วันที่ 25 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2562
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561
2. รายงานประจําปี 2561 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้ น และงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้นสุด
วันเดียวกัน (ในรูปแบบ CD-ROM)
3. รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ ได้ รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจาก
ตําแหน่งตามกําหนดวาระ
4. ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
5. จํานวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2560-2562
6. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
7. ประวัตกิ รรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.
9. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
10. ข้ อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
11. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ด้ วยคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน) ได้ มีมติ
ให้ เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นของบริษัทประจําปี 2562 ในวันจันทร์ท่ี 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ
ห้ องบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ปี ระชุมทราบ
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในเรื่องที่ประธานจะแจ้ งให้ ทราบในวันประชุมผู้
ถือหุ้น
วาระที่ 2. พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1/2561 ซึ่ ง ประชุ ม
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561
(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
ข้ อ เท็จ จริ ง และเหตุ ผ ล: บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท ครั้ งที่ 1/2561 เมื่ อ วั น ที่
12 ธันวาคม 2561 และบริ ษัท ได้ ส่งสําเนารายงานการประชุ มดั งกล่ าวให้ ต ลาดหลั กทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทย
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแล้ ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561
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วาระที่ 3. พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
(การลงมติ : เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผ ล: รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจําปี 2561 ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
และรายงานประจําปี 2561 ดังกล่าว
วาระที่ 4. พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน
(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่ งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และข้ อบั งคับของบริษัท ข้ อ 45 ที่ได้ กาํ หนดให้ คณะกรรมการบริษัทต้ องจัดให้ มี การทํางบแสดงฐานะการเงิน
และงบกําไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จ ณ วัน สิ้นสุด ของรอบปี บัญชี ของบริ ษัท เสนอต่ อที่ประชุ ม ผู้ ถือหุ้ นในการประชุ ม
สามัญประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอต่ อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นเพื่อพิจารณา
อนุ มัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรอง
จากผู้สอบบัญชี และได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏ
อยู่ในรายงานประจําปี 2561 ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับ
ปี สิ้น สุด วันเดียวกันของบริษัท ซึ่งได้ ผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ ผ่านการตรวจสอบ
และรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
วาระที่ 5. พิ จารณารั บ ทราบการจัด สรรเงิน กําไรและการจ่ ายเงิน ปั น ผลสําหรั บ ผลการดําเนิ น งานประจําปี
2561
(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับ
ของบริษัทข้ อ 48 กําหนดให้ บริษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 5
ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ ต่ าํ กว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหั กภาษี
เงินได้ นติ บิ ุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดให้ การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้ อยกว่าอัตราที่กาํ หนดได้ หากบริษัท
มี ค วามจําเป็ นจะต้ อ งนําเงิน กําไรสุท ธิจํานวนดั งกล่ าวไปใช้ เพื่ อ การก่ อ สร้ างโครงการในปั จ จุ บั น ให้ แล้ วเสร็จ
หรือเพื่ อขยายการดําเนินงานของบริษัทต่ อไป ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่ งพระราชบัญญั ติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 47 กําหนดห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร
และในกรณีท่บี ริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล โดยการจ่ายเงินปั นผล ให้ จ่ายตามจํานวน
หุ้นๆ ละเท่า ๆ กัน และต้ องได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2

เนื่ องจากงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริ ษัท สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษัท มี กาํ ไรสุท ธิ
จากการดําเนินงานในปี 2561 จํานวน 99,307,301.32 บาท และไม่ มี ผลขาดทุ นสะสม บริ ษัทจึงได้ จัดสรร
เงินกําไรส่วนหนึ่งเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 4,965,365.07 บาท ทําให้ มีกาํ ไรคงเหลือที่สามารถจ่าย
เป็ นเงินปั นผลได้ จาํ นวน 94,341,936.25 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ มีมติให้ นาํ เสนอต่ อที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้ น เพื่ อรั บทราบการจัด สรรเงินกําไรสุทธิปี 2561 ส่วนหนึ่งจํานวน 4,965,365.07 บาทเป็ นทุ น สํารอง
ตามกฎหมาย และพิจารณาอนุ มัติการจ่ ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2561 ให้ แก่
ผู้ถือหุ้ นของบริษัทจํานวน 3,615,929,965 หุ้ น ในอัตราหุ้ นละ 0.025 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลที่จะต้ องจ่ าย
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 90,398,249.13 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 91.03 ของกําไรสุทธิปี 2561 ซึ่งเป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่กาํ หนดในนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่บริษัทประกาศไว้ โดยกําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิ
ในการรั บ เงิน ปั น ผลสํา หรั บ ผลการดําเนิ น งานของบริ ษั ท ประจําปี 2561 ในวั น จั น ทร์ ท่ี 25 มี น าคม 2562
และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ท่ี 17 พฤษภาคม 2562
อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปั นผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้ องได้ รับอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2562 ก่อน
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นรับทราบการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2561
ส่ วนหนึ่ ง จํา นวน 4,965,365.07 บาทเป็ นทุ น สํารองตามกฎหมาย และอนุ มั ติ ก ารจ่ ายเงิ น ปั น ผลสําหรั บ
ผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ
(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่ อให้ เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่ งพระราชบัญญั ติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และตามข้ อบั งคั บ ของบริ ษั ทข้ อ 21 ที่ก ําหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตําแหน่ งเป็ นจํานวนหนึ่ งในสามทุ กปี
โดยให้ กรรมการที่ อยู่ ในตําแหน่ งนานที่สุดเป็ นกรรมการที่ จะต้ องออกจากตําแหน่ งตามกําหนดวาระ แต่ มี สิทธิ
ที่จะได้ รับการเลือกตั้งให้ กลับเข้ ามาดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษัทได้ อีก โดยบริษัทมีคณะกรรมการรวม 12 ท่าน
ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระในครั้งนี้ 4 ท่านคือ
1.
2.
3.
4.

