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บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

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

เวลาและสถานท่ี 

          ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.15 น. ณ หองประชุมโรงแรมรอยัล ออคิด 

เชอราตัน โฮเทลสและทาวเวอร เลขที่ 2 ตรอกกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม 

 นายวิชัย ทองแตง ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา             

มีผูถือหุนของบริษัทมาเขารวมประชุมทั้งดวยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 83 ราย นับเปนจํานวนหุนได 

92,522,521 หุน คิดเปนรอยละ 98.69 ของจํานวนหุนทั้งหมด 93,750,000 หุน ซ่ึงครบเปนองคประชุม        
ตามขอบังคับของบริษัทแลว  

 และในระหวางการประชุม ไดมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มเติม จนทําใหมีผูถือหุนมาเขารวมประชุม

ทั้งดวยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 100 ราย นับเปนจํานวนหุนได 92,547,051 หุน คิดเปนรอยละ 

98.72 ของจํานวนหุนทั้งหมด 93,750,000 หุน 

 กอนดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม ประธานไดมอบหมายให

นายปราโมทย เริ่มยินดี กรรมการและเลขานุการบริษัท แนะนํากรรมการที่เขารวมประชุมดังน้ี 

 1. นายวิชัย  ทองแตง ประธานกรรมการ  

 2. ดร.พิจิตต รัตตกุล  รองประธานกรรมการ  

 3. นายชายนิด อรรถญาณสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

 4. นายวิทวัส วิภากุล  กรรมการและกรรมการผูจัดการ  

 5. นายปราโมทย เริ่มยินดี  กรรมการและเลขานุการบริษัท 

 6. นางสาววิลาวัณย เหลืองนาคทองดี กรรมการและกรรมการบริหาร 

 7. นายอมรินทร นฤหลา  กรรมการและกรรมการบริหาร 

 8. นางสาวมนชนก อรรถญาณสกุล กรรมการ 

 สวนนายปกรณ ทวีสิน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ รศ.ดร.เสรี วงษมณฑา         

และพลตํารวจเอกเอก อังสนานนท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มีภารกิจอ่ืน  จึงไมสามารถเขารวม

ประชุมในครั้งน้ีได ดังน้ัน กรรมการที่เขารวมประชุมในครั้งน้ีคิดเปนรอยละ 72.73 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

ของบริษัท 

 และนายปราโมทยไดแนะนําผูบริหารและบุคคลที่เก่ียวของอ่ืน ๆ ที่ไดเขารวมประชุมเพื่อชี้แจง

ขอเท็จจริงและขอสอบถามของผูถือหุน รวมถึงดูแลการลงคะแนนและการตรวจนับคะแนนในการประชุมในครั้งน้ีดังน้ี 

 1. นายไมเคิล ชลูเตอร ผูจัดการทั่วไป 

 2. นายณัฐนนท อาญา ผูอํานวยการฝายการเงินและการบัญชี 
 3. นายสําราญ แตงฉํ่า ผูแทนผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
 4. นางสาวกรรณิกา ปฏิรูปวาทิน ผูแทนผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
 5. นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน ที่ปรึกษากฎหมาย 
 6. นางสาวพรชนก วานิชพงษพันธุ ที่ปรึกษาดานบัญชีและการเงิน 
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 และนายปราโมทยไดแจงใหทราบวา บริษัทไดแจงการจัดประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งน้ีใหผูถือหุน

ทราบ 3 ทางดวยกันคือ 

 1. สงหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผูถือหุนทุกคน 
 2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผูถือหุนในหนังสือพิมพรายวัน และ 
 3. สงขอความเ ก่ียวกับการจัดประชุมสามัญผู ถือหุนไปยั งระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคส                  

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซดของบริษัท 

 ตอจากน้ัน นายปราโมทยซ่ึงไดรับมอบหมายจากประธานที่ประชุมไดชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการ

ออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแตละวาระของการประชุมใหผูถือหุนทราบดังน้ี  

  ผูถือหุนมีสิทธิลงคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถืออยู โดยนับคะแนนเสียง 1 หุนเทากับ 1 เสียง 

และผูถือหุน 1 คนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระวาเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด                  

ทางหน่ึงเทาน้ัน มิฉะน้ัน จะถือเปนบัตรเสีย ยกเวนผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุนตางประเทศที่แตงต้ังใหคัสโตเดียน 

ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ซ่ึงผูรับมอบฉันทะจะตองลงคะแนนเสียงใหเปนไปตามที่ผูถือหุนระบุไวใน

หนังสือมอบฉันทะ 

  การนับคะแนน บริษัทจะใชการปอนขอมูลผาน Bar Code โดยจะถือมติเสียงขางมาก เวนแต

เรื่องที่กฎหมายกําหนดเปนอยางอ่ืน และจะแสดงผลการนับคะแนนทาง Monitor ใหผูถือหุนทราบ และเพื่อความ

สะดวก รวดเร็วในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ยกเวนวาระที่ 6 ซ่ึงเปนวาระเก่ียวกับการเลือกต้ังกรรมการ 

  ผูถือหุนที่คัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระใด ใหลงคะแนนเพียงทางใด       

ทางหน่ึงในใบลงคะแนนเสียงตามที่ไดแจกใหผูถือหุนทุกคนกอนเขาหองประชุมแลว          

และมอบใหแกเจาหนาที่ของบริษัทเพื่อนําไปตรวจนับ   

  ผูถือหุนที่ไมลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง จะถือวาอนุมัติหรือเห็นดวยตามขอเสนอ

ของคณะกรรมการ และจะนับคะแนนเสียงตามจํานวนหุนที่ถืออยู  

  เฉพาะวาระที่ 6 เก่ียวกับการเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามกําหนด

วาระ ขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมทุกคนลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง และมอบใหแก

เจาหนาที่ของบริษัทเพื่อนําไปตรวจนับดวย แตหากมีผูถือหุนทานใดไมนําสงใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือวา          

ผูถือหุนคนน้ันมีมติเห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการ  

   ในการรวบรวมผลคะแนนในแตละวาระ บริษัทจะนําคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ไมเห็นดวย          

งดออกเสียง และบัตรเสีย ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

สวนที่เหลือจะถือวาเปนจํานวนเสียงที่เห็นดวย สําหรับผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขารวมประชุม 

โดยเปนการมอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูถือหุนคนน้ัน คะแนนเสียงที่นับไดจะเปน 

คะแนนเสียงที่ไดรวมคะแนนเสียงตามความประสงคของผูมอบฉันทะแลว         

  หลังจากน้ัน ประธานที่ประชุมจะมอบหมายใหเลขานุการบริษัทเปนผูสรุปผลการลงมติในแตละวาระ

ใหที่ประชุมทราบวา มีมติเปนเอกฉันทหรือเสียงขางมากเทาใด ไมเห็นดวยเทาใด งดออกเสียงเทาใด และมีบัตรเสีย

เทาใด 

 ตอจากน้ัน ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมดังตอไปน้ี 
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วาระท่ี 1. เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ประธานไดกลาวขอบคุณผู ถือหุนทุกคนที่ เขารวมประชุมสามัญผู ถือหุนของบริษัทในครั้ง น้ี            

และประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ไมมีเรื่องใดที่จะแจงใหที่ประชุมทราบ 

วาระท่ี 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี  

28 มีนาคม 2561 

 ประธานเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งที่ 1/2561        

ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 และบริษัทไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหผูถือหุนพิจารณา

พรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

มติ : หลังจากท่ีประชุมพิจารณาแลว ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเอกฉันทของผูถือหุนท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 

28 มีนาคม 2561 ดังนี้ 

มติท่ีลง จํานวนราย 
จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

คิดเปนรอยละของ

จํานวนหุนท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 

รับรอง 86 92,522,725 100.00 

ไมรับรอง - - -

งดออกเสียง - - -

บัตรเสีย - - -

รวม 86 92,522,725 100.00

วาระท่ี 3. พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 

 ประธานมอบหมายใหนายณัฐนนท อาญา ผูอํานวยการฝายการเงินและการบัญชี เปนผูชี้แจง

รายละเอียดในวาระน้ีใหที่ประชุมพิจารณา        

 นายณัฐนนท อาญาไดรายงานพรอมแสดงวีดิทัศนประกอบคําชี้แจงเก่ียวกับผลการดําเนินงาน                

ของบริษัทในป 2561 และเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในป 2560 ใหผูถือหุนทราบและพิจารณา         

และมีรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ปรากฏอยูในรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

 ประธานจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา 

 มีผูถือหุนไดมีขอซักถาม และคณะกรรมการไดตอบขอซักถามในประเด็นที่สําคัญดังน้ี 

 1. ผูถือหุน (นายสถาพร โคธีรานุรักษ) ไดแสดงความยินดีที่บริษัทมีผลประกอบการที่ดีข้ึน และได

สอบถามวา การเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนใหญของบริษัทจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารงาน

อยางไร ซ่ึงนายชายนิด อรรถญาณสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหารไดชี้แจงใหทราบวา บริษัทมีการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนใหญเมื่อประมาณกลางป 2561 ที่ผานมา และหลังจากน้ัน บริษัทไดเจรจากับ Chain 

ผูบริหารโรงแรมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงโรงแรมครั้งใหญ ซ่ึงจะตองพิจารณาและศึกษาหลาย ๆ ดาน และคาดวา

จะมีความชัดเจนภายในปน้ี  
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 2. ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (นายนรา ศรีเพชร) ไดสอบถามวา บริษัทมีแผนที่จะ Re-brand        
ของโรงแรมหรือไม ซ่ึงนายชายนิด อรรถญาณสกุลไดชี้แจงใหทราบวา ปจจุบัน บริษัทกําลังเจรจากับ Chain โรงแรม

เก่ียวกับการ Re-brand เพื่อใหได Brand ที่ดีที่สุด 

 3. มีผูถือหุนไดสอบถามวา การเกิดข้ึนของหางสรรพสินคา Icon Siam สงผลตอธุรกิจโรงแรมท่ีต้ังอยู   

ริมแมนํ้าอยางไร ซ่ึงนายชายนิด อรรถญาณสกุลไดชี้แจงใหทราบวา การเกิดข้ึนของหางสรรพสินคา Icon Siam จะสง 

ผลดีตอธุรกิจโรงแรมท่ีอยูริมแมนํ้า โดยเฉพาะโรงแรมของบริษัทซ่ึงอยูตรงขามกับหางสรรพสินคา Icon Siam 

เน่ืองจากมีผูมาใชบริการหางสรรพสินคาดังกลาวในแตละวันเปนจํานวนมากทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ และคาดวา 

จะสามารถดึงดูดใหมีผูเขามาใชบริการของโรงแรมเพิ่มมากขึ้น แตโรงแรมของบริษัทก็จะตองมีการปรับปรุงใหดีข้ึนดวย 

 4. มีผูถือหุนไดสอบถามวา บริษัทมีการประเมินมูลคาสินทรัพยของบริษัทใหมหรือไม ซ่ึงนายชายนิด 

อรรถญาณสกุลไดชี้แจงใหทราบวา บริษัทยังมิไดมีการประเมินมูลคาสินทรัพยของบริษัทใหม อยางไรก็ตาม มูลคา

