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(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 2)

บริษทั โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
-------------------------------เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 18 เมษายน 2562 เวลา 10.15 น. ณ ห้ องประชุมโรงแรมรอยัล ออคิด
เชอราตัน โฮเทลส์และทาวเวอร์ เลขที่ 2 ตรอกกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เริ่มการประชุม
นายวิชั ย ทองแตง ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ป ระชุ ม ประธานได้ แ จ้ งให้ ที่ป ระชุ ม ทราบว่ า
มีผ้ ูถือหุ้ นของบริษัทมาเข้ าร่ วมประชุมทั้งด้ วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 83 ราย นับเป็ นจานวนหุ้ นได้
92,522,521 หุ้ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 98.69 ของจ านวนหุ้ น ทั้งหมด 93,750,000 หุ้ น ซึ่งครบเป็ นองค์ ป ระชุ ม
ตามข้ อบังคับของบริษัทแล้ ว
และในระหว่างการประชุม ได้ มีผ้ ูถือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทาให้ มีผ้ ูถือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุม
ทั้งด้ วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 100 ราย นับเป็ นจานวนหุ้ นได้ 92,547,051 หุ้ น คิดเป็ นร้ อยละ
98.72 ของจานวนหุ้นทั้งหมด 93,750,000 หุ้น
ก่อนดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ประธานได้ มอบหมายให้
นายปราโมทย์ เริ่มยินดี กรรมการและเลขานุการบริษัท แนะนากรรมการที่เข้ าร่วมประชุมดังนี้
1. นายวิชัย
ทองแตง
ประธานกรรมการ
2. ดร.พิจิตต
รัตตกุล
รองประธานกรรมการ
3. นายชายนิด
อรรถญาณสกุล
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
4. นายวิทวัส
วิภากุล
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
5. นายปราโมทย์
เริ่มยินดี
กรรมการและเลขานุการบริษัท
6. นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นายอมรินทร์
นฤหล้ า
กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นางสาวมนชนก อรรถญาณสกุล
กรรมการ
ส่วนนายปกรณ์ ทวีสิน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิส ระ รศ.ดร.เสรี วงษ์ ม ณฑา
และพลตารวจเอกเอก อังสนานนท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มีภารกิจอื่น จึงไม่ สามารถเข้ าร่ วม
ประชุมในครั้งนี้ได้ ดังนั้น กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็ นร้ อยละ 72.73 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
ของบริษัท
และนายปราโมทย์ ได้ แ นะน าผู้ บ ริ ห ารและบุ ค คลที่เกี่ย วข้ อ งอื่น ๆ ที่ได้ เข้ าร่ วมประชุ ม เพื่ อ ชี้ แจง
ข้ อเท็จจริงและข้ อสอบถามของผู้ถือหุ้น รวมถึงดูแลการลงคะแนนและการตรวจนับคะแนนในการประชุมในครั้งนี้ดังนี้
1. นายไมเคิล
ชลูเตอร์
ผู้จัดการทั่วไป
2. นายณัฐนนท์
อาญา
ผู้อานวยการฝ่ ายการเงินและการบัญชี
3. นายสาราญ
แตงฉ่า
ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
4. นางสาวเปมิกา
ปฏิรูปวาทิน
ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
5. นางสาวสมศรี
เกียรติธรี รัตน์
ที่ปรึกษากฎหมาย
6. นางสาวพรชนก วานิชพงษ์พันธุ์
ที่ปรึกษาด้ านบัญชีและการเงิน
1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 2)
และนายปราโมทย์ได้ แจ้ งให้ ทราบว่ า บริษัทได้ แจ้ งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นในครั้งนี้ให้ ผ้ ู ถือหุ้ น
ทราบ 3 ทางด้ วยกันคือ
1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่ ง ข้ อความเกี่ ย วกั บ การจั ด ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นไปยั ง ระบบจดหมายอิ เล็ ค ทรอนิ ค ส์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเว็บไซด์ของบริษัท
ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ซ่ึงได้ รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมได้ ช้ ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบดังนี้
 ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
และผู้ถือหุ้ น 1 คนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ ละวาระว่าเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด
ทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือเป็ นบัตรเสีย ยกเว้ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ คัสโตเดียน
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้ องลงคะแนนเสียงให้ เป็ นไปตามที่ผ้ ูถือหุ้นระบุไว้ ใน
หนังสือมอบฉันทะ
 การนับคะแนน บริ ษัทจะใช้ การป้ อนข้ อมู ลผ่ าน Bar Code โดยจะถือมติ เสียงข้ างมาก เว้ นแต่
เรื่องที่กฎหมายกาหนดเป็ นอย่างอื่น และจะแสดงผลการนับคะแนนทาง Monitor ให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบ และเพื่อความ
สะดวก รวดเร็วในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ยกเว้ นวาระที่ 6 ซึ่งเป็ นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ
 ผู้ ถื อ หุ้ นที่ คั ด ค้ า น ไม่ เห็ น ด้ ว ย หรื อ งดออกเสี ย งในวาระใด ให้ ลงคะแนนเพี ย งทางใด
ทางหนึ่ ง ในใบลงคะแนนเสี ย งตามที่ ไ ด้ แ จกให้ ผู้ ถื อ หุ้ นทุ ก คนก่ อ นเข้ าห้ องประชุ ม แล้ ว
และมอบให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทเพื่อนาไปตรวจนับ
 ผู้ถือหุ้ นที่ไม่ ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุ มัติหรือเห็นด้ วยตามข้ อเสนอ
ของคณะกรรมการ และจะนับคะแนนเสียงตามจานวนหุ้นที่ถืออยู่
 เฉพาะวาระที่ 6 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามกาหนด
วาระ ขอให้ ผ้ ูถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่วมประชุมทุกคนลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง และมอบให้ แก่
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทเพื่ อนาไปตรวจนับ ด้ วย แต่ หากมี ผ้ ู ถือหุ้ นท่านใดไม่ นาส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่ า
ผู้ถือหุ้นคนนั้นมีมติเห็นด้ วยกับข้ อเสนอของคณะกรรมการ
 ในการรวบรวมผลคะแนนในแต่ ละวาระ บริ ษั ท จะน าคะแนนเสียงของผู้ ถื อ หุ้ นที่ไม่ เห็ น ด้ ว ย
งดออกเสียง และบัตรเสีย ไปหั กออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้ นที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ส่วนที่เหลือจะถือว่ าเป็ นจานวนเสียงที่เห็นด้ วย สาหรับผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุม
โดยเป็ นการมอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น คนนั้น คะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็ น
คะแนนเสียงที่ได้ รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ ว
 หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็ นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระ
ให้ ท่ปี ระชุมทราบว่า มีมติเป็ นเอกฉันท์หรือเสียงข้ างมากเท่าใด ไม่เห็นด้ วยเท่าใด งดออกเสียงเท่าใด และมีบัตรเสีย
เท่าใด
ต่อจากนั้น ประธานได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานได้ กล่ า วขอบคุ ณ ผู้ ถื อ หุ้ นทุ ก คนที่ เข้ าร่ ว มประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท ในครั้ ง นี้
และประธานได้ แจ้ งให้ ท่ปี ระชุมทราบว่า ไม่มีเรื่องใดที่จะแจ้ งให้ ท่ปี ระชุมทราบ
วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 1/2561 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่
28 มีนาคม 2561
ประธานเสนอขอให้ ท่ีป ระชุ ม พิ จ ารณารายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี ครั้ งที่ 1/2561
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 และบริษัทได้ จัดส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่ าวให้ ผ้ ูถือหุ้ นพิ จารณา
พร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
มติ :
หลังจากทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว ทีป่ ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงเอกฉั นท์ของผูถ้ ือหุน้ ทีม่ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่
28 มีนาคม 2561 ดังนี้
มติทลี่ ง
รับรอง
ไม่รับรอง
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