นายชายนิด
นายสุรเดช
นายพรชัย
นายชัยวัฒน์

อรรถญาณสกุล
นฤหล้ า
กิตติปัญญางาม
อุทยั วรรณ์

กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ กรรมการทั้งสี่ท่ านดังกล่ าวเป็ นบุ ค คลที่มีคุ ณสมบัติ เหมาะสม มีค วามรู้ค วามสามารถ และ
มีประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับกิจการของบริษัทอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัท จึงเห็นสมควร
เสนอขอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ กรรมการทั้งสี่ท่านกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ส่วนรายนามและประวัติของกรรมการที่จะเสนอชื่อให้ ได้ รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็น ควรให้ ที่ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาเลือ กตั้ งกรรมการใหม่ แ ทนกรรมการ
ที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระดังนี้

3

1. เลือ กตั้ งให้ น ายชายนิด อรรถญาณสกุ ลและนายสุรเดช นฤหล้ า ซึ่งเป็ นกรรมการที่ออกจาก
ตําแหน่งตามกําหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อกี วาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้ นายพรชั ย กิตติปัญญางาม ซึ่งเป็ นกรรมการที่ออกจากตําแหน่ งตามกําหนดวาระ
ในครั้งนี้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทใหม่อกี วาระหนึ่ง
3. เลือกตั้งให้ นายชัยวัฒน์ อุทยั วรรณ์ ซึ่งเป็ นกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระในครั้งนี้
กลับ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริ ห ารความเสี่ยง
ของบริษัทใหม่อกี วาระหนึ่ง
วาระที่ 7. พิจารณากําหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562
(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่ อให้ เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่ งพระราชบัญญั ติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 35 ที่กาํ หนดให้ การจ่ ายเงินค่ าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ให้ แก่ คณะกรรมการบริษัท
จะต้ องได้ รับอนุ มัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้ นด้ วย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาค่ าตอบแทนสําหรับกรรมการ
โดยเทียบเคียงกับอัตราค่ าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หน้ าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากําหนดเงินค่าตอบแทน
ให้ แก่กรรมการประจําปี 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ:
เห็ น ควรให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาอนุ มั ติ เงิ น ค่ า ตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2562 ในรูปค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับอัตราที่ได้ รับอนุมัติในปี 2561 ดังนี้
1. ค่าเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งละ 50,000.- บาทต่อคน
2. ค่ าเบี้ ยประชุ ม สําหรั บ การประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ยงครั้ งละ
50,000.- บาทต่อคน
3. ค่ าเบี้ยประชุ ม สําหรับ การประชุ มคณะกรรมการบริห ารครั้ งละ 10,000.- บาทต่ อ คน โดยกําหนดวงเงิน
ค่าเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารไม่เกินปี ละ 1,500,000.- บาท
วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2562
(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และข้ อ บังคับ ของบริษัทข้ อ 43 ซึ่ งกําหนดให้ ท่ีประชุ ม สามั ญผู้ ถือหุ้ นประจําปี แต่ งตั้งผู้ สอบบั ญ ชี และกําหนด
ค่ า ตอบแทนของผู้ สอบบั ญ ชี ดั ง นั้ น บริ ษั ท จึ ง มี ค วามจํา เป็ นที่ จ ะต้ อ งแต่ ง ตั้ ง ผู้ สอบบั ญ ชี ป ระจํา ปี 2562
และกําหนดค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ ูสอบบัญชี
คณะกรรมการบริษัทโดยการพิ จารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอ
ให้ ท่ีประชุ มผู้ ถื อหุ้ น พิ จารณาแต่ งตั้ งให้ ผ้ ู สอบบั ญชี ของบริ ษัท ไพร้ ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
เป็ นผู้ ส อบบั ญ ชี ของบริ ษั ท ประจําปี 2562 เนื่ อ งจากพิ จ ารณาเห็น ว่ า ผู้ สอบบั ญ ชี ดั ง กล่ าวมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ในการสอบบั ญ ชี รวมทั้งมี ม าตรฐานการสอบบั ญ ชี เป็ นที่ยอมรั บ ของบริ ษั ท จดทะเบี ยนในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่ งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังนี้
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เลขที่ใบอนุญาต
3760
4095
5266

ชื่อผู้สอบบัญชี
1. นายชาญชัย
ชัยประสิทธิ์
2. นายพิสฐิ
ทางธนกุล
3. นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร

จํานวนปี ที่สอบบัญชี
1
0
0

โดยให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ค นใดคนหนึ่ ง มี อ ํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบั ญ ชี
ของบริษัทได้ และกําหนดค่าตอบแทนให้ ผ้ ูสอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 2,800,000.- บาท นอกจากนี้ บริษัท ไพร้ ซ
วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัดยังเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้ วย ทั้งนี้ บริษัทได้ แนบจํานวน
เงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี ที่ผ่าน ๆ มา ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
บริษัท ไพร้ ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัดและผู้สอบบัญชีท่เี สนอแต่งตั้งให้ เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ท่เี กี่ยวข้ อง
ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น พิ จารณาแต่ งตั้งให้ ผ้ ู สอบบัญชีของบริ ษัท ไพร้ ซ
วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด โดยนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3760
และ/หรือนายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 4095 และ/หรือนางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2562 และกําหนดเงินค่าตอบแทน
ให้ แก่ผ้ ูสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 2,800,000.- บาท
วาระที่ 9. พิจารณาเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้ นาํ ออกจําหน่าย
(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องด้ วยปั จจุ บันบริษัทมีห้ ุ นสามัญเพิ่ มทุนที่ยังมิได้ นําออกจําหน่ ายคงเหลือจํานวน
1,384,070,035 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1.- บาท ซึ่งประกอบด้ วย
1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้ นเดิมของบริษัทตามมติ
ของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 จํานวน 255,373,778 หุ้น
2. หุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่ อรองรับการจ่ ายเงินปั นผลเป็ นหุ้ นสามัญให้ แก่
ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 จํานวน 8,834 หุ้น
3. หุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ ยั ง มิ ไ ด้ นําออกจั ด สรรและเสนอขายให้ แก่ บุ ค คลในวงจํากั ด (Private
Placement) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 จํานวน 1,128,687,423 หุ้น
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ได้ มีมติอนุมัติ
ให้ บริษัทนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้ นาํ ออกจําหน่ายจํานวน 1,128,687,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1.- บาท
ออกจัดสรรและเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่ งเป็ นส่วน ๆ เพื่ อเสนอขายเป็ นคราว ๆ ให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุ น ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อ ง การอนุ ญ าตให้ บ ริ ษั ท
จดทะเบียนเสนอขายหุ้ นที่ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจํากัด โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคล
ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทเสนอขายหุ้ นดังกล่ าวให้ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาไม่ เกิน 12
เดือนนับแต่ วันที่ท่ีประชุมสามัญ ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทประจําปี 2561 มีมติอนุ มัติให้ เสนอขายหุ้ น แต่ หลังจากที่
บริ ษัทได้ รับ อนุ มั ติ จากที่ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อหุ้ นดั งกล่ าวแล้ วจนถึงปั จจุ บัน บริ ษัทยังมิ ได้ จั ดสรรและเสนอขาย
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หุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,128,687,423 หุ้นดังกล่าวให้ แก่บุคคลในวงจํากัดแต่อย่างใด เนื่องจากความผันผวน
ของสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และสภาวะตลาดยังไม่ เอื้ออํานวย รวมถึงการเจรจากับนักลงทุนซึ่งมีความสนใจ
ร่ วมลงทุ น ในบริ ษั ท ยั งไม่ คื บ หน้ าตามที่ค าดหวั งไว้ ในขณะเดี ยวกัน ที่ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจําปี 2561
และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุ นได้ กาํ หนดให้ บริษัทจะต้ องเสนอขายหุ้ นสามัญ เพิ่ มทุ นให้ แล้ วเสร็จ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ซึ่งจะครบกําหนดภายในเดือน
เมษายน 2562 นี้ ทําให้ คณะกรรมการบริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกล่าวให้ แก่บุคคล
ในวงจํากัดตามมติท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นและตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้ องได้ อีกต่อไป
แต่ บริษัทยังมีความจําเป็ นจะต้ องมีมติในการจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่ มทุ นให้ แก่ บุคคลในวงจํากัดไว้
เผื่อในเวลาที่เหมาะสม และเพื่ อรองรับการลงทุ นและพั ฒนาโครงการต่ าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่ อย ดังนั้น
คณะกรรมการของบริ ษั ท จึ ง เห็ น ควรให้ นํา เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจําปี 2562 เพื่ อ พิ จ ารณา
เปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้ นาํ ออกจําหน่ ายจํานวน 1,384,070,035 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.- บาท ให้ เป็ นดังนี้
1. ให้ บริษัทนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้ นาํ ออกจําหน่ายจํานวน 361,592,996 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.- บาท ออกจัดสรรและเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผ้ ูถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่ อ 1 หุ้นใหม่ (ในกรณีท่มี ีเศษหุ้นจากการคํานวณ ให้ ปัดทิ้ง)
ในราคาเสนอขายหุ้ นละ 1.- บาท โดยกําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อ
หุ้ นสามัญเพิ่ มทุนที่จัดสรรและเสนอขายให้ แก่ผ้ ู ถือหุ้ นของบริษัทในวันจันทร์ท่ี 25 มีนาคม 2562 (อนึ่ง สิทธิ
ในการจองซื้อหุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรและเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้ นของบริษัทยังมีความไม่ แน่ นอน เนื่องจาก
ต้ องได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2562 ก่อน)
2. ในกรณีมีผ้ ูถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญไม่ครบตามจํานวนที่ได้ รับการจัดสรรตามข้ อ 1. ข้ างต้ น
หรือมีห้ ุนคงเหลือไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริษทั ที่ได้ จอง
ซื้อและชําระเงินค่าหุ้ นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมาพร้ อมกับการจองซื้อและชําระเงินค่าหุ้ นสามัญตาม
สิทธิในข้ อ 1. ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือกรรมการผู้ มี
อํานาจกระทําการแทนบริษัทเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมที่ได้ จองซื้อ
และชําระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
(ก) ในกรณี จํานวนหุ้ น สามั ญ ที่ผ้ ู ถื อ หุ้ น เดิ ม จองซื้ อเกิน กว่ าสิท ธิของตนมี จํานวนมากกว่ า
จํานวนหุ้ นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้ จัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้ นเดิมที่ได้ จองซื้อ
และชําระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถ
จัดสรรได้ เนื่องจากเป็ นเศษหุ้น
(ข) ในกรณี จาํ นวนหุ้ น สามั ญ ที่ผ้ ู ถื อหุ้ น เดิ ม จองซื้ อเกิน กว่ าสิท ธิข องตนมี จํานวนน้ อ ยกว่ า
จํานวนหุ้ นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้ จัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้ นเดิมที่ได้ จองซื้อ
และชําระเงินค่ าหุ้ นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้ นเดิมจนกว่าจะไม่มีผ้ ูถือหุ้ น
รายใดประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวอีกต่อไป
ทั้งนี้ บริ ษั ท จะคื น เงิน ค่ าจองซื้ อหุ้ นสามั ญ สําหรั บ ส่ วนที่ไม่ ได้ รับ การจั ด สรรเพิ่ ม เติ ม
ของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้ างต้ นโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น
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นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญตาม (ก) และ (ข) ข้ างต้ นไม่ว่ากรณีใด จะต้ องไม่ทาํ ให้