ที่ดินของบริษัทในปจจุบันสูงกวามูลคาทางบัญชีตามงบการเงินเปนอยางมาก และประธานไดชี้แจงใหทราบเพิ่มเติมวา 

การประเมินมูลคาสินทรัพยของบริษัทจะตองพิจารณาหลายองคประกอบ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา

ชวงเวลาที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท 

 และเมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอใหที่ประชุมรับทราบ 

มติ    : หลังจากท่ีประชุมพิจารณาแลว ท่ีประชุมมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 

2561 ท่ีผานมา และรายงานประจําป 

วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2561 

 ประธานมอบหมายใหนางสาวพรชนก วานิชพงษพันธุ ที่ปรึกษาดานบัญชีและการเงิน เปนผูชี้แจง

รายละเอียดในวาระน้ีใหที่ประชุมพิจารณา 

 นางสาวพรชนก วานิชพงษพันธุไดสรุปพรอมแสดงวีดิทัศนประกอบคําชี้แจงใหผูถือหุนทราบถึงขอมูล

ทางการเงินและรายการที่สําคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชี รวมทั้งไดรับความเห็นจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา และมีรายละเอียดอ่ืน ๆ ปรากฏ

ตามงบการเงินของบริษัทที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

 ประธานจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา  

 มีผูถือหุนไดมีขอซักถาม และคณะกรรมการไดตอบขอซักถามในประเด็นที่สําคัญดังน้ี 

 1. ผูถือหุน (นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี) ไดมีขอสอบถามดังน้ี 

 1.1 เงินฝากธนาคารตามที่ปรากฏในงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนลดลงจากเดิมในป 

2560 จํานวน 115,000,000 บาท เหลือเพียง 64,526 บาทในป 2561 ซ่ึงนายณัฐนนท อาญาไดชี้แจงใหทราบวา 

รายการดังกลาวเปนเงินฝากประจําธนาคารที่มีกําหนดจายคืนเกินกวา 3 เดือน ซ่ึงเมื่อครบกําหนดแลว ไดมีการนํา

เงินสวนใหญมาจายเปนเงินปนผลใหแกผูถือหุน และสวนที่เหลือไดมีการจัดเก็บไวในบัญชีประเภทอ่ืน 
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 1.2 รายการคาใชจายดอกเบี้ยป 2561 ไมปรากฏในงบการเงินรวม แตปรากฏในงบการเงินเฉพาะ

กิจการจํานวน 20,767,367 บาท ซ่ึงนายณัฐนนท อาญาไดชี้แจงใหทราบวา รายการดังกลาวเปนรายการระหวางกัน    

จึงปรากฏเฉพาะในงบการเงินเฉพาะกิจการ สวนคาใชจายดอกเบี้ยตามงบการเงินรวมป 2560 จํานวน 43,185 

บาท เปนดอกเบี้ยสําหรับลิสซ่ิง 

 2. ผูถือหุนไดมีขอสอบถามดังน้ี 

  2.1 บริษัท เชอราตัน รอยัล ออคิด จํากัดที่ไดเลิกบริษัทและอยูในระหวางการชําระบัญชี

ประกอบธุรกิจอะไร และเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทอยางไร ซ่ึงนายณัฐนนท อาญาไดชี้แจงใหทราบวา บริษัท

ดังกลาวไดจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคที่จะประกอบธุรกิจรับจางบริหาร แตหลังจากที่ไดจัดต้ังบริษัทแลว บริษัทน้ี 

ไมเคยดําเนินธุรกิจใด ๆ เลย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหเลิกบริษัทดังกลาว 

  2.2 บริษัทจะมีการปรับปรุงโรงแรมเมื่อใด และใชงบประมาณเทาใด ซ่ึงนายชายนิด            

อรรถญาณสกุลไดชี้แจงใหทราบวา ในป 2562 น้ีจะมีการปรับปรุงโรงแรมตามสภาพการดําเนินธุรกิจเทาน้ัน     

สวนการปรับปรุงโรงแรมครั้งใหญคาดวาจะเกิดข้ึนในป 2563 โดยงบประมาณที่จะใชในการปรับปรุงน้ันจะตอง

พิจารณาใหเหมาะสมกับแผนการปรับเพิ่มรายไดที่ Chain โรงแรมจะนําเสนอใหบริษัทพิจารณาดวย ซ่ึงคาดวา         

จะมีความชัดเจนภายในป 2562 น้ี 

 2.3 ขนาดหองพักของโรงแรมของบริษัทเปนไปตามความตองการของตลาดหรือไม                 

ซ่ึงนายอมรินทร นฤหลา กรรมการและกรรมการบริหารไดชี้แจงใหทราบวา ขนาดหองพักของโรงแรมของบริษัท         

มีขนาดใหญและเปนไปตามมาตรฐานระดับ 5 ดาวของ Chain Marriott แลว 

 3. ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (นายนรา ศรีเพชร) ไดสอบถามวา บริษัทมีรายการเงินสดและเงินฝาก

ตามงบการเงินประจําป 2561 ประมาณ 500 ลานบาท จะเพียงพอตอการปรับปรุงโรงแรมหรือไม และหาก       

ไมเพียงพอ บริษัทจะดําเนินการอยางไร ซ่ึงนายชายนิด อรรถญาณสกุลไดชี้แจงใหทราบวา งบประมาณในการ

ปรับปรุงโรงแรมตามที่ประมาณการไวในเบื้องตนจะอยูที่ประมาณ 1,000 ลานบาท โดยสวนที่เกินจากเงินทุน 