จานวนราย

86
86

92,522,725
92,522,725

คิดเป็ นร้อยละของ
จานวนหุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
100.00
100.00

วาระที่ 3. พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี ที่ผ่านมา
ประธานมอบหมายให้ นายณั ฐ นนท์ อาญา ผู้ อ านวยการฝ่ ายการเงิ น และการบั ญ ชี เป็ นผู้ ช้ ี แจง
รายละเอียดในวาระนี้ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
นายณั ฐนนท์ อาญาได้ ร ายงานพร้ อ มแสดงวี ดิ ทัศ น์ ป ระกอบค าชี้ แจงเกี่ ยวกั บ ผลการด าเนิ น งาน
ของบริ ษั ท ในปี 2561 และเมื่ อ เปรี ย บเทีย บกั บ รายการเดี ย วกั น ในปี 2560 ให้ ผู้ ถื อ หุ้ นทราบและพิ จ ารณา
และมีรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี ที่ได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
มีผ้ ูถือหุ้นได้ มีข้อซักถาม และคณะกรรมการได้ ตอบข้ อซักถามในประเด็นที่สาคัญดังนี้
1. ผู้ถือหุ้น (นายสถาพร โคธีรานุรักษ์) ได้ แสดงความยินดีท่ีบริษัทมีผลประกอบการที่ดีข้ ึน และได้
สอบถามว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารงาน
อย่ างไร ซึ่งนายชายนิด อรรถญาณสกุ ล กรรมการและประธานกรรมการบริหารได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่ า บริ ษัทมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ างผู้ถือหุ้ นใหญ่ เมื่อประมาณกลางปี 2561 ที่ผ่านมา และหลังจากนั้น บริษัทได้ เจรจากับ Chain
ผู้บริหารโรงแรมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงโรงแรมครั้งใหญ่ ซึ่งจะต้ องพิจารณาและศึกษาหลาย ๆ ด้ าน และคาดว่า
จะมีความชัดเจนภายในปี นี้
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2. ผู้ รับ มอบฉั นทะจากผู้ ถื อ หุ้ น (นายนรา ศรี เพชร) ได้ สอบถามว่ า บริ ษัทมี แผนที่จะ Re-brand
ของโรงแรมหรือไม่ ซึ่งนายชายนิด อรรถญาณสกุลได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่ า ปั จจุ บัน บริษัทกาลังเจรจากับ Chain โรงแรม
เกี่ยวกับการ Re-brand เพื่อให้ ได้ Brand ที่ดีท่สี ดุ
3. มีผ้ ู ถือหุ้ นได้ สอบถามว่ า การเกิดขึ้นของห้ างสรรพสินค้ า Icon Siam ส่งผลต่ อธุรกิจโรงแรมที่ต้ังอยู่
ริมแม่ นา้ อย่ างไร ซึ่งนายชายนิด อรรถญาณสกุลได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่ า การเกิดขึ้นของห้ างสรรพสินค้ า Icon Siam จะส่ง
ผลดีต่ อธุรกิจโรงแรมที่อ ยู่ ริม แม่ น้า โดยเฉพาะโรงแรมของบริ ษัท ซึ่งอยู่ ตรงข้ ามกับ ห้ างสรรพสินค้ า Icon Siam
เนื่องจากมีผ้ ูมาใช้ บริการห้ างสรรพสินค้ าดังกล่าวในแต่ละวันเป็ นจานวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และคาดว่า
จะสามารถดึงดูดให้ มีผ้ ูเข้ ามาใช้ บริการของโรงแรมเพิ่มมากขึ้น แต่โรงแรมของบริษัทก็จะต้ องมีการปรับปรุงให้ ดีข้ นึ ด้ วย
4. มีผ้ ูถือหุ้นได้ สอบถามว่า บริษัทมีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทใหม่หรือไม่ ซึ่งนายชายนิด
อรรถญาณสกุลได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่า บริษัทยังมิได้ มีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทใหม่ อย่างไรก็ตาม มูลค่า
ที่ดินของบริษัทในปั จจุ บันสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีตามงบการเงินเป็ นอย่างมาก และประธานได้ ช้ ีแจงให้ ทราบเพิ่มเติมว่า
การประเมิ นมู ลค่ าสินทรั พ ย์ของบริษัท จะต้ อ งพิ จารณาหลายองค์ ประกอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท จะพิ จารณา
ช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท
และเมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมรับทราบ
มติ :
หลั งจากที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ว ที่ป ระชุม มีม ติ รับ ทราบผลการด าเนิ น งานของบริษั ท ในรอบปี
2561 ทีผ่ ่านมา และรายงานประจาปี
วาระที่ 4. พิจารณาอนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ประจาปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561
ประธานมอบหมายให้ นางสาวพรชนก วานิชพงษ์พันธุ์ ที่ปรึกษาด้ านบั ญชี และการเงิน เป็ นผู้ ช้ ี แจง
รายละเอียดในวาระนี้ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
นางสาวพรชนก วานิชพงษ์พันธุ์ได้ สรุปพร้ อมแสดงวีดทิ ศั น์ประกอบคาชี้แจงให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบถึงข้ อมูล
ทางการเงินและรายการที่สาคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจาปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ รับความเห็นจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และมีรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏ
ตามงบการเงินของบริษัทที่ได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
มีผ้ ูถือหุ้นได้ มีข้อซักถาม และคณะกรรมการได้ ตอบข้ อซักถามในประเด็นที่สาคัญดังนี้
1. ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) ได้ มีข้อสอบถามดังนี้
1.1 เงิน ฝากธนาคารตามที่ป รากฏในงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุ น ลดลงจากเดิม ในปี
2560 จานวน 115,000,000 บาท เหลือเพียง 64,526 บาทในปี 2561 ซึ่งนายณัฐนนท์ อาญาได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่า
