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บริษทั โรงแรมรอยลั ออคิด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 

-------------------------------- 

เวลาและสถานท่ี 

          ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.15 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัล ออคิด 

เชอราตัน โฮเทลสแ์ละทาวเวอร์ เลขที่ 2 ตรอกกปัตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม 

 นายวิชัย ทองแตง ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า             

มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 83 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 

92,522,521 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.69 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 93,750,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม        

ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว  

 และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม จนท าให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม

ทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 100 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 92,547,051 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

98.72 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 93,750,000 หุ้น 

 ก่อนด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ประธานได้มอบหมายให้

นายปราโมทย์ เร่ิมยินดี กรรมการและเลขานุการบริษัท แนะน ากรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังน้ี 

 1. นายวิชัย  ทองแตง ประธานกรรมการ  

 2. ดร.พิจิตต รัตตกุล  รองประธานกรรมการ  

 3. นายชายนิด อรรถญาณสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

 4. นายวิทวัส วิภากุล  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  

 5. นายปราโมทย์ เร่ิมยินดี  กรรมการและเลขานุการบริษัท 

 6. นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี กรรมการและกรรมการบริหาร 

 7. นายอมรินทร์ นฤหล้า  กรรมการและกรรมการบริหาร 

 8. นางสาวมนชนก อรรถญาณสกุล กรรมการ 

 ส่วนนายปกรณ์ ทวีสิน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา         

และพลต ารวจเอกเอก อังสนานนท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มีภารกิจอื่น  จึงไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมในคร้ังนี้ ได้ ดังนั้น กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในคร้ังน้ีคิดเป็นร้อยละ 72.73 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

ของบริษัท 

 และนายปราโมทย์ได้แนะน าผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจง

ข้อเทจ็จริงและข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น รวมถึงดูแลการลงคะแนนและการตรวจนับคะแนนในการประชุมในคร้ังนี้ดังนี้  

 1. นายไมเคิล ชลูเตอร์ ผู้จัดการทั่วไป 

 2. นายณฐันนท ์ อาญา ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี 

 3. นายส าราญ แตงฉ ่า ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

 4. นางสาวเปมิกา  ปฏริูปวาทนิ ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

 5. นางสาวสมศรี เกยีรติธรีรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย 

 6. นางสาวพรชนก วานิชพงษ์พันธุ ์ ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน 
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 และนายปราโมทย์ได้แจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคร้ังนี้ ให้ผู้ถือหุ้น

ทราบ 3 ทางด้วยกนัคือ 

 1. ส่งหนังสอืเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน 

 2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสอืพิมพ์รายวัน และ 

 3. ส่งข้อความเกี่ ยวกับการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้นไปยังระบบจดหมายอิ เล็คทรอนิคส์                     

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซด์ของบริษัท 

 ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมได้ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ

ออกเสยีงลงคะแนนและการนับคะแนนเสยีงในแต่ละวาระของการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้   

  ผู้ถือหุ้นมีสทิธลิงคะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสยีง 1 หุ้นเท่ากบั 1 เสยีง 

และผู้ถือหุ้น 1 คนมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด                  

ทางหน่ึงเท่าน้ัน มิฉะน้ัน จะถือเป็นบัตรเสยี ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน 

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซ่ึงผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสยีงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ใน

หนังสอืมอบฉันทะ 

  การนับคะแนน บริษัทจะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Bar Code โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่

เร่ืองที่กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น และจะแสดงผลการนับคะแนนทาง Monitor ให้ผู้ถือหุ้นทราบ และเพ่ือความ

สะดวก รวดเรว็ในการลงคะแนนเสยีงในทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 6 ซ่ึงเป็นวาระเกี่ยวกบัการเลือกตั้งกรรมการ 

  ผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ลงคะแนนเพียงทางใด       

ทางหน่ึงในใบลงคะแนนเสียงตามที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกคนก่อนเข้าห้องประชุมแล้ว          

และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพ่ือน าไปตรวจนับ   

  ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอ

ของคณะกรรมการ และจะนับคะแนนเสยีงตามจ านวนหุ้นที่ถืออยู่  

  เฉพาะวาระที่ 6 เกี่ยวกบัการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามก าหนด

วาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกคนลงคะแนนเสยีงในใบลงคะแนนเสยีง และมอบให้แก่

เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพ่ือน าไปตรวจนับด้วย แต่หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่น าส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า          

ผู้ถือหุ้นคนนั้นมีมติเหน็ด้วยกบัข้อเสนอของคณะกรรมการ  

   ในการรวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะน าคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย          

งดออกเสียง และบัตรเสีย ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจ านวนเสยีงที่เห็นด้วย ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ท  าหนังสอืมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม 

โดยเป็นการมอบฉันทะแบบออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นคนน้ัน คะแนนเสยีงที่นับได้จะเป็น 

คะแนนเสยีงที่ได้รวมคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว         

  หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระ

ให้ที่ประชุมทราบว่า มีมติเป็นเอกฉันทห์รือเสยีงข้างมากเท่าใด ไม่เหน็ด้วยเท่าใด งดออกเสยีงเท่าใด และมีบัตรเสยี

เท่าใด 

 ต่อจากน้ัน ประธานได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสอืเชิญประชุมดังต่อไปน้ี 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1  

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่2) 