บริษัทจะขอสินเช่ือจากสถาบันการเงิน ซ่ึงปจจุบัน มีสถาบันการเงินพรอมจะใหสินเช่ือบริษัทแลว อยางไรก็ตาม 

จํานวนเงินที่แนนอนที่จะตองใชในการปรับปรุงโรงแรมจะตองพิจารณาองคประกอบอ่ืน ๆ ตามท่ีไดชี้แจงใหทราบ

แลว 

 4. ผูถือหุน (นายสถาพร โคธีรานุรักษ) ไดมีขอสอบถามดังน้ี 

  4.1 รายการคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนในรายงานประจําปหนา 41  

ที่สูงข้ึน ซ่ึงนายณัฐนนท อาญาไดชี้แจงใหทราบวา เน่ืองจากในปที่ผานมา ทาง Chain โรงแรมมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา จึงทําใหมีรายการดังกลาวเพ่ิมข้ึน สวนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

ของลูกหน้ีอ่ืนเปนรายการที่เกิดจากบริษัททัวรแหงหน่ึงไดจองหองพักของโรงแรมไว แตมิไดสงลูกคามาใชบริการ

ตามที่ตกลงกันไว ซ่ึงบริษัทอยูในระหวางติดตามหน้ีดังกลาวอยู 

  4.2 ตามรายงานประจําปเก่ียวกับรายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกันอันเก่ียวเน่ืองกับสัญญา

การดําเนินงาน ปรากฏรายละเอียดวา สัญญาการบริหารโรงแรมที่บริษัทไดทําไวกับบริษัท เชอราตัน โอเวอรซีส  

แมนเนจเมนท คอรปอเรชั่นจะครบกําหนดในป 2565 ในขณะที่ปจจุบัน กลุมเชอราตันมิไดเปนผูถือหุนของบริษัทแลว 

บริษัทไดเตรียมการตออายุสัญญาดังกลาวอยางไร ซ่ึงนายชายนิด อรรถญาณสกุลไดชี้แจงใหทราบวา การตออายุสัญญา

ดังกลาวจะตองพิจารณาใหสอดคลองกับแผนการปรับปรุงโรงแรมและการเพิ่มรายไดใหแกโรงแรมของบริษัท          

โดยบริษัทจะทําการวาจางผูเชี่ยวชาญทั้งในดานธุรกิจโรงแรมและดานกฎหมายเขามาดูแลการตออายุสัญญาดังกลาว

โดยเฉพาะตอไป 
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 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติ : หลังจากท่ีประชุมพิจารณาแลว ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเอกฉันทของผูถือหุนท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2561 ดังนี้ 

 
มติท่ีลง 

 
จํานวนราย 

จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

คิดเปนรอยละของ

จํานวนหุนท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 

อนุมัติ 98 92,545,151 100.00 

ไมอนุมัติ - - -

งดออกเสียง - - -

บัตรเสีย - - -

รวม 98 92,545,151 100.00

วาระท่ี 5.   พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2561 

 ประธานมอบหมายใหนายณัฐนนท อาญา ผูอํานวยการฝายการเงินและการบัญชี เปนผูชี้แจง

รายละเอียดในวาระน้ีใหที่ประชุมพิจารณา 

  นายณัฐนนท อาญาชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา ในป 2561 ที่ผานมา บริษัทมีกําไรสุทธิจากการ

ดําเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 129,548,837.- บาท และมีกําไรสะสมจํานวน 6,325,436.- บาท 

จึงรวมเปนจํานวนเงินกําไรที่สามารถจายเปนเงินปนผลไดทั้งสิ้น 135,874,273.- บาท นอกจากน้ี บริษัทไดจัดสรร

กําไรสุทธิประจําปไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายถึงอัตรารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแลว บริษัท         

จึงไมจําเปนตองจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายอีกก็ได ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทจึงไดมีมติใหนําเสนอ             

ตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลประจําป 2561 ใหแกผูถือหุนของบริษัทจํานวน 

93,750,000 หุน ในอัตราหุนละ 1.3769 บาท รวมเปนเงินปนผลที่จะตองจายทั้งสิ้นไมเกิน 129,084,375.- 

บาท คิดเปนรอยละ 95 ของจํานวนเงินกําไรทั้งหมดของบริษัท โดยกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อสิทธิ           

ในการรับเงินปนผลประจําป 2561 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 และบริษัทจะจายเงินปนผลในวันศุกรที่          

10 พฤษภาคม 2562 

 ประธานจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา  

 มีผู ถือหุน (นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี) ไดสอบถามเก่ียวกับผลขาดทุนสะสมที่ปรากฏอยูใน                   

งบการเงินรวมของบริษัท ซ่ึงนางสาวพรชนก วานิชพงษพันธุไดชี้แจงใหทราบวา ในอดีต บริษัทไดขายที่ดิน                

และอาคารโรงแรมใหแกบริษัทยอย และบริษัทไดเชาที่ดินและอาคารกลับมาเพื่อดําเนินธุรกิจโรงแรมของบริษัท                 

ซ่ึงบริษัทมีกําไรจากการขายที่ดินและอาคารโรงแรมใหแกบริษัทยอยดังกลาว แตในการจัดทํางบการเงินรวม 

เน่ืองจากรายการดังกลาวเปนรายการระหวางกัน บริษัทจึงไมสามารถนํากําไรจากการขายมารวมคํานวณในงบการเงิน

รวมไดซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติ : หลังจากท่ีประชุมพิจารณาแลว ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเอกฉันทของผูถือหุนท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
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มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