รายการดังกล่าวเป็ นเงินฝากประจาธนาคารที่มีกาหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน ซึ่งเมื่อครบกาหนดแล้ ว ได้ มีการนา
เงินส่วนใหญ่มาจ่ายเป็ นเงินปันผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น และส่วนที่เหลือได้ มีการจัดเก็บไว้ ในบัญชีประเภทอื่น
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1.2 รายการค่าใช้ จ่ายดอกเบี้ยปี 2561 ไม่ปรากฏในงบการเงินรวม แต่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะ
กิจการจานวน 20,767,367 บาท ซึ่งนายณัฐนนท์ อาญาได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่า รายการดังกล่าวเป็ นรายการระหว่างกัน
จึงปรากฏเฉพาะในงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่วนค่ าใช้ จ่ายดอกเบี้ยตามงบการเงินรวมปี 2560 จานวน 43,185
บาท เป็ นดอกเบี้ยสาหรับลิสซิ่ง
2. ผู้ถือหุ้นได้ มีข้อสอบถามดังนี้
2.1 บริ ษั ท เชอราตั น รอยั ล ออคิ ด จ ากั ด ที่ได้ เลิ ก บริ ษั ท และอยู่ ใ นระหว่ างการช าระบั ญ ชี
ประกอบธุรกิจอะไร และเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทอย่ างไร ซึ่งนายณัฐนนท์ อาญาได้ ช้ ี แจงให้ ทราบว่ า บริษัท
ดังกล่าวได้ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ท่จี ะประกอบธุรกิจรับจ้ างบริหาร แต่หลังจากที่ได้ จัดตั้งบริษัทแล้ ว บริษัทนี้
ไม่เคยดาเนินธุรกิจใด ๆ เลย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้ เลิกบริษัทดังกล่าว
2.2 บริ ษั ท จะมี ก ารปรั บ ปรุ ง โรงแรมเมื่ อใด และใช้ งบประมาณเท่ า ใด ซึ่ ง นายชายนิ ด
อรรถญาณสกุ ลได้ ช้ ี แจงให้ ท ราบว่ า ในปี 2562 นี้ จะมี ก ารปรั บ ปรุ งโรงแรมตามสภาพการด าเนินธุรกิจ เท่ านั้ น
ส่วนการปรับปรุงโรงแรมครั้ง ใหญ่ คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2563 โดยงบประมาณที่จะใช้ ในการปรับปรุงนั้นจะต้ อง
พิ จารณาให้ เหมาะสมกับแผนการปรับเพิ่ มรายได้ ท่ี Chain โรงแรมจะนาเสนอให้ บ ริษัทพิ จารณาด้ วย ซึ่งคาดว่ า
จะมีความชัดเจนภายในปี 2562 นี้
2.3 ขนาดห้ องพั ก ของโรงแรมของบริ ษั ท เป็ นไปตามความต้ องการของตลาดหรื อ ไม่
ซึ่งนายอมรินทร์ นฤหล้ า กรรมการและกรรมการบริหารได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่ า ขนาดห้ องพั กของโรงแรมของบริษัท
มีขนาดใหญ่และเป็ นไปตามมาตรฐานระดับ 5 ดาวของ Chain Marriott แล้ ว
3. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (นายนรา ศรีเพชร) ได้ สอบถามว่า บริษัทมีรายการเงินสดและเงินฝาก
ตามงบการเงินประจาปี 2561 ประมาณ 500 ล้ านบาท จะเพี ยงพอต่ อ การปรั บ ปรุงโรงแรมหรื อ ไม่ และหาก
ไม่ เพี ยงพอ บริ ษัทจะดาเนินการอย่ างไร ซึ่งนายชายนิด อรรถญาณสกุ ลได้ ช้ ี แจงให้ ท ราบว่ า งบประมาณในการ
ปรั บปรุงโรงแรมตามที่ประมาณการไว้ ในเบื้องต้ น จะอยู่ ท่ีป ระมาณ 1,000 ล้ านบาท โดยส่วนที่เกิน จากเงิน ทุ น
บริษัทจะขอสินเชื่ อจากสถาบันการเงิน ซึ่งปั จจุ บัน มีสถาบันการเงินพร้ อมจะให้ สินเชื่ อบริษัทแล้ ว อย่ างไรก็ตาม
จานวนเงินที่แน่นอนที่จะต้ องใช้ ในการปรับปรุงโรงแรมจะต้ องพิจารณาองค์ประกอบอื่น ๆ ตามที่ได้ ช้ ีแจงให้ ทราบ
แล้ ว
4. ผู้ถือหุ้น (นายสถาพร โคธีรานุรักษ์) ได้ มีข้อสอบถามดังนี้
4.1 รายการค่ าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อ่ นื ในรายงานประจาปี หน้ า 41
ที่สูงขึ้น ซึ่งนายณัฐนนท์ อาญาได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่า เนื่องจากในปี ที่ผ่านมา ทาง Chain โรงแรมมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้ า จึงทาให้ มีรายการดังกล่าวเพิ่มขึ้น ส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของลูกหนี้อ่ นื เป็ นรายการที่เกิดจากบริษัททัวร์แห่ งหนึ่งได้ จองห้ องพักของโรงแรมไว้ แต่มิได้ ส่งลูกค้ ามาใช้ บริการ
ตามที่ตกลงกันไว้ ซึ่งบริษัทอยู่ในระหว่างติดตามหนี้ดังกล่าวอยู่
4.2 ตามรายงานประจาปี เกี่ยวกับรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกันอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญา
การดาเนินงาน ปรากฏรายละเอียดว่ า สัญญาการบริหารโรงแรมที่บริษัทได้ ทาไว้ กับบริษัท เชอราตัน โอเวอร์ซีส์
แมนเนจเม้ นท์ คอร์ปอเรชั่นจะครบกาหนดในปี 2565 ในขณะที่ปัจจุ บัน กลุ่มเชอราตันมิได้ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ ว
บริษัทได้ เตรียมการต่ออายุสญ
ั ญาดังกล่าวอย่างไร ซึ่งนายชายนิด อรรถญาณสกุลได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่า การต่ออายุสญ
ั ญา
ดังกล่ าวจะต้ องพิ จารณาให้ สอดคล้ องกับ แผนการปรับ ปรุงโรงแรมและการเพิ่ ม รายได้ ให้ แก่ โรงแรมของบริษัท
โดยบริษัทจะทาการว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้ านธุรกิจโรงแรมและด้ านกฎหมายเข้ ามาดูแลการต่ออายุสญ
ั ญาดังกล่าว
โดยเฉพาะต่อไป
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เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
มติ :
หลังจากทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว ทีป่ ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงเอกฉั นท์ของผูถ้ ือหุน้ ทีม่ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จของบริษัทประจาปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
มติทลี่ ง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