 3 

วาระท่ี 1. เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

 ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ เข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้นของบริษัทในคร้ังน้ี            

และประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีเร่ืองใดที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

วาระท่ี 2. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีครั้งท่ี 1/2561 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี  

28 มีนาคม 2561 

 ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีคร้ังที่ 1/2561        

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 และบริษัทได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

พร้อมหนังสอืเชิญประชุมแล้ว 

มต ิ: หลังจากทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผูถ้ือหุน้ทีม่าประชุม

และออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปีครัง้ที ่1/2561 ซึง่ประชุมเมื่อวันที ่

28 มนีาคม 2561 ดังนี้  

มติทีล่ง จ านวนราย 
จ านวนเสยีงทีล่งมติ 

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

คิดเป็นรอ้ยละของ

จ านวนหุน้ทีม่าประชมุ

และมสีทิธิออกเสยีง 

รับรอง 86 92,522,725 100.00 

ไม่รับรอง - - - 

งดออกเสยีง - - - 

บัตรเสยี - - - 

รวม 86 92,522,725 100.00 

วาระท่ี 3. พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา 

 ประธานมอบหมายให้นายณัฐนนท์ อาญา ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี เป็นผู้ช้ีแจง

รายละเอยีดในวาระน้ีให้ที่ประชุมพิจารณา        

 นายณัฐนนท์ อาญาได้รายงานพร้อมแสดงวีดิทัศน์ประกอบค าช้ีแจงเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน                

ของบริษัทในปี 2561 และเมื่ อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นทราบและพิจารณา         

และมีรายละเอยีดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมแล้ว 

 ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 มีผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถาม และคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามในประเดน็ที่ส  าคัญดังน้ี 

 1. ผู้ถือหุ้น (นายสถาพร โคธีรานุรักษ์) ได้แสดงความยินดีที่บริษัทมีผลประกอบการที่ดีข้ึน และได้

สอบถามว่า การเปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงนโยบายการบริหารงาน

อย่างไร ซึ่งนายชายนิด อรรถญาณสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหารได้ช้ีแจงให้ทราบว่า บริษัทมีการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่เมื่อประมาณกลางปี 2561 ที่ผ่านมา และหลังจากนั้น บริษัทได้เจรจากับ Chain 

ผู้บริหารโรงแรมเพ่ือพิจารณาการปรับปรุงโรงแรมคร้ังใหญ่ ซึ่งจะต้องพิจารณาและศึกษาหลาย ๆ ด้าน และคาดว่า

จะมีความชัดเจนภายในปีนี้   
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 2. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (นายนรา ศรีเพชร) ได้สอบถามว่า บริษัทมีแผนที่จะ Re-brand        
ของโรงแรมหรือไม่ ซึ่งนายชายนิด อรรถญาณสกุลได้ช้ีแจงให้ทราบว่า ปัจจุบัน บริษัทก าลังเจรจากับ Chain โรงแรม

เกี่ยวกบัการ Re-brand เพ่ือให้ได้ Brand ที่ดีที่สดุ 

 3. มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า การเกิดขึ้ นของห้างสรรพสินค้า Icon Siam ส่งผลต่อธุรกิจโรงแรมที่ตั้งอยู่   

ริมแม่น า้อย่างไร ซึ่งนายชายนิด อรรถญาณสกุลได้ช้ีแจงให้ทราบว่า การเกิดขึ้ นของห้างสรรพสินค้า Icon Siam จะส่ง 

ผลดีต่อธุรกิจโรงแรมที่อยู่ริมแม่น ้า โดยเฉพาะโรงแรมของบริษัทซึ่งอยู่ตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้า Icon Siam 

เน่ืองจากมีผู้มาใช้บริการห้างสรรพสนิค้าดังกล่าวในแต่ละวันเป็นจ านวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และคาดว่า 

จะสามารถดึงดูดให้มีผู้เข้ามาใช้บริการของโรงแรมเพ่ิมมากขึ้น แต่โรงแรมของบริษัทกจ็ะต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วย 

 4. มผู้ีถือหุ้นได้สอบถามว่า บริษัทมีการประเมินมูลค่าสนิทรัพยข์องบริษัทใหม่หรือไม่ ซึ่งนายชายนิด 

อรรถญาณสกุลได้ช้ีแจงให้ทราบว่า บริษัทยังมิได้มีการประเมินมูลค่าสนิทรัพย์ของบริษัทใหม่ อย่างไรกต็าม มูลค่า

ที่ดินของบริษัทในปัจจุบันสงูกว่ามูลค่าทางบัญชีตามงบการเงินเป็นอย่างมาก และประธานได้ช้ีแจงให้ทราบเพ่ิมเติมว่า 

การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทจะต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา

ช่วงเวลาที่เหมาะสมเพ่ือให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 

 และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมรับทราบ 

มต ิ   : หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 

2561 ทีผ่่านมา และรายงานประจ าปี 

วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 

 ประธานมอบหมายให้นางสาวพรชนก วานิชพงษ์พันธุ์ ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้ช้ีแจง

รายละเอยีดในวาระน้ีให้ที่ประชุมพิจารณา 

 นางสาวพรชนก วานิชพงษ์พันธุ์ได้สรุปพร้อมแสดงวีดิทศัน์ประกอบค าช้ีแจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูล

ทางการเงินและรายการที่ส  าคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบริษัทประจ าปีสิ้นสดุวันที่ 