ผู้ถือหุ้ นที่จองซื้อเกินกว่ าสิทธิของตนถือครองหุ้ นของบริษัทในลักษณะที่เข้ าข่ ายต้ องทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้ ง หมดของบริ ษั ท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกํา กั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อ ง
หลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีการในการเข้ าถือ หลั ก ทรั พ ย์ เพื่ อครอบงํากิจการหรื อ ในลัก ษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื น
ข้ อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้ าวตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริษัท
(ค) ในกรณีท่มี ีห้ ุ นสามัญคงเหลือหลังจากการจัดสรรตาม (ก) และ (ข) ข้ างต้ น ให้ จัดสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าวให้ แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อ ง การอนุ ญ าตให้ บริ ษัท จดทะเบี ยนเสนอขายหุ้ น ที่อ อกใหม่ ต่ อ บุ ค คล
ในวงจํากัดตามรายละเอียดในข้ อ 3.
3. ให้ บริ ษัทนําหุ้ นสามัญเพิ่ มทุ นที่ยังมิได้ นําออกจําหน่ ายจํานวน 1,022,477,039 หุ้ น มู ลค่ า
ที่ต ราไว้ ห้ ุ นละ 1.- บาท และหุ้ น สามั ญ คงเหลื อ หลั งจากการจั ด สรรให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น เดิ ม ของบริ ษัท ตามข้ อ 2.
ข้ างต้ น (ถ้ ามี) ออกจัดสรรและเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่ งเป็ นส่วน ๆ เพื่ อเสนอขายเป็ นคราว ๆ ให้ แก่
บุ ค คลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อ ง
การอนุญาตให้ บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้ องไม่เป็ นบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ของบริ ษั ท มี อ ํานาจในการกําหนดราคาเสนอขายหุ้ น ในราคาที่ดี ท่ีสุด ตามสภาวะตลาดในช่ วงที่เสนอขายหุ้ น
ต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้ องไม่ต่าํ กว่าราคาหุ้นละ 1.- บาท และไม่ต่าํ กว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่ วงนํ้าหนั กของหุ้ น ของบริ ษัท ในตลาดหลักทรั พ ย์ย้อนหลังไม่ น้ อยกว่ า
เจ็ดวันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้ าวันทําการติดต่อกันก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นาํ มา
ถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้ องใช้ ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นต้ องย้ อนหลัง
ไม่ เกินกว่าสามวันทําการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกําหนด
ราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้ อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว
(2) ราคาที่กาํ หนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิ ดให้ ผ้ ูลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ท่จี ะซื้อ
หุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสํารวจโดยบริษัทหลักทรัพย์
ในการนี้ ให้ คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท
เสนอขายหุ้ นให้ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาไม่ เกิน 12 เดือนนับแต่ วันที่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทมีมติอนุ มัติ
ให้ เสนอขายหุ้นดังกล่าว
4. ในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทข้ างต้ น บริษัทจะจัดสรรและเสนอขาย
หุ้ นสามัญเพิ่มทุ นให้ แก่ผ้ ู ถือหุ้ นเดิมหรือบุคคลในวงจํากัดก่ อนหรือหลังก็ได้ โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอาํ นาจกระทําการแทนบริษัท และ/หรือ
บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอาํ นาจกระทําการ
แทนบริษัทมีอาํ นาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เช่ น (1) การสรรหานักลงทุ นในวงจํากัด (Private Placement) (2) การกําหนดวัน เวลา และสถานที่จองซื้อ
และชําระเงิน ค่ าหุ้ น สามั ญ เพิ่ มทุ น (3) การกําหนดข้ อกําหนด เงื่อ นไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ การ
จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (4) การเข้ าเจรจา ทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ อ งกับ การจัด สรรและเสนอขายหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น และ (5) ลงนามในเอกสารคําขออนุ ญ าตต่ าง ๆ
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และหลัก ฐานที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัด สรรและเสนอขายหุ้ น สามั ญเพิ่ มทุ นดั งกล่ าว รวมถึงการติ ดต่ อ
และการยื่นคําขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อการนํา
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และมีอาํ นาจในการดําเนินการ
อื่น ใดอัน จําเป็ นและสมควรเกี่ยวกับ การจั ดสรรและเสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ดั งกล่ าวได้ ต ามที่เห็น สมควร
โดยปฏิบัติ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่อไป
นอกจากนี้ ให้ บริษัทสามารถดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้ วต่อนายทะเบียนบริษัท
มหาชนจํากัดได้ เป็ นคราว ๆ ตามการชําระเงินของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในแต่ละคราว
อนึ่ง เพื่อความสะดวกในการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งอาจมีการแก้ ไขถ้ อยคําหรือข้ อความ
ในเอกสารจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคําสั่งของนายทะเบียน ขอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นมอบอํานาจ
ให้ กรรมการผู้มีอาํ นาจของบริษัท หรือตัวแทนผู้รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้มีอาํ นาจของบริษัทมีอาํ นาจในการ
แก้ ไขถ้ อยคําหรือข้ อความในเอกสาร และ/หรือคําขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลง
ทุนชําระแล้ วของบริษัทได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก
ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่ มทุ นในครั้งนี้ปรากฏตามสารสนเทศ
เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสิ่งที่ส่งมาด้ วย 6
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้ นสามัญ
เพิ่มทุนที่ยังมิได้ นาํ ออกจําหน่าย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้ างต้ น
วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้ นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่ าวโดยพร้ อมเพรียงกัน
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่
ประชุมได้ ต้งั แต่เวลา 8.30 น. ของวันจันทร์ท่ี 22 เมษายน 2562 เป็ นต้ นไป หากท่านไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้
ท่ านสามารถมอบฉั น ทะให้ บุ ค คลอื่น หรื อ กรรมการอิส ระของบริ ษัท ดั งมี รายชื่ อ และรายละเอียดในเอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7 ให้ เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทได้ จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามเอกสารสิ่งที่ส่ งมาด้ วย 8 ซึ่งเป็ นแบบที่กาํ หนดรายการต่ าง ๆ ที่จะมอบฉัน ทะที่ละเอียดชัดเจน
ตายตัวมายังท่านด้ วยแล้ ว และขอได้ โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่ องว่ างของผู้ ท่ีท่ านประสงค์จะมอบฉั นทะ
ให้ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
เป็ นแบบทั่วไป ซึ่งเป็ นแบบที่ง่าย ไม่ซับซ้ อน โดยขอให้ เลือกใช้ แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้ เท่านั้น
ในการนี้ เพื่ อให้ การลงทะเบียนเข้ าประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัท
ใคร่ ขอให้ ท่ านผู้ ถื อหุ้ น และ/หรื อท่ านผู้ รับ มอบฉั น ทะโปรดนําเอกสารหรื อ หลั กฐานแสดงความเป็ นผู้ ถื อหุ้ น
หรื อ ผู้ แ ทนของผู้ ถื อ หุ้ นที่มี สิท ธิเข้ าร่ วมประชุ ม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่ง ที่ส่ ง มาด้ ว ย 9 มาแสดง
ต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย
อนึ่ง ตามมาตรา 105 แห่ งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ได้ กาํ หนดว่า ผู้ถือหุ้ น
จะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยจะต้ องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายได้ ท้งั หมด
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และบริษัทได้ กาํ หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 (Record
Date) ในวันจันทร์ท่ ี 25 มีนาคม 2562
โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