จานวนราย

98
98

92,545,151
92,545,151

คิดเป็ นร้อยละของ
จานวนหุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
100.00
100.00

วาระที่ 5. พิจารณาอนุ มตั ิการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2561
ประธานมอบหมายให้ นายณั ฐ นนท์ อาญา ผู้ อ านวยการฝ่ ายการเงิ น และการบั ญ ชี เป็ นผู้ ช้ ี แจง
รายละเอียดในวาระนี้ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
นายณั ฐนนท์ อาญาชี้ แจงให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ในปี 2561 ที่ ผ่ านมา บริ ษั ท มี ก าไรสุท ธิ จ ากการ
ดาเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 129,548,837.- บาท และมีกาไรสะสมจานวน 6,325,436.- บาท
จึงรวมเป็ นจานวนเงินกาไรที่สามารถจ่ายเป็ นเงินปันผลได้ ท้งั สิ้น 135,874,273.- บาท นอกจากนี้ บริษัทได้ จัดสรรกาไร
สุท ธิ ป ระจ าปี ไว้ เป็ นทุ น ส ารองตามกฎหมายถึ ง อั ต ราร้ อ ยละ 10 ของทุ นจดทะเบี ย นของบริ ษั ท แล้ ว บริ ษั ท
จึ ง ไม่ จ าเป็ นต้ อ งจั ด สรรทุ น ส ารองตามกฎหมายอี ก ก็ไ ด้ ดั ง นั้ น คณะกรรมการบริ ษั ท จึ ง ได้ มี ม ติ ใ ห้ น าเสนอ
ต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้ นเพื่ อพิ จารณาอนุ มัติให้ บริษัทจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2561 ให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้ นของบริ ษัทจานวน
93,750,000 หุ้ น ในอัตราหุ้ นละ 1.3769 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลที่จะต้ องจ่ ายทั้งสิ้นไม่ เกิน 129,084,375.บาท คิด เป็ นร้ อยละ 95 ของจานวนเงินกาไรทั้งหมดของบริ ษัท โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่ อผู้ ถือหุ้ น เพื่ อสิท ธิ
ในการรั บเงินปั นผลประจาปี 2561 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 และบริ ษัทจะจ่ ายเงินปั นผลในวัน ศุกร์ ท่ี
10 พฤษภาคม 2562
ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
มี ผ้ ู ถื อ หุ้ น (นายศั ก ดิ์ ชั ย สกุ ล ศรี ม นตรี ) ได้ สอบถามเกี่ ย วกั บ ผลขาดทุ น สะสมที่ ป รากฏอยู่ ใ น
งบการเงิ น รวมของบริ ษั ท ซึ่ งนางสาวพรชนก วานิ ช พงษ์ พั น ธุ์ ได้ ช้ ี แจงให้ ทราบว่ า ในอดี ต บริ ษั ท ได้ ข ายที่ดิ น
และอาคารโรงแรมให้ แก่ บริษัทย่ อย และบริษัทได้ เช่ าที่ดินและอาคารกลับมาเพื่อดาเนินธุรกิจโรงแรมของบริษัท
ซึ่ง บริ ษั ท มี ก าไรจากการขายที่ดิ น และอาคารโรงแรมให้ แก่ บ ริ ษั ท ย่ อ ยดั งกล่ าว แต่ ในการจั ด ท างบการเงิน รวม
เนื่องจากรายการดังกล่ าวเป็ นรายการระหว่างกัน บริษัทจึงไม่ สามารถนากาไรจากการขายมารวมคานวณในงบการเงิน
รวมได้ ซ่งึ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่รี ับรองทั่วไป
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
มติ :
หลังจากทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงเอกฉั นท์ของผูถ้ ือหุน้ ทีม่ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนนดังนี้
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มติทลี่ ง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

จานวนราย

99
99

92,546,551
92,546,551

คิดเป็ นร้อยละของ
จานวนหุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
100.00
100.00