31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้รับความเห็นจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และมีรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏ

ตามงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสอืเชิญประชุมแล้ว 

 ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา  

 มีผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถาม และคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามในประเดน็ที่ส  าคัญดังน้ี 

 1. ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) ได้มีข้อสอบถามดังนี้  

 1.1 เงินฝากธนาคารตามที่ปรากฏในงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนลดลงจากเดิมในปี 

2560 จ านวน 115,000,000 บาท เหลือเพียง 64,526 บาทในปี 2561 ซึ่งนายณฐันนท ์อาญาได้ช้ีแจงให้ทราบว่า 

รายการดังกล่าวเป็นเงินฝากประจ าธนาคารที่มีก าหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน ซึ่งเมื่อครบก าหนดแล้ว ได้มีการน า

เงินส่วนใหญ่มาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และส่วนที่เหลือได้มีการจัดเกบ็ไว้ในบัญชีประเภทอื่น 
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 1.2 รายการค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ยปี 2561 ไม่ปรากฏในงบการเงินรวม แต่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะ

กจิการจ านวน 20,767,367 บาท ซึ่งนายณฐันนท ์อาญาได้ช้ีแจงให้ทราบว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน    

จึงปรากฏเฉพาะในงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่วนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ยตามงบการเงินรวมปี 2560 จ านวน 43,185 

บาท เป็นดอกเบี้ยส าหรับลิสซิ่ง 

 2. ผู้ถือหุ้นได้มีข้อสอบถามดังนี้  

  2.1 บริษัท เชอราตัน รอยัล ออคิด จ ากัดที่ได้เลิกบริษัทและอยู่ในระหว่างการช าระบัญชี

ประกอบธุรกิจอะไร และเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างไร ซ่ึงนายณัฐนนท์ อาญาได้ช้ีแจงให้ทราบว่า บริษัท

ดังกล่าวได้จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจรับจ้างบริหาร แต่หลังจากที่ได้จัดตั้งบริษัทแล้ว บริษัทน้ี 

ไม่เคยด าเนินธุรกจิใด ๆ เลย คณะกรรมการบริษัทจึงเหน็ควรให้เลิกบริษัทดังกล่าว 

  2.2 บริษัทจะมีการปรับปรุงโรงแรมเมื่ อใด และใช้งบประมาณเท่าใด  ซึ่ งนายชายนิด            

อรรถญาณสกุลได้ช้ีแจงให้ทราบว่า ในปี 2562 นี้ จะมีการปรับปรุงโรงแรมตามสภาพการด าเนินธุรกิจเท่านั้น     

ส่วนการปรับปรุงโรงแรมคร้ังใหญ่คาดว่าจะเกิดขึ้ นในปี 2563 โดยงบประมาณที่จะใช้ในการปรับปรุงน้ันจะต้อง

พิจารณาให้เหมาะสมกับแผนการปรับเพ่ิมรายได้ที่ Chain โรงแรมจะน าเสนอให้บริษัทพิจารณาด้วย ซึ่งคาดว่า         

จะมีความชัดเจนภายในปี 2562 นี้  

 2.3 ขนาดห้องพักของโรงแรมของบริษัทเป็นไปตามความ ต้องการของตลาดหรือไม่                 

ซึ่งนายอมรินทร์ นฤหล้า กรรมการและกรรมการบริหารได้ช้ีแจงให้ทราบว่า ขนาดห้องพักของโรงแรมของบริษัท         

มีขนาดใหญ่และเป็นไปตามมาตรฐานระดับ 5 ดาวของ Chain Marriott แล้ว 

 3. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (นายนรา ศรีเพชร) ได้สอบถามว่า บริษัทมีรายการเงินสดและเงินฝาก

ตามงบการเงินประจ าปี 2561 ประมาณ 500 ล้านบาท จะเพียงพอต่อการปรับปรุงโรงแรมหรือไม่ และหาก       

ไม่เพียงพอ บริษัทจะด าเนินการอย่างไร ซึ่งนายชายนิด อรรถญาณสกุลได้ช้ีแจงให้ทราบว่า งบประมาณในการ

ปรับปรุงโรงแรมตามที่ประมาณการไว้ในเบื้ องต้นจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยส่วนที่เกินจากเงินทุน 

บริษัทจะขอสินเช่ือจากสถาบันการเงิน ซึ่งปัจจุบัน มีสถาบันการเงินพร้อมจะให้สินเช่ือบริษัทแล้ว อย่างไรกต็าม 

จ านวนเงินที่แน่นอนที่จะต้องใช้ในการปรับปรุงโรงแรมจะต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่น ๆ ตามที่ได้ช้ีแจงให้ทราบ

แล้ว 

 4. ผู้ถือหุ้น (นายสถาพร โคธรีานุรักษ์) ได้มีข้อสอบถามดังนี้  

  4.1 รายการค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญของลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นในรายงานประจ าปีหน้า 41  

ที่สูงขึ้ น ซึ่งนายณัฐนนท์ อาญาได้ช้ีแจงให้ทราบว่า เน่ืองจากในปีที่ผ่านมา ทาง Chain โรงแรมมีการเปล่ียนแปลง

นโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสยัจะสญูของลูกหนี้การค้า จึงท าให้มีรายการดังกล่าวเพ่ิมขึ้น ส่วนค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

