มีนาคม
เรือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจําปี
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สิงทีส่งมาด้ วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจําปี
2. รายงานประจําปี
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปี
สินสุดวันที ธันวาคม
3. รายนามและประวัติ ของกรรมการทีเสนอชือให้ ได้ รับการเลือ กตังแทนกรรมการทีออกจาก
ตําแหน่งตามกําหนดวาระ
4. ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.
6. เอกสารหรือหลักฐานเพือแสดงสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
7. ข้ อบังคับของบริษัทในส่วนทีเกียวข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8. แผนทีของสถานทีจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ด้ วยคณะกรรมการบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้ มีมติให้ เรียก
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจําปี
ในวันศุกร์ที เมษายน
เวลา . น. ณ ห้ องประชุม
โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส เลขที ตรอกกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพือพิจารณาเรืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี
วาระที . เรืองทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ ทประชุ
ี มผู้ถือหุ้นรับทราบในเรืองทีประธานจะแจ้ งให้ ทราบในวันประชุม
ผู้ถือหุ้น
วาระที 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ประจํ าปี
ซึงประชุมเมือวันที
เมษายน
(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้ จัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจําปี
ซึงประชุมเมือวันที
เมษายน
และบริษัท ได้ ส่ งสําเนารายงานการประชุ มดั งกล่ าวให้ ต ลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนดแล้ ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสิงทีส่งมาด้วย
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ ทประชุ
ี
มผู้ถือหุ้ นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นของบริษัท
ประจําปี
ซึงประชุมเมือวันที เมษายน
วาระที . พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี ทีผ่านมา
(การลงมติ : เป็ นวาระเพือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)
ข้อเท็ จจริงและเหตุ ผล: รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี
ประจําปี
ตามเอกสารสิงทีส่งมาด้วย
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ทีผ่ านมา ปรากฏอยู่ในรายงาน

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ ทประชุ
ี มผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี ทีผ่านมา
และรายงานประจําปี
ดังกล่าว
วาระที . พิจารณาอนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็จของบริษทั ประจํ าปี สินสุด
วันที ธันวาคม
(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพือให้ เป็ นไปตามมาตรา
แห่ งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
และข้ อ บั งคั บ ของบริ ษัทข้ อ ทีได้ กาํ หนดให้ ค ณะกรรมการบริ ษัท ต้ องจัด ให้ มี การทํางบแสดงฐานะการเงิ น
และงบกํา ไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ณ วันสินสุดของรอบปี บัญ ชี ของบริษัท เสนอต่ อทีประชุม ผู้ถือหุ้ น ในการประชุ ม
สามัญประจําปี เพือพิจารณาอนุมัติ ดังนัน คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นเพือพิจารณา
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริ ษัท ประจําปี สินสุด วัน ที ธันวาคม
ซึ งได้ ผ่ า นการตรวจสอบและรั บ รองจากผู้ สอบบั ญ ชี และได้ ผ่ านการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทแล้ ว ตามรายละเอียดทีปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี
ตามเอกสารสิงทีส่งมาด้วย
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ ทประชุ
ี
มผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปี สินสุด วันที ธันวาคม
ซึงได้ ผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
วาระที . พิจารณาอนุมตั ิ การจ่ ายเงินปั นผลประจําปี
(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา
แห่ งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
และข้ อบังคับ
ของบริษัทข้ อ กําหนดให้ บริษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้ เป็ นทุนสํารองไม่ น้อยกว่าร้ อยละ
ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ
ของทุนจดทะเบียนหรือมากกว่านัน
นอกจากนี ตามมาตรา
แห่ งพระราชบัญญั ติบริษัท มหาชนจํากัด พ.ศ.
และข้ อบั งคับ
ของบริษัทข้ อ กําหนดห้ ามมิให้ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไร และในกรณีทบริ
ี ษัทยังมี
ยอดขาดทุน สะสมอยู่ ห้ ามมิ ใ ห้ จ่ ายเงิน ปั นผล โดยการจ่ า ยเงิน ปั น ผลให้ จ่า ยตามจํานวนหุ้ น ๆ ละเท่ า ๆ กัน
และต้ องได้ รับอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี บริษัทไม่ได้ กาํ หนดนโยบายเกียวกับการจ่ายเงินปันผลไว้ แน่ชัด
เนืองจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสินสุดวันที ธันวาคม
บริษัทมีกาํ ไรเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับปี
จํานวน , , บาท และมีกาํ ไรสะสมจํานวน , , บาท รวมเป็ นจํานวนเงินกําไร
ทีสามารถจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้ ทังสิน , ,
บาท นอกจากนี บริษัทได้ จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ไว้ เป็ น
ทุนสํารองตามกฎหมายไม่ น้อยกว่าร้ อยละ ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ ว บริษัทจึงไม่จ าํ เป็ นต้ องจัดสรร
ทุนสํารองตามกฎหมายอีกก็ได้ ดังนัน คณะกรรมการบริษัทจึงได้ มีมติให้ นาํ เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณา
อนุมัติให้ บริษัทจ่ายเงินปั นผลประจําปี
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริษัทจํานวน , , หุ้น ในอัตราหุ้นละ
.
บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทีจะต้ องจ่ายทังสินไม่เกิน , , บาท คิดเป็ นร้ อยละ ของจํานวน
เงินกําไรทังหมดของบริษัท โดยกําหนดวันกําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นเพือสิทธิในการรับ เงินปั นผลประจําปี
ในวันจันทร์ที มีนาคม
และบริษทั จะจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที เมษายน
อนึง สิทธิในการรับเงินปั นผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนืองจากต้ องได้ รับอนุมัติจากทีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจําปี
ก่อน
2