อนุ มั ติ การจ่ ายเงิ นปั นผลประจาปี 2561 ให้แ ก่ ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจานวน 93,750,000 หุ้น
ในอัตราหุน้ ละ 1.3769 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ ผูถ้ ือหุน้ ทั้งสิ้ นไม่เกิน 129,084,375.บาท คิดเป็ นร้อยละ 95 ของจานวนเงินกาไรทัง้ หมดของบริษัท โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพือ่ สิทธิ
ในการรับเงินปั นผลประจาปี 2561 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 และบริษัทจะจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ที่
10 พฤษภาคม 2562
วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
ประธานมอบหมายให้ นายปราโมทย์ เริ่มยินดี กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็ นผู้ช้ ีแจงรายละเอียด
ในวาระนี้ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
นายปราโมทย์ เริ่ ม ยิ น ดี ช้ ี แจงให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า การพิ จ ารณาในวาระนี้ เป็ นการพิ จ ารณา
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดและตามข้ อบั งคับของบริษัทที่กาหนดให้ กรรมการต้ องออก
จากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี โดยให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ
เป็ นกรรมการที่จะต้ อ งออกจากต าแหน่ งตามก าหนดวาระ แต่ มี สิท ธิท่ีจ ะได้ รับ การเลือ กตั้ งให้ กลั บ เข้ ามาด ารง
ตาแหน่ งกรรมการของบริษัทได้ อีก และตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจาปี ครั้งที่ 1/2561 กาหนดให้
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการจ านวน 12 ท่ าน ดั งนั้ น จึงมี ก รรมการที่จะต้ อ งออกจากต าแหน่ ง
ตามกาหนดวาระในครั้งนี้จานวน 4 คนดังนี้
1.
2.
3.
4.

นายวิทวัส
นายอมรินทร์
รศ.ดร.เสรี
นายปกรณ์

วิภากุล
นฤหล้ า
วงษ์มณฑา
ทวีสนิ

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อย่างไรก็ตาม นายปกรณ์ ทวีสิน ซึ่งเป็ นกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระในครั้งนี้
ได้ แจ้ งความประสงค์ท่จี ะขอไม่รับตาแหน่งกรรมการของบริษัทอีก คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอขอให้
ที่ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาเลือ กตั้ งให้นายธวัช ชั ย หนุ นภั ก ดี เข้ าด ารงต าแหน่ ง กรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบแทนตาแหน่ งของนายปกรณ์ ทวีสิน โดยประวัติของนายธวัชชัยที่เสนอขอให้ ท่ปี ระชุม
พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ปรากฏตามเอกสารที่ได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ส่วนกรรมการอีกสามคนคือ นายวิทวัส วิภากุ ล นายอมรินทร์ นฤหล้ า และรศ.ดร. เสรี วงษ์มณฑา
เป็ นบุ คคลที่มี คุ ณสมบัติ เหมาะสม มี ความรู้ค วามสามารถ และมี ป ระสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้ องกับ กิจการของบริ ษัท
อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้ นพิจารณาเลือกตั้ง
ให้ กรรมการทั้ง สามคนกลับ เข้ าด ารงต าแหน่ งกรรมการอีก วาระหนึ่ง โดยบริ ษัท ได้ จัด ส่ง ประวัติ ของกรรมการ
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ทั้งสามคนให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาพร้ อ มหนั งสือ เชิ ญ ประชุ ม แล้ ว คณะกรรมการบริ ษั ท จึง เห็ นสมควรเสนอขอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระดังนี้
1. เลือกตั้งให้ นายวิทวัส วิภากุลและนายอมรินทร์ นฤหล้ า ซึ่งเป็ นกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ ง
ตามกาหนดวาระในครั้งนี้กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
2. เลือ กตั้ งให้ รศ.ดร.เสรี วงษ์ ม ณฑา ซึ่งเป็ นกรรมการที่ต้ องออกจากต าแหน่ งตามก าหนดวาระ
ในครั้งนี้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
3. เลื อ กตั้ งให้ นายธวัช ชั ย หนุ น ภั ก ดี เข้ าด ารงต าแหน่ ง กรรมการ กรรมการอิ สระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบของบริษัท แทนนายปกรณ์ ทวีสิน กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ทั้งนี้ รศ.ดร.เสรี วงษ์ ม ณฑาและนายธวัชชั ย หนุ นภั ก ดี มิ ได้ เป็ นกรรมการในบริ ษัท อื่น ที่ป ระกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทแต่อย่างใด
ส่ ว นนายวิ ท วั ส วิ ภ ากุ ล เป็ นกรรมการ กรรมการบริ ห าร และประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารธุ ร กิ จ
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ของบริ ษั ท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ ต้ ี จ ากัด (มหาชน) (“GRAND”)
และเป็ นกรรมการของบริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จากัดและบริษัท โอเวนเดล จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ GRAND
โดยทั้งสามบริษัทเป็ นบริษัทที่ประกอบกิจการโรงแรม และเป็ นกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันกับกิจการของบริษัท
ในขณะที่นายอมรินทร์ นฤหล้ าเป็ นกรรมการและกรรมการบริหารของ GRAND และเป็ นกรรมการ
ของบริ ษั ท ฮอนเนอร์ บิ วซิ เนส จ ากั ด และบริ ษั ท โอเวนเดล จ ากั ด ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของ GRAND รวมทั้ ง
เป็ นกรรมการในบริษัท เชียงใหม่ ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า โฮเต็ล จากัด ซึ่งทั้งสี่บริษัทเป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงแรม
และเป็ นกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันกับกิจการของบริษัท
นอกจากนี้ นายสมชาย บุลสุขได้ มีหนังสือแจ้ งลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริษัทโดยมีผลตั้งแต่
วัน ที่ 13 มี น าคม 2562 เป็ นต้ น ไป และบริ ษั ท ได้ แ จ้ งการลาออกของกรรมการดั งกล่ าวผ่ านตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่ งประเทศไทยแล้ ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอยู่ในระหว่างสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ เป็ น
กรรมการของบริ ษั ท แทนต าแหน่ ง กรรมการของนายสมชายที่ล าออกไป และบริ ษั ท จะแจ้ ง ให้ ผู้ ถื อ หุ้ นทราบ
ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในโอกาสต่อไป
และก่อนการพิจารณาลงมติ นายวิทวัส วิภากุลและนายอมรินทร์ นฤหล้ า ซึ่งเป็ น กรรมการที่ออกจาก
ตาแหน่งตามกาหนดวาระในครั้งนี้ได้ แจ้ งความประสงค์ท่จี ะขอออกจากห้ องประชุมเป็ นการชั่วคราว เพื่อให้ ท่ปี ระชุม
ผู้ถือหุ้ นได้ พิจารณาและลงมติอย่างเป็ นอิสระ ประธานจึงเชิญกรรมการทั้งสองคนที่ออกจากตาแหน่งตามกาหนด
วาระออกจากห้ องประชุมเป็ นการชั่วคราว
ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา และเมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้
ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติ :
หลั งจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุม มีม ติ เลือกตั้ง กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ออกจาก
ตาแหน่งตามกาหนดวาระดังนี้
1. เลือกตั้งให้นายวิทวัส วิภากุลและนายอมรินทร์ นฤหล้า ซึง่ เป็ นกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ ง
ตามกาหนดวาระในครัง้ นี้ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 2)
2. เลือกตั้งให้รศ.ดร.เสรี วงษ์ ม ณฑา ซึ่งเป็ นกรรมการที่ออกจากต าแหน่ งตามก าหนดวาระ
ในครัง้ นี้ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึง่
3. เลือกตั้งให้นายธวัชชั ย หนุ นภักดีเข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการ กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแทนนายปกรณ์ ทวีสิน กรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระในการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 นี้
โดยที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ ม าประชุ ม
และออกเสียงลงคะแนนดังนี้
(1) นายวิทวัส วิภากุล
มติทลี่ ง