ของลูกหน้ีอื่นเป็นรายการที่เกิดจากบริษัททัวร์แห่งหนึ่งได้จองห้องพักของโรงแรมไว้ แต่มิได้ส่งลูกค้ามาใช้บริการ

ตามที่ตกลงกนัไว้ ซึ่งบริษัทอยู่ในระหว่างติดตามหนี้ดังกล่าวอยู่ 

  4.2 ตามรายงานประจ าปีเกี่ยวกับรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอันเกี่ยวเน่ืองกบัสญัญา

การด าเนินงาน ปรากฏรายละเอียดว่า สัญญาการบริหารโรงแรมที่บริษัทได้ท าไว้กับบริษัท เชอราตัน โอเวอร์ซีส ์ 

แมนเนจเม้นท ์คอร์ปอเรช่ันจะครบก าหนดในปี 2565 ในขณะที่ปัจจุบัน กลุ่มเชอราตันมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 

บริษัทได้เตรียมการต่ออายุสญัญาดังกล่าวอย่างไร ซึ่งนายชายนิด อรรถญาณสกุลได้ช้ีแจงให้ทราบว่า การต่ออายุสญัญา

ดังกล่าวจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนการปรับปรุงโรงแรมและการเพ่ิมรายได้ให้แก่โรงแรมของบริษัท          

โดยบริษัทจะท าการว่าจ้างผู้เช่ียวชาญทั้งในด้านธุรกจิโรงแรมและด้านกฎหมายเข้ามาดูแลการต่ออายุสญัญาดังกล่าว

โดยเฉพาะต่อไป 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1  

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่2) 

 6 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มต ิ: หลังจากทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปีสิ้ นสุดวันที ่

31 ธันวาคม 2561 ดังนี้  

 
มติทีล่ง 

 
จ านวนราย 

จ านวนเสยีงทีล่งมติ 

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

คิดเป็นรอ้ยละของ

จ านวนหุน้ทีม่าประชมุ

และมสีทิธิออกเสยีง 

อนุมัติ 98 92,545,151 100.00 

ไม่อนุมัติ - - - 

งดออกเสยีง - - - 

บัตรเสยี - - - 

รวม 98 92,545,151 100.00 

วาระท่ี 5.   พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 

 ประธานมอบหมายให้นายณัฐนนท์ อาญา ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี  เป็นผู้ช้ีแจง

รายละเอยีดในวาระน้ีให้ที่ประชุมพิจารณา 

  นายณัฐนนท์ อาญาช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2561 ที่ ผ่านมา บริษัทมีก าไรสุทธิจากการ

ด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกจิการจ านวน 129,548,837.- บาท และมีก าไรสะสมจ านวน 6,325,436.- บาท 

จึงรวมเป็นจ านวนเงินก าไรที่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ทั้งสิ้น 135,874,273.- บาท นอกจากนี้  บริษัทได้จัดสรรก าไร

สุทธิประจ าปีไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายถึงอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว บริษัท                       

จึงไม่จ าเป็นต้องจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายอีกก็ได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้น าเสนอ             

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจ านวน 

93,750,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.3769 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 129,084,375.- 

บาท คิดเป็นร้อยละ 95 ของจ านวนเงินก าไรทั้งหมดของบริษัท โดยก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นเพ่ือสิทธ ิ          

ในการรับเงินปันผลประจ าปี 2561 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่          

10 พฤษภาคม 2562 

 ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา  

 มีผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ ชัย สกุลศรีมนตรี) ได้สอบถามเกี่ยวกับผลขาดทุนสะสมที่ปรากฏอยู่ใน                   

งบการเงินรวมของบริษัท ซึ่ งนางสาวพรชนก วานิชพงษ์พันธุ์ได้ช้ีแจงให้ทราบว่า ในอดีต บริษัทได้ขายที่ดิน                

และอาคารโรงแรมให้แก่บริษัทย่อย และบริษัทได้เช่าที่ดินและอาคารกลับมาเพ่ือด าเนินธุรกิจโรงแรมของบริษัท                 

ซึ่งบริษัทมีก าไรจากการขายที่ดินและอาคารโรงแรมให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าว แต่ในการจัดท างบการเงินรวม 

เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน บริษัทจึงไม่สามารถน าก าไรจากการขายมารวมค านวณในงบการเงิน

รวมได้ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มต ิ: หลังจากทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผูถ้ือหุน้ทีม่าประชุม

และออกเสยีงลงคะแนนดังนี้  
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มติทีล่ง จ านวนราย 
จ านวนเสยีงทีล่งมติ 

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

คิดเป็นรอ้ยละของ

จ านวนหุน้ทีม่าประชมุ

และมสีทิธิออกเสยีง 

อนุมัติ 99 92,546,551 100.00 

ไม่อนุมัติ - - - 

งดออกเสยีง - - - 

บัตรเสยี - - - 

รวม 99 92,546,551 100.00 

 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบริษัทจ านวน 93,750,000 หุ้น     

ในอัตราหุน้ละ 1.3769 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จะตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ทั้งสิ้ นไม่เกิน 129,084,375.- 

บาท คิดเป็นรอ้ยละ 95 ของจ านวนเงินก าไรทัง้หมดของบริษัท โดยก าหนดวันก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้เพือ่สิทธิ

ในการรับเงินปันผลประจ าปี 2561 ในวันอังคารที ่30 เมษายน 2562 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที ่