คิดเปนรอยละของ

จํานวนหุนท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 

อนุมัติ 99 92,546,551 100.00 

ไมอนุมัติ - - -

งดออกเสียง - - -

บัตรเสีย - - -

รวม 99 92,546,551 100.00 

 อนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2561 ใหแกผูถือหุนของบริษัทจํานวน 93,750,000 หุน     

ในอัตราหุนละ 1.3769 บาท รวมเปนเงินปนผลที่จะตองจายใหแกผูถือหุนท้ังส้ินไมเกิน 129,084,375.- 

บาท คิดเปนรอยละ 95 ของจํานวนเงินกําไรท้ังหมดของบริษัท โดยกําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนเพื่อสิทธิ

ในการรับเงินปนผลประจําป 2561 ในวันอังคารท่ี 30 เมษายน 2562 และบริษัทจะจายเงินปนผลในวันศุกรท่ี 

10 พฤษภาคม 2562 

วาระท่ี 6. พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ 

 ประธานมอบหมายใหนายปราโมทย เริ่มยินดี กรรมการและเลขานุการบริษัท เปนผูชี้แจงรายละเอียด

ในวาระน้ีใหที่ประชุมพิจารณา 

 นายปราโมทย เริ่มยินดีชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา การพิจารณาในวาระนี้ เปนการพิจารณา          

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและตามขอบังคับของบริษัทที่กําหนดใหกรรมการตองออก

จากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสามในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุด 

เปนกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ แตมีสิทธิที่จะไดรับการเลือกต้ังใหกลับเขามาดํารง

ตําแหนงกรรมการของบริษัทไดอีก และตามมติของที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งที่ 1/2561 กําหนดให

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวน 12 ทาน ดังน้ัน จึงมีกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนง          

ตามกําหนดวาระในครั้งน้ีจํานวน 4 คนดังน้ี 

 1. นายวิทวัส  วิภากุล กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

 2. นายอมรินทร  นฤหลา กรรมการ 
 3. รศ.ดร.เสรี  วงษมณฑา กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 4. นายปกรณ  ทวีสิน กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

  อยางไรก็ตาม นายปกรณ ทวีสิน ซ่ึงเปนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระในคร้ังน้ี  

ไดแจงความประสงคที่จะขอไมรับตําแหนงกรรมการของบริษัทอีก คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอขอให  

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ังใหนายธวัชชัย หนุนภักดี เขาดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบแทนตําแหนงของนายปกรณ ทวีสิน โดยประวัติของนายธวัชชัยที่เสนอขอใหที่ประชุม

พิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ ปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

  สวนกรรมการอีกสามคนคือ นายวิทวัส วิภากุล นายอมรินทร นฤหลา และรศ.ดร. เสรี วงษมณฑา  

เปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรูความสามารถ และมีประสบการณที่เก่ียวของกับกิจการของบริษัท          

อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินกิจการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ัง   

ใหกรรมการทั้งสามคนกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยบริษัทไดจัดสงประวัติของกรรมการ       



 

 8

ทั้งสามคนใหผูถือหุนพิจารณาพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอขอให         

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระดังน้ี 

  1. เลือกต้ังใหนายวิทวัส วิภากุลและนายอมรินทร นฤหลา ซ่ึงเปนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนง

ตามกําหนดวาระในครั้งน้ีกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง 

  2. เลือกต้ังใหรศ.ดร.เสรี วงษมณฑา ซ่ึงเปนกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ             

ในครั้งน้ี กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหน่ึง 

  3. เลือกต้ังใหนายธวัชชัย หนุนภักดีเขาดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบของบริษัทแทนนายปกรณ ทวีสิน กรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระในการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

  ทั้งน้ี รศ.ดร.เสรี วงษมณฑาและนายธวัชชัย หนุนภักดี มิไดเปนกรรมการในบริษัทอ่ืนที่ประกอบ

กิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนกิจการที่แขงขันกับกิจการของบริษัทแตอยางใด 

  สวนนายวิทวัส วิภากุลเปนกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยของบริษัท แกรนด แอสเสท โฮเทลส แอนด พรอพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) (“GRAND”)           
และเปนกรรมการของบริษัท ฮอนเนอร บิวซิเนส จํากัดและบริษัท โอเวนเดล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ GRAND 

โดยทั้งสามบริษัทเปนบริษัทที่ประกอบกิจการโรงแรม และเปนกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันกับกิจการของบริษัท 

  ในขณะที่นายอมรินทร นฤหลาเปนกรรมการและกรรมการบริหารของ GRAND และเปนกรรมการ 

ของบริษัท ฮอนเนอร บิวซิเนส จํากัดและบริษัท โอเวนเดล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ GRAND รวมทั้ง       

เปนกรรมการในบริษัท เชียงใหม ริเวอรไซด พลาซา โฮเต็ล จํากัด ซ่ึงทั้งสี่บริษัทเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงแรม 

และเปนกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันกับกิจการของบริษัท 

  นอกจากน้ี นายสมชาย บุลสุขไดมีหนังสือแจงลาออกจากการเปนกรรมการของบริษัทโดยมีผลต้ังแต

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เปนตนไป และบริษัทไดแจงการลาออกของกรรมการดังกลาวผานตลาดหลักทรัพย        

แหงประเทศไทยแลว ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทอยูในระหวางสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแตงต้ังใหเปน

กรรมการของบริษัทแทนตําแหนงกรรมการของนายสมชายที่ลาออกไป และบริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบ             

ผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในโอกาสตอไป 

 และกอนการพิจารณาลงมติ นายวิทวัส วิภากุลและนายอมรินทร นฤหลา ซ่ึงเปนกรรมการที่ออกจาก

ตําแหนงตามกําหนดวาระในครั้งน้ีไดแจงความประสงคที่จะขอออกจากหองประชุมเปนการช่ัวคราว เพื่อใหที่ประชุม