(นายวิชัย ทองแตง)
ประธานกรรมการ
หมายเหตุ บริษัทได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นพร้ อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด ซึ่งเป็ น
ฉบับเดียวกันกับที่ได้ ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นไว้ ในเว็บไซท์ของบริษัท http://www.grandeasset.com แล้ ว
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(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
-------------------------------เวลาและสถานที่
ประชุ ม เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 12 ธัน วาคม 2561 เวลา 10.20 น. ณ ห้ องบอลรู ม ชั้ น 5 โรงแรมไฮแอท
รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
เริ่มการประชุม
นายวิชั ย ทองแตง ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ป ระชุ ม ประธานได้ แ จ้ งให้ ที่ป ระชุ ม ทราบว่ า
มีผ้ ูถือหุ้นของบริษัทมาเข้ าร่ วมประชุมทั้งด้ วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 140 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นได้
2,527,262,784 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 69.89 ของจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายแล้ วทั้งหมด 3,615,929,965 หุ้น ซึ่งครบ
เป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัทแล้ ว
และในระหว่างการประชุม ได้ มีผ้ ูถือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทําให้ มีผ้ ูถือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุม
ทั้งด้ วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 170 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นได้ 2,528,262,479 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
69.92 ของจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายแล้ วทั้งหมด 3,615,929,965 หุ้น
ก่ อ นดําเนิ น การประชุ ม ตามระเบี ย บวาระที่ก ําหนดไว้ ในหนั ง สือ เชิ ญ ประชุ ม ประธานได้ แ นะนํา
กรรมการที่เข้ าร่วมประชุมดังนี้
1.
2.
3.
4.