10 พฤษภาคม 2562 

วาระท่ี 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

 ประธานมอบหมายให้นายปราโมทย์ เร่ิมยินดี กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด

ในวาระน้ีให้ที่ประชุมพิจารณา 

 นายปราโมทย์ เร่ิมยินดี ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาในวาระนี้ เป็นการพิจารณา          

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและตามข้อบังคับของบริษัทที่ก าหนดให้กรรมการต้องออก

จากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุ 

เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาด ารง

ต าแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก และตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีคร้ังที่ 1/2561 ก าหนดให้

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 12 ท่าน ดังน้ัน จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่ง          

ตามก าหนดวาระในคร้ังนี้ จ านวน 4 คนดังนี้ 

 1. นายวิทวัส  วิภากุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

 2. นายอมรินทร์  นฤหล้า กรรมการ 
 3. รศ.ดร.เสรี  วงษ์มณฑา กรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
 4. นายปกรณ ์ ทวีสนิ กรรมการ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

  อย่างไรกต็าม นายปกรณ์ ทวีสิน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในคร้ังน้ี  

ได้แจ้งความประสงค์ที่จะขอไม่รับต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีก คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอขอให้  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้นายธวัชชัย หนุนภักดี เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบแทนต าแหน่งของนายปกรณ์ ทวีสิน โดยประวัติของนายธวัชชัยที่เสนอขอให้ที่ประชุม

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสอืเชิญประชุมแล้ว 

  ส่วนกรรมการอีกสามคนคือ นายวิทวัส วิภากุล นายอมรินทร์ นฤหล้า และรศ.ดร. เสรี วงษ์มณฑา  

เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท          

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง   

ให้กรรมการทั้งสามคนกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทได้จัดส่งประวัติของกรรมการ       



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1  

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่2) 

 8 

ทั้งสามคนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอขอให้         

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระดังน้ี 

  1. เลือกตั้งให้นายวิทวัส วิภากุลและนายอมรินทร์ นฤหล้า ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง

ตามก าหนดวาระในคร้ังนี้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอกีวาระหนึ่ง 

  2. เลือกตั้งให้รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ             

ในคร้ังนี้  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทอกีวาระหนึ่ง 

  3. เลือกตั้ งให้นายธวัชชัย หนุนภักดีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบของบริษัทแทนนายปกรณ์ ทวีสิน กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

  ทั้งนี้  รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑาและนายธวัชชัย หนุนภักดี มิได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบ

กจิการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นกจิการที่แข่งขันกบักจิการของบริษัทแต่อย่างใด 

  ส่วนนายวิทวัส วิภากุลเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้  จ ากัด (มหาชน) (“GRAND”)           

และเป็นกรรมการของบริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จ ากัดและบริษัท โอเวนเดล จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GRAND 

โดยทั้งสามบริษัทเป็นบริษัทที่ประกอบกจิการโรงแรม และเป็นกจิการที่มีสภาพอย่างเดียวกนักบักจิการของบริษัท 

  ในขณะที่นายอมรินทร์ นฤหล้าเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของ GRAND และเป็นกรรมการ 

ของบริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จ ากัดและบริษัท โอเวนเดล จ ากัด ซึ่ งเป็นบริษัทย่อยของ GRAND รวมทั้ง       

เป็นกรรมการในบริษัท เชียงใหม่ ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า โฮเตล็ จ ากัด ซ่ึงทั้งสี่บริษัทเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกจิโรงแรม 

และเป็นกจิการที่มีสภาพอย่างเดียวกนักบักจิการของบริษัท 

  นอกจากนี้  นายสมชาย บุลสุขได้มีหนังสอืแจ้งลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทโดยมีผลตั้งแต่

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป และบริษัทได้แจ้งการลาออกของกรรมการดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์        

แห่งประเทศไทยแล้ว ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทอยู่ในระหว่างสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งให้เป็น

กรรมการของบริษัทแทนต าแหน่งกรรมการของนายสมชายที่ลาออกไป และบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ             

ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในโอกาสต่อไป 

 และก่อนการพิจารณาลงมติ นายวิทวัส วิภากุลและนายอมรินทร์ นฤหล้า ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจาก

ต าแหน่งตามก าหนดวาระในคร้ังนี้ ได้แจ้งความประสงค์ที่จะขอออกจากห้องประชุมเป็นการช่ัวคราว เพ่ือให้ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นอิสระ ประธานจึงเชิญกรรมการทั้งสองคนที่ออกจากต าแหน่งตามก าหนด

วาระออกจากห้องประชุมเป็นการช่ัวคราว 

 ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้

ที่ประชุมพิจารณาลงมต ิ

มต ิ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจาก

ต าแหน่งตามก าหนดวาระดังนี้  

  1. เลือกตั้งใหน้ายวิทวัส วิภากุลและนายอมรินทร์ นฤหลา้ ซึง่เป็นกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่ง

ตามก าหนดวาระในครัง้นี้ กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ 
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  2. เลือกตั้งให้รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ        

ในครัง้นี้  กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึง่ 

  3. เลือกตั้งใหน้ายธวัชชัย หนุนภักดีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบของบริษัทแทนนายปกรณ์ ทวีสิน กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในการ

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 นี้  

 โดยที่ประชุมผู ้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นที่มาประชุม                 