ผูถือหุนไดพิจารณาและลงมติอยางเปนอิสระ ประธานจึงเชิญกรรมการทั้งสองคนที่ออกจากตําแหนงตามกําหนด

วาระออกจากหองประชุมเปนการช่ัวคราว 

 ประธานจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา และเมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให

ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติ : หลังจากท่ีประชุมพิจารณาแลว ท่ีประชุมมีมติเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีออกจาก

ตําแหนงตามกําหนดวาระดังนี ้

  1. เลือกต้ังใหนายวิทวัส วิภากุลและนายอมรินทร นฤหลา ซ่ึงเปนกรรมการที่ออกจากตําแหนง

ตามกําหนดวาระในคร้ังนี้กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง 
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  2. เลือกต้ังใหรศ.ดร.เสรี วงษมณฑา ซ่ึงเปนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ        

ในคร้ังนี้ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหน่ึง 

  3. เลือกต้ังใหนายธวัชชัย หนุนภักดีเขาดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบของบริษัทแทนนายปกรณ ทวีสิน กรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระในการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 นี้ 

 โดยท่ีประชุมผูถือหุนได มีมติอนุ มัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ท่ีมาประชุม                 

และออกเสียงลงคะแนนดังนี้    

 (1) นายวิทวัส วิภากุล 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

คิดเปนรอยละของ

จํานวนหุนท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 

อนุมัติ 97 92,544,951 99.9983 

ไมอนุมัติ 1 100 0.0001

งดออกเสียง 1 1,500 0.0016

บัตรเสีย - - -

รวม 99 92,546,551 100.00 

   (2) นายอมรินทร นฤหลา 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

คิดเปนรอยละของ

จํานวนหุนท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 

อนุมัติ 97 92,544,951 99.9983 

ไมอนุมัติ 1 100 0.0001

งดออกเสียง 1 1,500 0.0016

บัตรเสีย - - -

รวม 99 92,546,551 100.00 

   (3) รศ.ดร.เสรี วงษมณฑา 

มติท่ีลง จํานวนราย 
จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

คิดเปนรอยละของ

จํานวนหุนท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 

อนุมัติ 96 92,543,951 99.9972 

ไมอนุมัติ 2 1,100 0.0012

งดออกเสียง 1 1,500 0.0016

บัตรเสีย - - -

รวม 99 92,546,551 100.00 
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  (4) นายธวัชชัย หนุนภักดี 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

คิดเปนรอยละของ

จํานวนหุนท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 

อนุมัติ 97 92,544,951 99.9983 

ไมอนุมัติ 1 100 0.0001

งดออกเสียง 1 1,500 0.0016

บัตรเสีย - - -

รวม 99 92,546,551 100.00 

 ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีจํานวนท้ังส้ิน 12 คน ดังรายนามตอไปนี้ 

 1. นายวิชัย ทองแตง ประธานกรรมการ 
 2. ดร.พิจิตต รัตตกุล รองประธานกรรมการ 
 3. นายชายนิด อรรถญาณสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
 4. นายวิทวัส วิภากุล กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
 5. นายปราโมทย  เร่ิมยินดี  กรรมการและเลขานุการบริษัท 
 6. นางสาววิลาวัณย เหลืองนาคทองดี กรรมการและกรรมการบริหาร 
 7. นายอมรินทร  นฤหลา กรรมการและกรรมการบริหาร 
 8. นางสาวมนชนก อรรถญาณสกุล กรรมการ 
 9. นายธวัชชัย  หนุนภักดี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 10. รศ.ดร.เสรี  วงษมณฑา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 11. พลตํารวจเอกเอก  อังสนานนท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 12. อยูในระหวางสรรหากรรมการอิสระเพื่อแทนตําแหนงของนายสมชาย บุลสุขท่ีลาออกไป 

วาระท่ี 7.  พิจารณากําหนดเงินคาตอบแทนกรรมการประจําป 2562 

 ประธานมอบหมายใหนายปราโมทย เริ่มยินดี กรรมการและเลขานุการบริษัท เปนผูชี้แจงรายละเอียด

ในวาระน้ีใหที่ประชุมพิจารณา 

 นายปราโมทย เริ่มยินดีชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา การพิจารณาในวาระนี้ เปนการพิจารณา               

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและตามขอบังคับของบริษัทที่กําหนดใหการจายเงิน

คาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัทจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวย ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท        

ไดพิจารณาคาตอบแทนสําหรับกรรมการโดยเทียบเคียงกับอัตราคาตอบแทนกรรมการในกลุมธุรกิจเดียวกัน 

รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการดังกลาว จึงเห็นควรกําหนด                 

เงินคาตอบแทนใหแกกรรมการประจําป 2562 ดังน้ี 

 1. คาตอบแทนประจําป 
 - คาตอบแทนกรรมการทานละ 100,000.- บาทตอป 
 - คาตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับกรรมการตรวจสอบทานละ 50,000.- บาทตอป 
 - คาตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับกรรมการบริหารทานละ 30,000.- บาทตอป 
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 2. คาเบี้ยประชุม 
 - การประชุมคณะกรรมการบริษัททานละ 10,000.- บาทตอครั้ง 
 - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทานละ 10,000.- บาทตอครั้ง 
 - กรรมการที่เขารวมประชุมกับฝายบริหาร เมื่อมีการประชุม 
  ไมตรงกับวันประชุมคณะกรรมการบริษัททานละ 10,000.- บาทตอครั้ง 
 ประธานจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา  