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ ทประชุ
ี
มผู้ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลประจําปี
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริษัทตามรายละเอียดทีเสนอข้ างต้ น
วาระที 6. พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่แทนกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ
(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื อให้ เป็ นไปตามมาตรา แห่ งพระราชบัญ ญั ติบริษั ทมหาชนจํากัด พ.ศ.
และตามข้ อ บั งคั บ ของบริ ษั ท ข้ อ ที กํา หนดให้ กรรมการต้ องออกจากตํ าแหน่ งเป็ นจํา นวนหนึ งในสาม
ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง โดยให้ กรรมการทีอยู่ในตําแหน่ งนานทีสุดเป็ นกรรมการทีจะต้ อง
ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ แต่มีสทิ ธิทจะได้
ี รับการเลือกตังให้ กลับเข้ ามาดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท
ได้ อีก โดยบริษัทมีคณะกรรมการรวม ท่าน ดังนัน จึงมีกรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ
ในครังนี ท่านคือ
1.
2.
3.
4.

นายชายนิด
นางสาววิลาวัณย์
นางสาวมนชนก
นายอํานวย

อรรถญาณสกุล
เหลืองนาคทองดี
อรรถญาณสกุล
ปรีมนวงศ์

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการอิสระ

ทังนี กรรมการทังสีท่านเป็ นบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์
ทีเกียวข้ องกับ กิจการของบริษัท อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอขอให้
ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังให้ กรรมการทังสีท่านกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง
ส่วนรายนามและประวัติของกรรมการทีจะเสนอชือให้ ได้ รับการเลือกตังเป็ นกรรมการแทนกรรมการ
ทีออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระปรากฏตามเอกสารสิงทีส่งมาด้วย
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็น ควรให้ ทีประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จารณาเลือ กตั งกรรมการใหม่ แ ทนกรรมการ
ทีออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระดังนี
1. เลือกตังให้ นายชายนิด อรรถญาณสกุล นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี และนางสาวมนชนก
อรรถญาณสกุ ล ซึงเป็ นกรรมการทีจะต้ อ งออกจากตําแหน่ งตามวาระในครังนี กลับ เข้ าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง
2. เลือกตังให้ นายอํานวย ปรีมนวงศ์ ซึงเป็ นกรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่ งตามวาระในครังนี
กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึง
วาระที 7. พิจารณากําหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจํ าปี
(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื อให้ เป็ นไปตามมาตรา แห่ งพระราชบัญ ญั ติบริษั ทมหาชนจํากัด พ.ศ.
และข้ อบังคับของบริษัทข้ อ ทีกําหนดให้ การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้ องได้ รับอนุ มัติ
จากทีประชุมผู้ถือหุ้ น ซึงคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาค่ าตอบแทนสําหรับกรรมการโดยเทียบเคียงกับอัตรา
ค่ าตอบแทนกรรมการในกลุ่ม ธุร กิจ เดี ยวกัน รวมถึ งความเหมาะสมกับขอบเขต หน้ าที และความรั บผิด ชอบ
ของกรรมการดังกล่ าว จึงเห็นควรเสนอขอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้ นพิ จารณากําหนดเงินค่ าตอบแทนให้ แก่ กรรมการ
ประจําปี