และออกเสยีงลงคะแนนดังนี้     

 (1) นายวทิวัส วภิากุล 

มติทีล่ง จ านวนราย 
จ านวนเสยีงทีล่งมติ 

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

คิดเป็นรอ้ยละของ

จ านวนหุน้ทีม่าประชมุ

และมสีทิธิออกเสยีง 

อนุมัติ 97 92,544,951 99.9983 

ไม่อนุมัติ 1 100 0.0001 

งดออกเสยีง 1 1,500 0.0016 

บัตรเสยี - - - 

รวม 99 92,546,551 100.00 

   (2) นายอมรินทร์ นฤหลา้ 

มติทีล่ง จ านวนราย 
จ านวนเสยีงทีล่งมติ 

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

คิดเป็นรอ้ยละของ

จ านวนหุน้ทีม่าประชมุ

และมสีทิธิออกเสยีง 

อนุมัติ 97 92,544,951 99.9983 

ไม่อนุมัติ 1 100 0.0001 

งดออกเสยีง 1 1,500 0.0016 

บัตรเสยี - - - 

รวม 99 92,546,551 100.00 

   (3) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา 

มติทีล่ง จ านวนราย 
จ านวนเสยีงทีล่งมติ 

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

คิดเป็นรอ้ยละของ

จ านวนหุน้ทีม่าประชมุ

และมสีทิธิออกเสยีง 

อนุมัติ 96 92,543,951 99.9972 

ไม่อนุมัติ 2 1,100 0.0012 

งดออกเสยีง 1 1,500 0.0016 

บัตรเสยี - - - 

รวม 99 92,546,551 100.00 

   



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1  

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่2) 

 10 

  (4) นายธวัชชัย หนุนภกัดี 

มติทีล่ง จ านวนราย 
จ านวนเสยีงทีล่งมติ 

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

คิดเป็นรอ้ยละของ

จ านวนหุน้ทีม่าประชมุ

และมสีทิธิออกเสยีง 

อนุมัติ 97 92,544,951 99.9983 

ไม่อนุมัติ 1 100 0.0001 

งดออกเสยีง 1 1,500 0.0016 

บัตรเสยี - - - 

รวม 99 92,546,551 100.00 

 ดังนัน้ คณะกรรมการของบริษัทจงึมจี านวนทัง้สิ้ น 12 คน ดังรายนามต่อไปนี้  

 1. นายวชัิย ทองแตง ประธานกรรมการ 

 2. ดร.พจิติต รัตตกุล รองประธานกรรมการ 

 3. นายชายนิด อรรถญาณสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

 4. นายวทิวัส วภิากุล กรรมการและกรรมการผูจ้ัดการ 

 5. นายปราโมทย ์ เร่ิมยนิดี  กรรมการและเลขานุการบริษัท 

 6. นางสาววลิาวัณย ์ เหลอืงนาคทองดี กรรมการและกรรมการบริหาร 

 7. นายอมรินทร์  นฤหลา้ กรรมการและกรรมการบริหาร 

 8. นางสาวมนชนก อรรถญาณสกุล กรรมการ 

 9. นายธวัชชัย  หนุนภกัดี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 10. รศ.ดร.เสรี  วงษ์มณฑา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 11. พลต ารวจเอกเอก  อังสนานนท ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 12. อยู่ในระหว่างสรรหากรรมการอิสระเพือ่แทนต าแหน่งของนายสมชาย บุลสุขทีล่าออกไป 

วาระท่ี 7.  พิจารณาก าหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

 ประธานมอบหมายให้นายปราโมทย์ เร่ิมยินดี กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด

ในวาระน้ีให้ที่ประชุมพิจารณา 

 นายปราโมทย์ เร่ิมยินดี ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาในวาระนี้ เป็นการพิจารณา               

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและตามข้อบังคับของบริษัทที่ก าหนดให้การจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท        

ได้พิจารณาค่าตอบแทนส าหรับกรรมการโดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน 

รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่  และความรับผิดชอบของกรรมการดังกล่าว จึงเห็นควรก าหนด                 

เงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจ าปี 2562 ดังนี้  

 1. ค่าตอบแทนประจ าปี 
 - ค่าตอบแทนกรรมการท่านละ 100,000.- บาทต่อปี 
 - ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมส าหรับกรรมการตรวจสอบท่านละ 50,000.- บาทต่อปี 
 - ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมส าหรับกรรมการบริหารท่านละ 30,000.- บาทต่อปี 
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 2. ค่าเบี้ ยประชุม 
 - การประชุมคณะกรรมการบริษัทท่านละ 10,000.- บาทต่อคร้ัง 
 - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบท่านละ 10,000.- บาทต่อคร้ัง 
 - กรรมการที่เข้าร่วมประชุมกบัฝ่ายบริหาร เมื่อมีการประชุม 
  ไม่ตรงกบัวันประชุมคณะกรรมการบริษัทท่านละ 10,000.- บาทต่อคร้ัง 
 ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา  

 มีผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถาม และคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามในประเดน็ที่ส  าคัญดังน้ี 

 1. ผู้ถือหุ้น (นายสถาพร โคธีรานุรักษ์) ได้สอบถามว่า โดยทั่วไป เงินค่าตอบแทนของประธาน

กรรมการควรจะได้มากกว่ากรรมการ และในกรณีของบริษัท เงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เสนอให้ที่ประชุม