นายวิชัย
ดร.พิจิตต
นายชายนิด
นายวิทวัส

ทองแตง
รัตตกุล
อรรถญาณสกุล
วิภากุล

5. นางสาววิลาวัณย์

เหลืองนาคทองดี

6.
7.
8.
9.

นฤหล้ า
นฤหล้ า
กิตติปัญญางาม
สุทธิพินิจธรรม

นายสุรเดช
นายอมรินทร์
นายพรชัย
นายวัฒนา

10. ดร.ฐิติพงศ์

นันทาภิวัฒน์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุ่มการเงิน
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ อุทยั วรรณ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และนายโลธ่าร์
ริชาร์ด เพอห์ กรรมการ มีภารกิจอื่น จึงไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุ มวิสามัญผู้ ถือหุ้ นในครั้งนี้ได้ ดังนั้น กรรมการ
ที่เข้ าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็ นร้ อยละ 83.33 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท
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(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)
และประธานได้ ม อบหมายให้ นางสาวสมศรี เกี ยรติ ธี ร รั ต น์ ที่ป รึ ก ษากฎหมาย แนะนําผู้ บ ริ ห าร
และบุคคลที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ ที่ได้ เข้ าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้ อเท็จจริงและข้ อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้
6

1. นายสมชาย

ตรีรัตนาพิทกั ษ์

2.
3.
4.
5.

เกียรติกระจาย
ฉายะวรรณ
ชินรัตนลาภ
เกียรติธรี รัตน์

รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายกฎหมาย
และเลขานุการบริษัท
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายบัญชี
ผู้อาํ นวยการอาวุโสฝ่ ายการเงิน
ที่ปรึกษาด้ านบัญชีและการเงิน
ที่ปรึกษากฎหมาย

6

6

6

6

6

นายสาธิต
นางสาวชฎาพร
นายอรรถพล
นางสาวสมศรี

ต่อจากนั้น นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ซึ่งได้ รับมอบหมายจากประธานที่ประชุม ได้ ช้ ีแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบดังนี้
6

6

6

6

• ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
และผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด
ทางหนึ่ งเท่ านั้ น มิ ฉะนั้ น จะถื อเป็ นบั ตรเสี ย ยกเว้ นกรณี ของผู้ รั บ มอบฉั น ทะจากผู้ ลงทุ น ต่ างประเทศที่ แ ต่ ง ตั้ ง
ให้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้ น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้ องลงคะแนนเสียงให้ เป็ นไปตามที่
ผู้ถือหุ้นระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
• การลงมติ ใ นแต่ ล ะวาระ จะให้ ผู้ ถื อ หุ้ นลงคะแนนโดยวิ ธีเปิ ดเผย โดยประธานจะมอบหมาย
ให้ ที่ป รึ ก ษากฎหมายเป็ นผู้ ส อบถามจากที่ป ระชุ ม และ หาก ไม่ มี ผ้ ู ถื อ หุ้ นท่ านใดไม่ เห็ น ด้ วย หรื อ งดออกเสียง
จะถือว่า ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติหรือเห็นด้ วยตามข้ อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
6