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

จานวนราย

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

97
1
1
99

92,544,951
100
1,500
92,546,551

คิดเป็ นร้อยละของ
จานวนหุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
99.9983
0.0001
0.0016
100.00

(2) นายอมรินทร์ นฤหล้า
มติทลี่ ง

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

จานวนราย

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

97
1
1
99

92,544,951
100
1,500
92,546,551

คิดเป็ นร้อยละของ
จานวนหุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
99.9983
0.0001
0.0016
100.00

(3) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา
มติทลี่ ง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

จานวนราย

96
2
1
99

92,543,951
1,100
1,500
92,546,551
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คิดเป็ นร้อยละของ
จานวนหุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
99.9972
0.0012
0.0016
100.00

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 2)
(4) นายธวัชชัย หนุนภักดี
มติทลี่ ง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

จานวนราย

97
1
1
99

92,544,951
100
1,500
92,546,551

คิดเป็ นร้อยละของ
จานวนหุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
99.9983
0.0001
0.0016
100.00

ดังนัน้ คณะกรรมการของบริษัทจึงมีจานวนทัง้ สิ้ น 12 คน ดังรายนามต่อไปนี้
1. นายวิชัย
ทองแตง
ประธานกรรมการ
2. ดร.พิจติ ต
รัตตกุล
รองประธานกรรมการ
3. นายชายนิด
อรรถญาณสกุล
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
4. นายวิทวัส
วิภากุล
กรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการ
5. นายปราโมทย์
เริ่มยินดี
กรรมการและเลขานุการบริษัท
6. นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นายอมรินทร์
นฤหล้า
กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นางสาวมนชนก
อรรถญาณสกุล
กรรมการ
9. นายธวัชชัย
หนุนภักดี
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
10. รศ.ดร.เสรี
วงษ์มณฑา
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
11. พลตารวจเอกเอก อังสนานนท์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
12. อยู่ในระหว่างสรรหากรรมการอิสระเพือ่ แทนตาแหน่งของนายสมชาย บุลสุขทีล่ าออกไป
วาระที่ 7. พิจารณากาหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
ประธานมอบหมายให้ นายปราโมทย์ เริ่มยินดี กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็ นผู้ช้ ีแจงรายละเอียด
ในวาระนี้ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
นายปราโมทย์ เริ่ ม ยิ น ดี ช้ ี แจงให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า การพิ จ ารณาในวาระนี้ เป็ นการพิ จ ารณา
เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด และตามข้ อ บั งคั บ ของบริ ษั ท ที่ ก าหนดให้ การจ่ ายเงิ น
ค่ าตอบแทนให้ แก่ ค ณะกรรมการบริษัท จะต้ องได้ รับอนุ มัติ จากที่ป ระชุ มผู้ ถือ หุ้ น ด้ วย ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษัท
ได้ พิ จารณาค่ าตอบแทนสาหรับ กรรมการโดยเทียบเคี ยงกับ อัตราค่ าตอบแทนกรรมการในกลุ่ม ธุรกิจเดี ยวกัน
รวมถึ ง ความเหมาะสมกั บ ขอบเขต หน้ าที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการดั ง กล่ าว จึ ง เห็ น ควรก าหนด
เงินค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการประจาปี 2562 ดังนี้
1. ค่าตอบแทนประจาปี
- ค่าตอบแทนกรรมการท่านละ
- ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสาหรับกรรมการตรวจสอบท่านละ
- ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสาหรับกรรมการบริหารท่านละ
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100,000.- บาทต่อปี
50,000.- บาทต่อปี
30,000.- บาทต่อปี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 2)
2. ค่าเบี้ยประชุม
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทท่านละ
10,000.- บาทต่อครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบท่านละ
10,000.- บาทต่อครั้ง
- กรรมการที่เข้ าร่วมประชุมกับฝ่ ายบริหาร เมื่อมีการประชุม
ไม่ตรงกับวันประชุมคณะกรรมการบริษัทท่านละ
10,000.- บาทต่อครั้ง
ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
มีผ้ ูถือหุ้นได้ มีข้อซักถาม และคณะกรรมการได้ ตอบข้ อซักถามในประเด็นที่สาคัญดังนี้
1. ผู้ ถือ หุ้ น (นายสถาพร โคธีรานุ รัก ษ์ ) ได้ สอบถามว่ า โดยทั่วไป เงินค่ าตอบแทนของประธาน
กรรมการควรจะได้ มากกว่ ากรรมการ และในกรณีของบริษัท เงินค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เสนอให้ ท่ปี ระชุม
พิ จ ารณานี้ เหมื อ นกั บ การจ่ ายเงิ น ค่ าตอบแทนให้ แก่ ก รรมการของบริ ษั ท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์
พรอพเพอร์ ต้ ี จากัด (มหาชน) หรื อไม่ ซึ่งนางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึ กษากฎหมาย ได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่ า
GRAND ได้ อนุมัติจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้ แก่ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในอัตราเท่ากันครั้งละ 50,000.บาทต่อคน ซึ่งเป็ นจานวนเงินที่สงู กว่าอัตราของบริษัท
2. ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) ได้ สอบถามถึงจานวนเงินค่ าตอบแทนทั้งหมดที่จ่ายให้ แก่
กรรมการในปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งนายณั ฐนนท์ อาญาได้ ช้ ี แจงให้ ท ราบว่ า เงิน ค่ าตอบแทนทั้งหมดที่จ่ายให้ แ ก่
คณะกรรมการในปี 2561 อยู่ท่จี านวน 2,396,705.49 บาท ซึ่งได้ ระบุอยู่ในรายงานประจาปี หน้ า 84 แล้ ว
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
มติ :
หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
มติทลี่ ง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