พิจารณานี้ เหมือนกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์                

พรอพเพอร์ตี้  จ ากัด (มหาชน) หรือไม่ ซึ่งนางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ช้ีแจงให้ทราบว่า     

GRAND ได้อนุมัติจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในอตัราเท่ากนัคร้ังละ 50,000.- 

บาทต่อคน ซึ่งเป็นจ านวนเงินที่สงูกว่าอตัราของบริษัท 

 2. ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) ได้สอบถามถึงจ านวนเงินค่าตอบแทนทั้งหมดที่จ่ายให้แก่

กรรมการในปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งนายณัฐนนท์ อาญาได้ช้ีแจงให้ทราบว่า เงินค่าตอบแทนทั้งหมดที่จ่ายให้แก่

คณะกรรมการในปี 2561 อยู่ที่จ านวน 2,396,705.49 บาท ซึ่งได้ระบุอยู่ในรายงานประจ าปีหน้า 84 แล้ว 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มต ิ: หลังจากที่ประชุมพจิารณาแลว้ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนดังนี้  

มติทีล่ง จ านวนราย 
จ านวนเสยีงทีล่งมติ 
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

คิดเป็นรอ้ยละของ

จ านวนหุน้ทีม่าประชมุ

และมสีทิธิออกเสยีง 

อนุมัติ 97 92,544,951 99.9983 

ไม่อนุมัติ 1 100 0.0001 

งดออกเสยีง 1 1,500 0.0016 

บัตรเสยี - - - 

รวม 99 92,546,551 100.00 

 อนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ดังนี้  
 1. ค่าตอบแทนประจ าปี 
 - ค่าตอบแทนกรรมการท่านละ 100,000.- บาทต่อปี 
 - ค่าตอบแทนเพิ่มเติมส าหรับกรรมการตรวจสอบท่านละ 50,000.- บาทต่อปี 
 - ค่าตอบแทนเพิ่มเติมส าหรับกรรมการบริหารท่านละ 30,000.- บาทต่อปี 
 
 

 2. ค่าเบี้ ยประชมุ 
 - การประชมุคณะกรรมการบริษัทท่านละ 10,000.- บาทต่อครัง้ 
 - การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบท่านละ 10,000.- บาทต่อครัง้ 
 - กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุกับฝ่ายบริหาร เมือ่มกีารประชมุ 
  ไม่ตรงกับวันประชมุคณะกรรมการบริษัทท่านละ 10,000.- บาทต่อครัง้ 
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วาระท่ี 8. พิจารณาใหส้ตัยาบนัการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจ าปี 2561 เพิม่เติมใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบริษทั 

 ประธานมอบหมายให้นายณัฐนนท์ อาญา ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี  เป็นผู้ช้ีแจง

รายละเอยีดในวาระน้ีให้ที่ประชุมพิจารณา 

 นายณัฐนนท ์อาญาช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า เน่ืองด้วยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัท แกรนด์ แอสเสท 

โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้  จ ากัด (มหาชน) (“GRAND”) ได้ท าค าเสนอซื้ อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท       

เป็นผลส าเร็จและเข้าถือหุ้นในบริษัทเป็นจ านวนร้อยละ 98.48 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ท าให้บริษัท  

กลายสภาพเป็นบริษัทย่อยของ GRAND ตามกฎหมาย และตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน บริษัท     

ในฐานะบริษัทย่อยจะต้องจัดท าข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการเปิดเผยอื่นให้แก่  GRAND เพ่ือให้ GRAND 

สามารถจัดท างบการเงินรวมได้ บริษัทในฐานะบริษัทย่อยของ GRAND จึงจ าเป็นจะต้องให้ผู้สอบบัญชีจัดท าข้อมูล

ทางการเงินและข้อมูลการเปิดเผยอื่นให้แก่ GRAND เป็นรายไตรมาส ท าให้มีค่าใช้จ่ายที่มิได้คาดการณ์ และไม่ได้

น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีคร้ังที่  1/2561 จ านวน 380,000.- บาท คณะกรรมการบริษัท             

จึงเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สตัยาบันการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจ าปี 2561 เพ่ิมเติมให้แก่

ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

 ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา  

 ผู้ถือหุ้น (นายสถาพร โคธีรานุรักษ์) ได้สอบถามว่า ผู้สอบบัญชีของ GRAND เป็นผู้สอบบัญชี

เดียวกนักับผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือไม่ และค่าตอบแทนเพ่ิมเติมดังกล่าว GRAND ควรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

มิใช่หรือ? ซึ่งนางสาวสมศรี เกยีรติธรีรัตน์ได้ช้ีแจงให้ทราบว่า ผู้สอบบัญชีของ GRAND เป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท 

ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ส่วนค่าตอบแทนเพ่ิมเติมเป็นค่าตอบแทนที่บริษัทจ าเป็นต้องให้

ผู้สอบบัญชีของบริษัทจัดท าข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการเปิดเผยอื่นของบริษัทส่งมอบให้แก่ GRAND  ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ดังนั้น บริษัทจึงต้องรับผิดชอบค่าตอบแทนเพ่ิมเติมดังกล่าว 

 และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มต ิ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแลว้ ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนนดังนี้  

