 (การลงมติ : ใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นทมีาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน) 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล:  บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจาํปี  ซงึประชุมเมอืวันท ี

 เมษายน  และบริษัทได้ส่งสาํเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย          

และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทกีฎหมายกาํหนดแล้ว โดยมีรายละเอยีดตามเอกสารสิงทีส่งมาดว้ย  

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นควรให้ทปีระชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

ประจาํปี  ซงึประชุมเมอืวันท ี  เมษายน  

วาระที . พจิารณารบัทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทัในรอบปีทีผ่านมา 
(การลงมติ : เป็นวาระเพือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสยีง) 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล:  รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี  ทีผ่านมา ปรากฏอยู่ในรายงาน

ประจาํปี  ตามเอกสารสิงทีส่งมาดว้ย   
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ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ทปีระชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา

และรายงานประจาํปี  ดังกล่าว 

วาระที . พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัประจําปีสินสุด

วนัที  ธนัวาคม  
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นทมีาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน) 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: เพือให้เป็นไปตามมาตรา  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.  

และข้อบังคับของบริษัทข้อ  ทีได้กาํหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทาํงบแสดงฐานะการเงิน   

และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้ นในการประชุม 

สามัญประจาํปีเพือพิจารณาอนุมัติ ดังนัน คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอต่อทปีระชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพือพิจารณา

อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปีสินสุดวันที  ธันวาคม            

ซึงได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ              

ของบริษัทแล้ว ตามรายละเอยีดทปีรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี  ตามเอกสารสิงทีส่งมาดว้ย    

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ทปีระชุมผู้ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจาํปีสินสุดวันที  ธันวาคม  ซึงได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว  

วาระที . พจิารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจําปี    

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นทมีาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน) 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.  และข้อบังคับ    

ของบริษัทข้อ  กาํหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไว้เป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละ  

ของกาํไรสทุธปิระจาํปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสาํรองนจีะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  

ของทุนจดทะเบียนหรือมากกว่านัน 

 นอกจากนี ตามมาตรา  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.  และข้อบังคับ 

ของบริษัทข้อ  กาํหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกาํไร และในกรณีทบีริษัทยังมี

ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจํานวนหุ้น ๆ ละเท่า ๆ กัน               

และต้องได้รับอนุมัติจากทปีระชุมผู้ ถือหุ้น ทงันี บริษัทไม่ได้กาํหนดนโยบายเกยีวกบัการจ่ายเงินปันผลไว้แน่ชัด  

 เนืองจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสนิสดุวันท ี  ธันวาคม  บริษัทมีกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สาํหรับปี  จาํนวน , ,  บาท และมีกาํไรสะสมจาํนวน , ,  บาท รวมเป็นจาํนวนเงินกาํไร  
ทสีามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ทังสนิ , ,  บาท นอกจากนี บริษัทได้จัดสรรกาํไรสทุธิประจาํปีไว้เป็น

ทุนสาํรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว บริษัทจึงไม่จาํเป็นต้องจัดสรร

ทุนสาํรองตามกฎหมายอีกกไ็ด้ ดังนัน คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้นาํเสนอต่อทปีระชุมผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณา

อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลประจาํปี  ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจาํนวน , ,  หุ้น ในอัตราหุ้นละ 

.  บาท รวมเป็นเงินปันผลทจีะต้องจ่ายทงัสินไม่เกิน , ,  บาท คิดเป็นร้อยละ  ของจํานวน 
เงินกาํไรทังหมดของบริษัท โดยกาํหนดวันกาํหนดรายชือผู้ถือหุ้นเพือสิทธิในการรับเงินปันผลประจาํปี         
ในวันจันทร์ท ี  มีนาคม  และบริษทัจะจ่ายเงินปันผลในวันองัคารท ี  เมษายน   

  อนงึ สทิธใินการรับเงนิปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนืองจากต้องได้รับอนุมัติจากทปีระชุม

สามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจาํปี  ก่อน 
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ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ทปีระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจาํปี  

ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามรายละเอยีดทเีสนอข้างต้น 

วาระที 6. พิจารณาเลือกตงักรรมการใหม่แทนกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ  
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นทมีาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน) 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล:   เพือให้เป็นไปตามมาตรา  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.  

และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ  ทีกําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึงในสาม                     

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจาํปีทุกครัง โดยให้กรรมการทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดเป็นกรรมการทจีะต้อง

ออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ แต่มีสทิธทิจีะได้รับการเลือกตงัให้กลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัท

ได้อีก โดยบริษัทมีคณะกรรมการรวม  ท่าน ดังนัน จึงมีกรรมการทจีะต้องออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ

ในครังนี  ท่านคือ 

 1. นายชายนิด อรรถญาณสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
 2. นางสาววิลาวัณย์  เหลืองนาคทองดี กรรมการและกรรมการบริหาร 
 3. นางสาวมนชนก อรรถญาณสกุล กรรมการและกรรมการบริหาร 
 4. นายอาํนวย ปรีมนวงศ์ กรรมการและกรรมการอสิระ 

 ทงันี กรรมการทงัสที่านเป็นบุคคลทมีีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์

ทเีกียวข้องกับกิจการของบริษัทอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอขอให้          

ทปีระชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังให้กรรมการทงัสที่านกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง  

 ส่วนรายนามและประวัติของกรรมการทีจะเสนอชือให้ได้รับการเลอืกตังเป็นกรรมการแทนกรรมการ

ทอีอกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระปรากฏตามเอกสารสิงทีส่งมาดว้ย   

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่แทนกรรมการ      
ทอีอกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระดังนี 

 1. เลือกตังให้นายชายนดิ อรรถญาณสกุล นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี และนางสาวมนชนก       

อรรถญาณสกุล ซึงเป็นกรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในครังนีกลับเข้าดํารง

ตาํแหน่งกรรมการของบริษัทอกีวาระหนึง 

 2. เลือกตังให้นายอาํนวย ปรีมนวงศ์ ซึงเป็นกรรมการทจีะต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระในครังน ี

กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการอสิระของบริษัทอกีวาระหนึง 

วาระที 7. พิจารณากําหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจําปี  
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผู้ถือหุ้นทมีาประชุม

และมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: เพือให้เป็นไปตามมาตรา  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.  

และข้อบังคับของบริษัทข้อ  ทกีาํหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติ

จากทปีระชุมผู้ถือหุ้น ซึงคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการโดยเทียบเคียงกับอัตรา

ค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที และความรับผิดชอบ        

ของกรรมการดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอขอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณากาํหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

ประจาํปี  
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ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมั ติเงินค่าตอบแทนกรรมการ

ประจาํปี  ในอัตราเดียวกบัอัตราทีได้รับอนุมัติในปี  ดังนี 

1. ค่าตอบแทนประจาํปี 

 - ค่าตอบแทนกรรมการท่านละ 100,000.- บาทต่อปี 

 - ค่าตอบแทนเพิมเติมสาํหรับกรรมการตรวจสอบท่านละ 50,000.- บาทต่อปี 

 - ค่าตอบแทนเพิมเติมสาํหรับกรรมการบริหารท่านละ 30,000.- บาทต่อปี 
 

 

2. ค่าเบียประชุม 

 - การประชุมคณะกรรมการบริษัทท่านละ 10,000.- บาทต่อครัง 

 - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบท่านละ 10,000.- บาทต่อครัง 

 - กรรมการทเีข้าร่วมประชุมกบัฝ่ายบริหาร เมือมีการประชุม 

  ไม่ตรงกับวันประชุมคณะกรรมการบริษัทท่านละ 10,000.- บาทต่อครัง 

วาระที . พจิารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจําปี  
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นทมีาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน) 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: เพือให้เป็นไปตามมาตรา  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.  

และข้อบังคับของบริษัทข้อ  ซึงกําหนดให้ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจําปีแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนัน บริษัทจึงมีความจาํเป็นทจีะต้องแต่งตังผู้สอบบัญชีประจาํปี  และกาํหนด

ค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี 

 คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอ              

ให้ทปีระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประจําปี  เนืองจากพิจารณาเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามทีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด มีประสบการณ์และความเชียวชาญในการสอบบัญชี รวมทังมีผล       

การปฏิบัติงานเป็นทน่ีาพอใจ โดยมีรายละเอยีดของผู้สอบบัญชีดังนี 

ชือผูส้อบบญัชี เลขทีใบอนุญาต จํานวนปีทีสอบบญัชี 

1. นางสาวกมลทพิย์  เลิศวิทย์วรเทพ 4377 0 

2. นายวิชาติ  โลเกศกระวี 4451 0 

3. นางสรินดา  หิรัญประเสริฐวุฒิ 4799 5 

 โดยให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึงมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี       

ของบริษัทได้ และกาํหนดค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน , , .- บาท นอกจากนี บริษัท 

สาํนักงาน อวีาย จาํกดัยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย  

 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัดและผู้สอบบัญชีทีเสนอแต่งตังให้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท               

และบริษทัย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสยีกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ทเีกยีวข้องในลักษณะ              

ทจีะมีผลกระทบต่อการปฏบิัติหน้าทอีย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ทปีระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สาํนักงาน 
อวีาย จาํกดั โดยนางสาวกมลทพิย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท ี  และ/หรือนายวิชาติ 

โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที  และ/หรือนางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชี          

รับอนุญาตทะเบียนเลขท ี  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาํปี  และกาํหนดเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบ

บัญชีภายในวงเงินไม่เกนิ , , .- บาท 