จานวนราย

97
1
1
99

92,544,951
100
1,500
92,546,551

อนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ดังนี้
1. ค่าตอบแทนประจาปี
- ค่าตอบแทนกรรมการท่านละ
- ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสาหรับกรรมการตรวจสอบท่านละ
- ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสาหรับกรรมการบริหารท่านละ
2. ค่าเบี้ ยประชุม
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทท่านละ
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบท่านละ
- กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมกับฝ่ ายบริหาร เมือ่ มีการประชุม
ไม่ตรงกับวันประชุมคณะกรรมการบริษัทท่านละ
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คิดเป็ นร้อยละของ
จานวนหุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
99.9983
0.0001
0.0016
100.00

100,000.- บาทต่อปี
50,000.- บาทต่อปี
30,000.- บาทต่อปี
10,000.- บาทต่อครัง้
10,000.- บาทต่อครัง้
10,000.- บาทต่อครัง้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 2)
วาระที่ 8. พิจารณาให้สตั ยาบันการจ่ ายเงินค่าตอบแทนประจาปี 2561 เพิม่ เติมให้แก่ผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ประธานมอบหมายให้ นายณั ฐ นนท์ อาญา ผู้ อ านวยการฝ่ ายการเงิ น และการบั ญ ชี เป็ นผู้ ช้ ี แจง
รายละเอียดในวาระนี้ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
นายณัฐนนท์ อาญาชี้แจงให้ ท่ปี ระชุมทราบว่า เนื่องด้ วยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัท แกรนด์ แอสเสท
โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ ต้ ี จากัด (มหาชน) (“GRAND”) ได้ ท าค าเสนอซื้อ หลัก ทรั พ ย์ท้ังหมดของบริ ษัท
เป็ นผลสาเร็จและเข้ าถือหุ้ นในบริ ษัทเป็ นจานวนร้ อยละ 98.48 ของจานวนหุ้ น ทั้งหมดของบริษัท ท าให้ บ ริ ษัท
กลายสภาพเป็ นบริษัทย่ อยของ GRAND ตามกฎหมาย และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ น บริษัท
ในฐานะบริ ษัทย่ อยจะต้ องจัดท าข้ อมู ลทางการเงินและข้ อมู ลการเปิ ดเผยอื่นให้ แก่ GRAND เพื่ อให้ GRAND
สามารถจัดทางบการเงินรวมได้ บริษัทในฐานะบริษัทย่อยของ GRAND จึงจาเป็ นจะต้ องให้ ผ้ ูสอบบัญชีจัดทาข้ อมูล
ทางการเงินและข้ อมู ลการเปิ ดเผยอื่นให้ แก่ GRAND เป็ นรายไตรมาส ทาให้ มีค่าใช้ จ่ายที่มิได้ คาดการณ์ และไม่ ได้
น าเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี ครั้ งที่ 1/2561 จานวน 380,000.- บาท คณะกรรมการบริ ษั ท
จึงเห็นควรเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ สตั ยาบันการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจาปี 2561 เพิ่มเติมให้ แก่
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
ผู้ ถื อ หุ้ น (นายสถาพร โคธีร านุ รั ก ษ์ ) ได้ สอบถามว่ า ผู้ สอบบั ญ ชี ของ GRAND เป็ นผู้ สอบบั ญ ชี
เดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือไม่ และค่าตอบแทนเพิ่มเติมดังกล่าว GRAND ควรจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบ
มิใช่ หรือ? ซึ่งนางสาวสมศรี เกียรติธรี รัตน์ได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่า ผู้สอบบัญชีของ GRAND เป็ นผู้สอบบัญชีจากบริษัท
ไพร้ ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ส่วนค่ าตอบแทนเพิ่ มเติม เป็ นค่ าตอบแทนที่บริษัทจาเป็ นต้ องให้
ผู้สอบบัญชีของบริษัทจัดทาข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลการเปิ ดเผยอื่นของบริษัทส่งมอบให้ แก่ GRAND ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ดังนั้น บริษัทจึงต้ องรับผิดชอบค่าตอบแทนเพิ่มเติมดังกล่าว
และเมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
มติ :
หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงเอกฉั นท์ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนดังนี้
มติทลี่ ง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

จานวนราย

99
99

92,546,551
92,546,551

คิดเป็ นร้อยละของ
จานวนหุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
100.00
100.00