มติทีล่ง จ านวนราย 
จ านวนเสยีงทีล่งมติ 

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

คิดเป็นรอ้ยละของ

จ านวนหุน้ทีม่าประชมุ

และมสีทิธิออกเสยีง 

อนุมัติ 99 92,546,551 100.00 

ไม่อนุมัติ - - - 

งดออกเสยีง - - - 

บัตรเสยี - - - 

รวม 99 92,546,551 100.00 

 ให้สัตยาบันการจ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่ผู ้สอบบัญชีประจ าปี 2561 อีกจ านวน 

380,000.- บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนที่ จ่ายให้แก่ผู ้สอบบัญชีประจ าปี  2561 จ านวนทั้งสิ้ น 

1,328,000.- บาท  
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วาระท่ี 9. พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 

 ประธานมอบหมายให้นายณัฐนนท์ อาญา ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี  เป็นผู้ช้ีแจง

รายละเอยีดในวาระนี้ ให้ที่ประชุมพิจารณา 

 นายณั ฐนนท์  อาญ าช้ีแจงให้ที่ ป ระชุมทราบ ว่า การพิ จารณ าในวาระนี้ เป็นการพิ จารณ า               

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและตามข้อบังคับของบริษัทที่ก าหนดให้ที่ประชุม                  

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีจากส านักงาน        

อีวาย จ ากัด (“ส านักงานอีวาย”) ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาโดยตลอด และคณะกรรมการบริษัทโดยการ

พิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ ง                      

ให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือนายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และ/หรือ        

นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 

2562 เน่ืองจากพิจารณาเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ส  านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งมีผลการปฏิบัติงาน           

เป็นที่ น่าพอใจ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบัญชี        

ของบริษัทได้ และก าหนดค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 1,480,000.- บาท นอกจากนี้  ส านักงานอวีาย

ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย   

 ทั้งนี้  ส านักงานอีวายและผู้สอบบัญชีที่ เสนอแต่งตั้ งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย          

ไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสยีกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบ

ต่อการปฏบิัติหน้าที่อย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด 

 ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา  

 ผู้ถือหุ้น (นายสถาพร โคธรีานุรักษ์) ได้ให้ความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทที่เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา

ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่บริษัทในฐานะบริษัทย่อยจะต้องจัดท าข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการเปิดเผยอื่นให้แก่ 

GRAND ซึ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ควรรับภาระในส่วนนี้  และได้สอบถามว่า ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

บริษัทในฐานะบริษัทย่อยของ GRAND จ าเป็นต้องใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของ GRAND หรือไม่ 

ซึ่งนางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ได้ช้ีแจงให้ทราบว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ก าหนดระเบียบบังคับให้บริษัท                 

จดทะเบียนและบริษัทย่อยต้องใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกัน แต่เพ่ือความสะดวกในการจัดท างบการเงินรวม ตลาด

หลักทรัพย์ฯ จึงขอความร่วมมือให้ใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกัน และนางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี กรรมการ               

และกรรมการบริหารได้ช้ีแจงให้ทราบเพ่ิมเติมว่า บริษัทได้ขอให้บริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาสคู์เปอร์ส เอบีเอส จ ากัด 

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ GRAND เสนอจ านวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 ให้แก่บริษัทด้วย               

แต่ปรากฏว่า จ านวนเงินค่าตอบแทนที่บริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาสคู์เปอร์ส เอบีเอส จ ากัดได้เสนอมาสูงกว่าจ านวน

เงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่ส  านักงานอีวายได้เสนอมาก คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุม             

ผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีจากส านักงานอวีายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 ต่อไป 

 และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
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มต ิ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแลว้ ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนนดังนี้  

มติทีล่ง จ านวนราย 
จ านวนเสยีงทีล่งมติ 

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

คิดเป็นรอ้ยละของ

จ านวนหุน้ทีม่าประชมุ

และมสีทิธิออกเสยีง 

อนุมัติ 100 92,547,051 100.00 

ไม่อนุมัติ - - - 

งดออกเสยีง - - - 

บัตรเสยี - - - 

รวม 100 92,547,051 100.00 

 อนุมัติแต่งตั้งใหผู้ส้อบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยนางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ 

ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่4377 และ/หรือนายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน

เลขที่ 4451 และ/หรือนางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ  ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799              

เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 และก าหนดเงินค่าตอบแทนใหผู้ ้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 

1,480,000.- บาท 

วาระท่ี 10. พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

 มีผู้ถือหุ้นได้มีข้อสอบถามเพ่ิมเติม และคณะกรรมการได้ตอบข้อสอบถามในประเดน็ที่ส  าคัญดังน้ี 

 1. บริษัทมีแผนที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ ซ่ึงนายชายนิด 

อรรถญาณสกุลได้ช้ีแจงให้ทราบว่า บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 2. การแก้ไขปัญหาในเร่ืองการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ซึ่งท าให้บริษัท

ต้องเสียค่าปรับให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯมาโดยตลอด ซึ่งนายชายนิด อรรถญาณสกุลได้ช้ีแจงให้ทราบว่า เมื่อแผน

ธุรกิจเกี่ยวกับการปรับปรุงโรงแรมและการเพ่ิมรายได้มีความชัดเจนแล้ว บริษัทจะพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสม              

ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 

สรุป 

 เมื่อที่ประชุมไม่มีเร่ืองอื่นใดที่จะพิจารณาต่อไป ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วม

ประชุมและให้การสนับสนุนกจิการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 12.05 น. 
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