 มีผูถือหุนไดมีขอซักถาม และคณะกรรมการไดตอบขอซักถามในประเด็นที่สําคัญดังน้ี 

 1. ผูถือหุน (นายสถาพร โคธีรานุรักษ) ไดสอบถามวา โดยท่ัวไป เงินคาตอบแทนของประธาน

กรรมการควรจะไดมากกวากรรมการ และในกรณีของบริษัท เงินคาตอบแทนกรรมการบริษัทที่เสนอใหที่ประชุม

พิจารณาน้ีเหมือนกับการจายเงินคาตอบแทนใหแกกรรมการของบริษัท แกรนด แอสเสท โฮเทลส แอนด                

พรอพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) หรือไม ซ่ึงนางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน ที่ปรึกษากฎหมาย ไดชี้แจงใหทราบวา     

GRAND ไดอนุมัติจายคาเบี้ยประชุมใหแกประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในอัตราเทากันครั้งละ 50,000.- 

บาทตอคน ซ่ึงเปนจํานวนเงินที่สูงกวาอัตราของบริษัท 

 2. ผูถือหุน (นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี) ไดสอบถามถึงจํานวนเงินคาตอบแทนทั้งหมดที่จายใหแก

กรรมการในป 2561 ที่ผานมา ซ่ึงนายณัฐนนท อาญาไดชี้แจงใหทราบวา เงินคาตอบแทนทั้งหมดที่จายใหแก

คณะกรรมการในป 2561 อยูที่จํานวน 2,396,705.49 บาท ซ่ึงไดระบุอยูในรายงานประจําปหนา 84 แลว 

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติ : หลังจากท่ีประชุมพิจารณาแลว ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมด 

ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

คิดเปนรอยละของ

จํานวนหุนท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 

อนุมัติ 97 92,544,951 99.9983 

ไมอนุมัติ 1 100 0.0001 

งดออกเสียง 1 1,500 0.0016

บัตรเสีย - - -

รวม 99 92,546,551 100.00 

 อนุมัติเงินคาตอบแทนกรรมการประจําป 2562 ดังนี้ 
 1. คาตอบแทนประจําป 
 - คาตอบแทนกรรมการทานละ 100,000.- บาทตอป 
 - คาตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับกรรมการตรวจสอบทานละ 50,000.- บาทตอป 
 - คาตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับกรรมการบริหารทานละ 30,000.- บาทตอป 
 
 

 2. คาเบ้ียประชุม 
 - การประชุมคณะกรรมการบริษัททานละ 10,000.- บาทตอคร้ัง 
 - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทานละ 10,000.- บาทตอคร้ัง 
 - กรรมการท่ีเขารวมประชุมกับฝายบริหาร เม่ือมีการประชุม 
  ไมตรงกับวันประชุมคณะกรรมการบริษัททานละ 10,000.- บาทตอคร้ัง 
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วาระท่ี 8. พิจารณาใหสัตยาบันการจายเงินคาตอบแทนประจําป 2561 เพิ่มเติมใหแกผูสอบบัญชีของบริษัท 

 ประธานมอบหมายใหนายณัฐนนท อาญา ผูอํานวยการฝายการเงินและการบัญชี เปนผูชี้แจง

รายละเอียดในวาระน้ีใหที่ประชุมพิจารณา 

 นายณัฐนนท อาญาชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา เน่ืองดวยในป 2561 ที่ผานมา บริษัท แกรนด แอสเสท 

โฮเทลส แอนด พรอพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) (“GRAND”) ไดทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท       
เปนผลสําเร็จและเขาถือหุนในบริษัทเปนจํานวนรอยละ 98.48 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท ทําใหบริษัท  
กลายสภาพเปนบริษัทยอยของ GRAND ตามกฎหมาย และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน บริษัท     
ในฐานะบริษัทยอยจะตองจัดทําขอมูลทางการเงินและขอมูลการเปดเผยอ่ืนใหแก GRAND เพื่อให GRAND 

สามารถจัดทํางบการเงินรวมได บริษัทในฐานะบริษัทยอยของ GRAND จึงจําเปนจะตองใหผูสอบบัญชีจัดทําขอมูล

ทางการเงินและขอมูลการเปดเผยอื่นใหแก GRAND เปนรายไตรมาส ทําใหมีคาใชจายที่มิไดคาดการณ และไมได

นําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งที่ 1/2561 จํานวน 380,000.- บาท คณะกรรมการบริษัท             

จึงเห็นควรเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาใหสัตยาบันการจายเงินคาตอบแทนประจําป 2561 เพิ่มเติมใหแก

ผูสอบบัญชีของบริษัท 

 ประธานจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา  

 ผูถือหุน (นายสถาพร โคธีรานุรักษ) ไดสอบถามวา ผูสอบบัญชีของ GRAND เปนผูสอบบัญชี

เดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัทหรือไม และคาตอบแทนเพิ่มเติมดังกลาว GRAND ควรจะตองเปนผูรับผิดชอบ

มิใชหรือ? ซ่ึงนางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตนไดชี้แจงใหทราบวา ผูสอบบัญชีของ GRAND เปนผูสอบบัญชีจากบริษัท 

ไพรซ วอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด สวนคาตอบแทนเพิ่มเติมเปนคาตอบแทนที่บริษัทจําเปนตองให

ผูสอบบัญชีของบริษัทจัดทําขอมูลทางการเงินและขอมูลการเปดเผยอ่ืนของบริษัทสงมอบใหแก GRAND  ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ดังน้ัน บริษัทจึงตองรับผิดชอบคาตอบแทนเพิ่มเติมดังกลาว 

 และเมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติ : หลังจากท่ีประชุมพิจารณาแลว ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเอกฉันทของผูถือหุนท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