ให้สั ต ยาบั น การจ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทนเพิ่ม เติ ม ให้แ ก่ ผู ้ส อบบั ญ ชี ป ระจ าปี 2561 อี ก จ านวน
380,000.- บาท รวมเป็ นเงิ น ค่ า ตอบแทนที่ จ่ า ยให้ แ ก่ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ป ระจ าปี 2561 จ านวนทั้ ง สิ้ น
1,328,000.- บาท
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 2)
วาระที่ 9. พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562
ประธานมอบหมายให้ นายณั ฐ นนท์ อาญา ผู้ อ านวยการฝ่ ายการเงิ น และการบั ญ ชี เป็ นผู้ ช้ ี แจง
รายละเอียดในวาระนี้ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
นายณั ฐนนท์ อาญ าชี้ แจงให้ ที่ ประชุ ม ทราบว่ า การพิ จารณ าในวาระนี้ เป็ นการพิ จารณ า
เพื่ อให้ เป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด และตามข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ที่ ก าหนดให้ ที่ ป ระชุ ม
สามัญผู้ ถือหุ้ นประจาปี แต่ งตั้งผู้ สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้ สอบบัญชี ซึ่ง ผู้สอบบัญชีจากสานักงาน
อีวาย จากัด (“สานักงานอีวาย”) ได้ เป็ นผู้ สอบบัญชี ของบริษัทมาโดยตลอด และคณะกรรมการบริ ษัทโดยการ
พิ จ ารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง
ให้ ผ้ ู สอบบัญชี จากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด โดยนางสาวกมลทิพ ย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้ สอบบัญชี รับอนุ ญาต
ทะเบี ยนเลขที่ 4377 และ/หรื อนายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้ สอบบั ญ ชี รับ อนุ ญ าตทะเบียนเลขที่ 4451 และ/หรื อ
นางสริ นดา หิ รัญประเสริฐวุฒิ ผู้ สอบบัญชี รับ อนุ ญ าตทะเบี ยนเลขที่ 4799 เป็ นผู้ สอบบัญ ชี ของบริษัทประจาปี
2562 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่ า ผู้สอบบัญชีดังกล่ าวมีคุณสมบัติตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ก าหนด มี ป ระสบการณ์ แ ละความเชี่ ยวชาญในการสอบบั ญ ชี รวมทั้งมี ผ ลการปฏิ บั ติ งาน
เป็ นที่น่ าพอใจ โดยให้ ผู้ สอบบั ญ ชี ค นใดคนหนึ่ งมี อ านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบั ญ ชี
ของบริษัทได้ และกาหนดค่าตอบแทนให้ ผ้ ูสอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 1,480,000.- บาท นอกจากนี้ สานักงานอีวาย
ยังเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้ วย
ทั้ ง นี้ ส านั ก งานอี ว ายและผู้ ส อบบั ญ ชี ท่ี เสนอแต่ ง ตั้ ง เป็ นผู้ สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย
ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ท่เี กี่ยวข้ องในลักษณะที่จะมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
ผู้ถือหุ้น (นายสถาพร โคธีรานุรักษ์) ได้ ให้ ความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทที่เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผ่านมา
ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่บริษัท ในฐานะบริ ษัทย่ อยจะต้ องจัดทาข้ อมู ลทางการเงินและข้ อมู ลการเปิ ดเผยอื่นให้ แก่
GRAND ซึ่งผู้ ถื อหุ้ นรายย่ อ ยไม่ ค วรรับ ภาระในส่วนนี้ และได้ สอบถามว่ า ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ
บริษัทในฐานะบริษัทย่ อยของ GRAND จาเป็ นต้ องใช้ ผ้ ู สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชี ของ GRAND หรือไม่
ซึ่ ง นางสาวสมศรี เกีย รติ ธีร รั ต น์ ได้ ช้ ี แจงให้ ทราบว่ า ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ มิ ไ ด้ ก าหนดระเบี ยบบั ง คั บ ให้ บริ ษั ท
จดทะเบี ยนและบริ ษัท ย่ อยต้ องใช้ ผ้ ู สอบบั ญ ชี เดียวกัน แต่ เพื่ อ ความสะดวกในการจัด ท างบการเงินรวม ตลาด
หลัก ทรั พ ย์ ฯ จึ งขอความร่ วมมื อ ให้ ใช้ ผ้ ู สอบบั ญ ชี เดี ยวกัน และนางสาววิล าวัณ ย์ เหลือ งนาคทองดี กรรมการ
และกรรมการบริหารได้ ช้ ีแจงให้ ทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ ขอให้ บริษัท ไพร้ ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จากัด
ซึ่ งเป็ นผู้ สอบบั ญ ชี ของ GRAND เสนอจ านวนเงิน ค่ าตอบแทนผู้ สอบบั ญ ชี ป ระจ าปี 2562 ให้ แก่ บ ริ ษั ท ด้ วย
แต่ปรากฏว่า จานวนเงินค่าตอบแทนที่บริษัท ไพร้ ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จากัด ได้ เสนอมาสูงกว่าจานวน
เงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีท่สี านักงานอีวายได้ เสนอมาก คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้ เสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ ผ้ ูสอบบัญชีจากสานักงานอีวายเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2562 ต่อไป
และเมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 2)
มติ :
หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงเอกฉั นท์ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนดังนี้
มติทลี่ ง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

จานวนราย

100
100

92,547,051
92,547,051

คิดเป็ นร้อยละของ
จานวนหุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
100.00
100.00

อนุมัติแต่งตั้งให้ผูส้ อบบัญชีของบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด โดยนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือนายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 4451 และ/หรื อ นางสริ น ดา หิ รั ญ ประเสริ ฐ วุ ฒิ ผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตทะเบี ย นเลขที่ 4799
เป็ นผูส้ อบบั ญชีของบริษัทประจาปี 2562 และกาหนดเงินค่ าตอบแทนให้ผู ้สอบบั ญชี ภายในวงเงินไม่ เกิน
1,480,000.- บาท
วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
มีผ้ ูถือหุ้นได้ มีข้อสอบถามเพิ่มเติม และคณะกรรมการได้ ตอบข้ อสอบถามในประเด็นที่สาคัญดังนี้
1. บริษัทมีแผนที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ ซึ่งนายชายนิด
อรรถญาณสกุลได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่า บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. การแก้ ไขปั ญหาในเรื่องการกระจายการถือหุ้ นของผู้ถือหุ้ นรายย่ อย (Free Float) ซึ่งทาให้ บริษัท
ต้ องเสียค่ าปรับให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาโดยตลอด ซึ่งนายชายนิด อรรถญาณสกุลได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่ า เมื่อแผน
ธุรกิจเกี่ยวกับการปรับปรุงโรงแรมและการเพิ่ มรายได้ มีความชัดเจนแล้ ว บริษัทจะพิ จารณาช่ วงเวลาที่เหมาะสม
ในการแก้ ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
สรุป
เมื่อที่ประชุมไม่ มีเรื่ องอื่นใดที่จะพิ จารณาต่ อไป ประธานจึงกล่ าวขอบคุ ณผู้ ถือหุ้ นทุ กท่านที่เข้ าร่ วม
ประชุมและให้ การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้ วยดีโดยตลอด และกล่าวปิ ดประชุมเมื่อเวลา 12.05 น.
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