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ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็ น ควรให้ ที ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาอนุ มั ติ เงิ น ค่ าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี
ในอัตราเดียวกับอัตราทีได้ รับอนุมัติในปี
ดังนี
1. ค่าตอบแทนประจําปี
- ค่าตอบแทนกรรมการท่านละ
100,000.- บาทต่อปี
- ค่าตอบแทนเพิมเติมสําหรับกรรมการตรวจสอบท่านละ
50,000.- บาทต่อปี
- ค่าตอบแทนเพิมเติมสําหรับกรรมการบริหารท่านละ
30,000.- บาทต่อปี
2. ค่าเบียประชุม
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทท่านละ
10,000.- บาทต่อครัง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบท่านละ
10,000.- บาทต่อครัง
- กรรมการทีเข้ าร่วมประชุมกับฝ่ ายบริหาร เมือมีการประชุม
ไม่ตรงกับวันประชุมคณะกรรมการบริษัทท่านละ
10,000.- บาทต่อครัง
วาระที . พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจํ าปี
(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพือให้ เป็ นไปตามมาตรา
แห่ งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
และข้ อ บังคับ ของบริษัทข้ อ ซึงกําหนดให้ ทีประชุ มสามัญ ผู้ ถื อหุ้ น ประจําปี แต่ งตังผู้สอบบัญ ชี แ ละกําหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนัน บริษัทจึงมีความจําเป็ นทีจะต้ องแต่งตังผู้สอบบัญชีประจําปี
และกําหนด
ค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ ูสอบบัญชี
คณะกรรมการบริษั ทโดยการพิ จารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอ
ให้ ทประชุ
ี
มผู้ถือหุ้นพิ จารณาแต่งตังให้ ผ้ ูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจําปี
เนืองจากพิจารณาเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ก ําหนด มี ป ระสบการณ์ แ ละความเชี ยวชาญในการสอบบั ญ ชี รวมทังมี ผ ล
การปฏิบัติงานเป็ นทีน่าพอใจ โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังนี
ชือผูส้ อบบัญชี
1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
2. นายวิชาติ
โลเกศกระวี
3. นางสรินดา
หิรัญประเสริฐวุฒิ

เลขทีใบอนุ ญาต
4377
4451
4799

จํ านวนปี ทีสอบบัญชี
0
0
5

โดยให้ ผู้ สอบบั ญ ชี ค นใดคนหนึ งมี อ ํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบั ญ ชี
ของบริษัท ได้ และกําหนดค่ าตอบแทนให้ ผู้สอบบั ญชี ในวงเงินไม่ เกิน , , .- บาท นอกจากนี บริ ษัท
สํานักงาน อีวาย จํากัดยังเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้ วย
บริ ษั ท สํา นั ก งาน อี ว าย จํา กั ด และผู้ ส อบบั ญ ชี ที เสนอแต่ ง ตั งให้ เป็ นผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท
และบริษทั ย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่ อย ผู้บริหาร หรือผู้ทเกี
ี ยวข้ องในลักษณะ
ทีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้ าทีอย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ ทประชุ
ี มผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังให้ ผ้ สู อบบัญชีของบริษัท สํานักงาน
อีวาย จํากัด โดยนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที
และ/หรือนายวิชาติ
โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาตทะเบียนเลขที
และ/หรือนางสรินดา หิ รัญ ประเสริ ฐวุฒิ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี
และกําหนดเงินค่าตอบแทนให้ ผ้ ูสอบ
บัญชีภายในวงเงินไม่เกิน , , .- บาท
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