คิดเปนรอยละของ

จํานวนหุนท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 

อนุมัติ 99 92,546,551 100.00 

ไมอนุมัติ - - -

งดออกเสียง - - -

บัตรเสีย - - -

รวม 99 92,546,551 100.00 

 ใหสัตยาบันการจายเงินคาตอบแทนเพิ่มเติมใหแกผูสอบบัญชีประจําป 2561 อีกจํานวน 

380,000.- บาท รวมเปนเงินคาตอบแทนท่ีจายใหแกผูสอบบัญชีประจําป 2561 จํานวนท้ังส้ิน 

1,328,000.- บาท  
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วาระท่ี 9. พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2562 

 ประธานมอบหมายใหนายณัฐนนท อาญา ผูอํานวยการฝายการเงินและการบัญชี เปนผูชี้แจง

รายละเอียดในวาระน้ีใหที่ประชุมพิจารณา 

 นายณัฐนนท  อาญาชี้ แจงใหที่ประชุมทราบว า  การพิจารณาในวาระ น้ี เปนการพิจารณา               

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและตามขอบังคับของบริษัทที่ กําหนดใหที่ประชุม                  

สามัญผูถือหุนประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ซ่ึงผูสอบบัญชีจากสํานักงาน        

อีวาย จํากัด (“สํานักงานอีวาย”) ไดเปนผูสอบบัญชีของบริษัทมาโดยตลอด และคณะกรรมการบริษัทโดยการ

พิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผู ถือหุนพิจารณาแตงต้ัง                    

ใหผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยนางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือนายวิชาติ โลเกศกระวี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และ/หรือ        

นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 

2562 เน่ืองจากพิจารณาเห็นวา ผูสอบบัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพยกําหนด มีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งมีผลการปฏิบัติงาน           

เปนที่นาพอใจ โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี        

ของบริษัทได และกําหนดคาตอบแทนใหผูสอบบัญชีในวงเงินไมเกิน 1,480,000.- บาท นอกจากน้ี สํานักงานอีวาย

ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทดวย   

 ทั้งน้ี สํานักงานอีวายและผูสอบบัญชีที่ เสนอแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย          

ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท หรือบริษัทยอย ผูบริหาร หรือผูที่เก่ียวของในลักษณะที่จะมีผลกระทบ

ตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระแตอยางใด 

 ประธานจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา  

 ผูถือหุน (นายสถาพร โคธีรานุรักษ) ไดใหความเห็นวา คาสอบบัญชีของบริษัทที่เพิ่มข้ึนจากปที่ผานมา

สวนหน่ึงเกิดจากการที่บริษัทในฐานะบริษัทยอยจะตองจัดทําขอมูลทางการเงินและขอมูลการเปดเผยอ่ืนใหแก 
GRAND ซ่ึงผูถือหุนรายยอยไมควรรับภาระในสวนน้ี และไดสอบถามวา ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ 

บริษัทในฐานะบริษัทยอยของ GRAND จําเปนตองใชผูสอบบัญชีเดียวกันกับผูสอบบัญชีของ GRAND หรือไม 

ซ่ึงนางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตนไดชี้แจงใหทราบวา ตลาดหลักทรัพยฯ มิไดกําหนดระเบียบบังคับใหบริษัท                 

จดทะเบียนและบริษัทยอยตองใชผูสอบบัญชีเดียวกัน แตเพื่อความสะดวกในการจัดทํางบการเงินรวม ตลาด

หลักทรัพยฯ จึงขอความรวมมือใหใชผูสอบบัญชีเดียวกัน และนางสาววิลาวัณย เหลืองนาคทองดี กรรมการ               

และกรรมการบริหารไดชี้แจงใหทราบเพิ่มเติมวา บริษัทไดขอใหบริษัท ไพรซ วอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอส จํากัด 

ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีของ GRAND เสนอจํานวนเงินคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2562 ใหแกบริษัทดวย               

แตปรากฏวา จํานวนเงินคาตอบแทนที่บริษัท ไพรซ วอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอส จํากัดไดเสนอมาสูงกวาจํานวน

เงินคาตอบแทนของผูสอบบัญชีที่สํานักงานอีวายไดเสนอมาก คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหเสนอตอที่ประชุม             

ผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงต้ังใหผูสอบบัญชีจากสํานักงานอีวายเปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2562 ตอไป 

 และเมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
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มต ิ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง จ านวนราย 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของ

จ านวนหุ้นที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 

อนุมัติ 100 92,547,051 100.00 

ไม่อนุมัติ - - - 

งดออกเสียง - - - 

บัตรเสีย - - - 

รวม 100 92,547,051 100.00 

อนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือนายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน

เลขที่  4451 และ/หรือนางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799     

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 และก าหนดเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 

1,480,000.- บาท 

วำระที ่10. พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ 

มีผู้ถือหุ้นได้มีข้อสอบถามเพิ่มเติม และคณะกรรมการได้ตอบข้อสอบถามในประเด็นที่ส าคัญดังนี้

1. บริษัทมีแผนที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ ซ่ึงนายชายนิด

อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. การแก้ไขปัญหาในเรื่องการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ซึ่งท าให้บริษัท

ต้องเสียค่าปรับให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯมาโดยตลอด ซึ่งนายชายนิด อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ทราบว่า เมื่อแผน

ธุรกิจเกี่ยวกับการปรับปรุงโรงแรมและการเพิ่มรายได้มีความชัดเจนแล้ว บริษัทจะพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสม

ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

สรุป 

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาต่อไป ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วม

ประชุมและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 12.05 น. 

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม 

(นายวิชัย ทองแตง) 
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