6

• หากมีผ้ ูถือหุ้ นท่านใดไม่ เห็นด้ วย หรือคัดค้ าน หรืองดออกเสียง ให้ ผ้ ูถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
ลงมติและลงชื่อในใบลงคะแนนเสียงตามที่บริษัทได้ แจกให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกท่านก่อนเข้ าประชุมแล้ ว
• ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้ นที่ไม่ เห็นด้ วย หรือ งดออกเสียง
และบัตรเสีย ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ผลคะแนนเสียง
ที่ได้ จะถือว่าเป็ นจํานวนเสียงที่เห็นด้ วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทาํ หนังสือมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัท หรือให้ ผ้ ูอ่ นื
เข้ าร่ วมประชุม และเป็ น การมอบฉันทะ แบบ ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้ น
ท่านนั้น คะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็ นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ ว
6

6

6

6

6

6

6

6

6

• หลั งจากนั้ น ประธานได้ มอบหมายให้ ท่ีปรึ กษากฎหมายเป็ นผู้ สรุป ผลการลงมติ ในแต่ ละวาระ
ให้ ท่ีประชุมทราบว่า ที่ประชุม มีมติเป็ นเอกฉันท์ หรือ มีมติ เสียงข้ างมากเท่าใด ไม่ เห็นด้ วยเท่าใด และงดออกเสียง
เท่าใด
6

6

6

ต่อจากนั้น ประธานได้ ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ปี ระชุมทราบ
ประธานได้ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ในการประชุ ม ครั้ ง นี้ บริ ษั ท ได้ เชิ ญ ผู้ ถื อ หุ้ นให้ มาประชุ ม
ที่โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิทซึ่งเป็ นโรงแรมแห่ งใหม่ของบริษัท เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ เห็นความก้ าวหน้ า
ของบริ ษั ท โดยในขณะนี้ โรงแรมยั งมิ ได้ เปิ ดอย่ างเป็ นทางการ และคาดว่ า จะสามารถเปิ ดอย่ างเป็ นทางการ
ได้ ในไม่ช้านี้
6

2
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วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20
เมษายน 2561
ประธานเสนอขอให้ ท่ีประชุ มพิ จารณารายงานการประชุ มสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทประจําปี 2561
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 และบริษัทได้ จัดส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ผ้ ูถือหุ้ นพิจารณา
พร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว

มติ :
หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ม าประชุ ม และออกเสียงลงคะแนนรั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษัท ประจําปี
2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ดังนี้
จํานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเป็ นร้ อยละของ
จํานวนราย
(1 หุ้น = 1 เสียง)
จํานวนหุ้นที่มาประชุม
มติท่ลี ง
และมีสทิ ธิออกเสียง
รับรอง
150
2,527,886,990
100.00
ไม่รับรอง
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
150
2,527,886,990
100.00
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้ านบาท
ประธานมอบหมายให้ น างสาววิลาวัณ ย์ เหลืองนาคทองดี กรรมการบริ ห ารและประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหารกลุ่มการเงิน เป็ นผู้ช้ ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดีได้ ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีความจําเป็ นจะต้ องจัดหา
แหล่งเงินทุนเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสํารองในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม เพื่อชําระหนี้
เงินกู้ยืม และเพื่อรองรับการลงทุนทั้งในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้ นพิจารณาอนุ มัติให้ บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงิน
ไม่ เกิน 5,000 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดของหุ้ นกู้ท่ีจะออกและเสนอขายปรากฏอยู่ในหนังสือเชิ ญประชุ มที่ได้
จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้ นพิจารณาแล้ ว อย่ างไรก็ตาม นางสาววิลาวัณย์ได้ สรุปรายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้ นกู้
ให้ ประชุมพิจารณาดังนี้
ชนิด

สกุลเงิน
มูลค่ารวม
ของหุ้นกู้

หุ้ นกู้ ทุ ก ประเภทและทุ ก รู ป แบบ (ด้ อยสิ ท ธิ ห รื อ ไม่ ด้ อยสิ ท ธิ มี ห ลั ก ประกั น หรื อ ไม่ มี
หลัก ประกัน ) ทั้งนี้ ขึ้น อยู่ กับ ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่อ อกและเสนอขาย
หุ้นกู้ในแต่ละคราว
เงิ น บาท และ/หรื อ เงิ น สกุ ล ต่ า งประเทศ โดยใช้ อั ต ราแลกเปลี่ ย นในขณะที่ มี ก ารออก
และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
วงเงินรวมและมู ลค่ าคงค้ างไม่ เกิน 5,000 ล้ านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง โดยสามารถออก
และเสนอขายเพี ยงชุดเดียวหรือหลายชุ ดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณี
ที่มีการไถ่ ถอนหุ้ นกู้ก่อนกําหนด และ/หรือหุ้ นกู้ครบกําหนด บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่
เพิ่ มเติมได้ โดยมู ลค่ าเสนอขายหุ้ น กู้ ชุด ใหม่ รวมกับมู ลค่ าหุ้ นกู้ คงค้ างเดิมที่ยังไม่ ได้ รับการ
ไถ่ถอนต้ องไม่เกินวงเงินรวมในมติน้ ีหรือเทียบเท่า
3
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อายุ
การเสนอขาย

ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือหลายคราว และ/หรือเป็ นโครงการ และ/หรือในลักษณะ
หมุ นเวียน (Revolving Basis) โดยจะทําการเสนอขายหุ้ นกู้ ดั งกล่ าวในประเทศ และ/หรื อ
ในต่ า งประเทศให้ แก่ ผ้ ู ล งทุ น ทั่ ว ไป (Public Offering) และ/หรื อ ผู้ ล งทุ น เฉพาะเจาะจง
(Private Placement) และ/หรื อ ผู้ ลงทุ น สถาบั น ในประเทศ และ/หรื อ ผู้ ลงทุ น สถาบั น
ในต่ างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุ นรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว ตามหลักเกณฑ์
ที่กาํ หนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องซึ่งมีผลใช้ บังคับในขณะที่
ออกและเสนอขายหุ้นกู้น้ัน
การไถ่ถอน
ผู้ ถื อ หุ้ นกู้ อ าจมี ห รื อ ไม่ มี สิ ท ธิ ข อไถ่ ถ อนหุ้ นกู้ คื น ก่ อ นกําหนด และบริ ษั ท มี ห รื อ ไม่ มี สิท ธิ
ก่อนกําหนด
ขอไถ่ ถอนหุ้ น กู้ คื น ก่ อ นกําหนด ทั้งนี้ ให้ เป็ นไปตามข้ อ ตกลงและเงื่อ นไขในการออกหุ้ น กู้
ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้ อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้
ที่อ อกในคราวนั้ น ๆ ทั้งนี้ ให้ อยู่ ภ ายใต้ บั งคั บ ของประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุ น
และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องที่มีผลใช้ บังคับในขณะที่ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ในแต่ละคราว
การมอบอํานาจ ให้ คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ คณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษั ท หรื อ กรรมการผู้ มี อ ํานาจ
กระทํ า การแทนบริ ษั ท หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ
คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือกรรมการผู้มีอาํ นาจกระทําการแทนบริษัทมีอาํ นาจในการ
กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้
ในส่ ว นที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ก ําหนดตามความจําเป็ นและเห็ น สมควรที่ จ ะต้ อ งกําหนดตามระเบี ย บ
ประกาศ ข้ อบังคับ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จํานวนหุ้นกู้
ที่จ ะออกและเสนอขายในแต่ ละคราว ประเภทของหุ้ น กู้ การคํ้าประกัน หลั กประกัน ราคา
เสนอขายต่ อหน่ วย อายุ ระยะเวลาไถ่ ถ อน สิท ธิไถ่ ถอนก่ อ นกําหนด สิท ธิและหน้ าที่อ่ ืน ใด
ตามประเภทหุ้ น กู้ ท่ีจ ะออกในแต่ ละคราว อัต ราดอกเบี้ ย วิ ธีก ารชําระเงิน ต้ น และดอกเบี้ ย
วิธกี ารและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย นายทะเบียนหู้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการออกหุ้นกู้ การจัดอันดับ
ความน่ าเชื่อถือ รวมถึงการนําหุ้ นกู้ดังกล่ าวไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
ตราสารหนี้ ตลาดหลั กทรั พย์แห่ งประเทศไทย ศู น ย์ ซ้ ือ ขายหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ตลาดรองใด ๆ
รวมถึงองค์ กรใด ๆ ตลอดจนให้ มี อ ํานาจดําเนิ น การขออนุ ญ าต ดําเนิ น การเปิ ดเผยข้ อมู ล
และการดําเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และมีอาํ นาจในการดําเนินการใด ๆ ทั้งปวง
ตามที่จาํ เป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
มีผ้ ูถือหุ้นได้ มีข้อสอบถามและคณะกรรมการได้ ตอบข้ อสอบถามในประเด็นที่สาํ คัญดังนี้
1. ผู้ถือหุ้ นได้ สอบถามถึงอัตราส่วนหนี้สินต่ อทุนของบริษัททั้งก่อนและหลังการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ ซึ่งนางสาววิลาวัณย์ได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่า ตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สนิ
ต่อทุน 1.25 เท่า และคาดว่าสิ้นปี 2561 ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นกู้บางส่วน บริษัทจะมีอัตราส่วนหนี้สนิ
ต่อทุนประมาณ 1.50 เท่า และในปี 2562 จะมีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนประมาณ 1.80 เท่า
4
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2. ผู้ ถือหุ้ น (นางจิณพั กตร์ พรพิ บูลย์) ได้ สอบถามว่ า ตามรายละเอียดที่เสนอได้ ระบุ ว่า ในกรณี
ที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนดและ/หรือหุ้นกู้ครบกําหนด บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่ า
เสนอขายหุ้ นกู้ ชุด ใหม่ รวมกับ มู ลค่ าหุ้ นกู้ ค งค้ างเดิ มที่ยังไม่ ได้ รับ การไถ่ ถอนต้ องไม่ เกิน วงเงิน รวมในมติ น้ ี หรื อ
เทียบเท่านั้น บริษัทจะต้ องนําเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุ มัติอีกหรือไม่ หรือที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวได้ ซึ่งนางสาวสมศรีได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่า ตามรายละเอียด
ที่เสนอให้ ท่ีป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น พิ จารณา คณะกรรมการบริษัท หรื อ คณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษัท หรื อกรรมการ
ผู้มีอาํ นาจกระทําการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัทหรือกรรมการผู้มีอาํ นาจกระทําการแทนบริษัทซึ่งได้ รับมอบหมายจากที่ประชุมผู้ถือหุ้ นมีอาํ นาจในการ
พิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก
3. ผู้ถือหุ้นได้ มีข้อสอบถามดังนี้
3.1 รายละเอี ย ดโครงการที่ ไ ด้ ร่ ว มทุ น กั บ กลุ่ ม Sumitomo ซึ่ ง นายวิ ท วั ส วิ ภ ากุ ล ได้ ช้ ี แจง
ให้ ท ราบว่ า โครงการร่ วมทุ นกับ กลุ่ม Sumitomo เป็ นโครงการอาคารชุ ดพั กอาศัยจํานวน 2 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณถนนสุขุมวิท 59 และถนนเจริญนคร และบริษัทคาดว่า โครงการอาคารชุดพักอาศัยบริเวณถนนสุขุมวิท 59
จะสามารถเปิ ดขายประมาณปลายเดือนมกราคม 2562 และโครงการอาคารชุดพั กอาศัยบริเวณถนนเจริญนคร
จะสามารถเปิ ดขายประมาณกลางปี 2562
3.2 การจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือของหุ้ นกู้ ของบริ ษัท ซึ่งนางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี
ได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่า การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ของบริษัทอยู่ท่ี BB+
4. ผู้ถือหุ้น (นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล) ได้ มีข้อสอบถามดังนี้
4.1 สัดส่วนการร่วมลงทุนกับกลุ่ม Sumitomo ซึ่งนายวิทวัสได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่า บริษัท แกรนด์
แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน) และบริษัท พร็อพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน) ลงทุนร่วมกัน
ในสัดส่วนร้ อยละ 51 และกลุ่ม Sumitomo ลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 49
4.2 ลักษณะโครงการอาคารชุดพักอาศัยบริเวณถนนเจริญนคร ซึ่งนายวิทวัสได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่า
โครงการดังกล่าวจะเป็ นอาคารชุดพักอาศัยในลักษณะ Condo Resort ระดับ 5 ดาวบวก และเน้ นตลาดระดับสูง
4.3 สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(“ROH”) และมูลค่ าทรัพย์สน
ิ ของ ROH ในปัจจุ บัน ซึ่งนายชายนิด อรรถญาณสกุลได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่า บริษัทถือหุ้น
โดยตรงใน ROH คิดเป็ นร้ อยละ 98 ของจํานวนหุ้ นทั้งหมดของ ROH และมูลค่ าทรัพย์สนิ ของ ROH ในปั จจุ บัน
ซึ่งได้ แก่ ที่ดินและอาคารโรงแรมริมแม่นาํ้ เจ้ าพระยาได้ กล่าวกันว่ามีมูลค่าอยู่ท่ปี ระมาณ 6,000-7,000 ล้ านบาท
4.4 งบประมาณการก่อสร้ างโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท และระยะเวลาการคืนทุน
รวมถึงอัตราการหั กเสื่อมราคาของโรงแรมดังกล่ าว ซึ่งนายชายนิดได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่ า ค่ าก่อสร้ างอาคารโรงแรม
ดังกล่ าวอยู่ ท่ีประมาณ 2,000 กว่ าล้ านบาท และคาดว่ า จะสามารถคืน ทุ นได้ ภ ายใน 8 ปี และนางสาววิลาวัณ ย์
ได้ ช้ ีแจงให้ ทราบเพิ่มเติมว่ า ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรจะสามารถตัดค่ าเสื่อมราคาได้ 20 ปี แต่ ในความ
เป็ นจริง อาคารโรงแรมจะมีอายุการใช้ งานได้ ยาวนานกว่านั้น และสามารถตัดค่าเสื่อมราคาได้ ประมาณ 20 – 70 ปี
ซึ่งบริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาอัตราการหักค่าเสื่อมราคาอยู่
4.5 รายละเอีย ดการพั ฒ นาโครงการอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ จั ง หวั ด ระยอง ซึ่ งนายวิ ท วั สได้ ช้ ี แจง
ให้ ทราบว่า บริษัทจะพัฒนาโครงการวิลล่าเพื่อขายเป็ นเฟสแรก ซึ่งปั จจุ บันอยู่ในระหว่างการก่อสร้ างวิลล่าตัวอย่ าง
และคาดว่า จะสามารถเปิ ดขายได้ ในช่ วงต้ นปี 2562 ต่อจากนั้น บริษัทจะพัฒนาโครงการโรงแรมซึ่งปั จจุ บันอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาแบบแปลนและการคัดเลือก Chain โรงแรม หลังจากนั้น บริษัทจึงจะพัฒนาโครงการอาคารชุด
พักอาศัยเพื่อขายต่อไป
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5. ผู้ถือหุ้น (นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์) ได้ สอบถามถึงแผนการใช้ เงินที่ได้ จากการออกและเสนอขาย
หุ้ นกู้ ซึ่งนางสาววิลาวัณย์ได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่า ปั จจุ บัน บริษัทมีแผนการลงทุนทั้งในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ได้ แก่
- โครงการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดระยองมูลค่าประมาณ 3,500 ล้ านบาท
- โครงการพัฒนาโรงแรมในจังหวัดระยองและการลงทุนต่ อเนื่องของโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่
กรุงเทพฯ สุขุมวิทประมาณ 2,300 ล้ านบาท
- การร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์กบั กลุ่ม Sumitomo ประมาณ 1,000 ล้ านบาท
- เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
นอกจากนี้ บริษัทยังต้ องสํารองเงินทุนส่วนหนึ่งเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสํารองในการดําเนิน
ธุ รกิ จ ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ในกลุ่ ม และเพื่ อ ชําระคื น หนี้ เงิน กู้ ยืม เดิ ม บริ ษั ท จึ ง มี ค วามจําเป็ นจะต้ อ งนํา เสนอ
เรื่องการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ในวงเงินดังกล่าวให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้ นพิจารณาในครั้งนี้ อย่ างไรก็ตาม หากบริษัท
ได้ รับวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เพียงพอ บริษทั อาจไม่มีความจําเป็ นที่จะต้ องออกและเสนอขายหุ้นกู้ท้งั จํานวน
นอกจากนี้ ประธานได้ ช้ ีแจงให้ ทราบเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้
ได้ หมดทุกครั้งด้ วยความสามารถของนางสาววิลาวัณย์ และขณะนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการจัดทํารายงานประจําปี
2561 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะสามารถพิจารณารายละเอียดของโครงการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัทได้ ชัดเจนยิ่งขึ้นในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
นายชายนิดได้ ช้ ีแจงให้ ทราบเพิ่ มเติมว่ า คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะควบคุมอัตราส่วน
หนี้ สิ น ต่ อ ทุ น ให้ ไม่ เกิ น 2.5 เท่ า และคาดว่ า ณ สิ้ นปี 2561 บริ ษั ท จะมี อั ต ราส่ วนหนี้ สิน ต่ อ ทุ น 1.50 เท่ า
อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ในระหว่างการขายโครงการไฮด์ สุขุมวิท 11 ซึ่งมีมูลค่าคงเหลือประมาณ 1,800 ล้ านบาท
ในขณะที่โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิทจะสามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่ บริษัทได้ แล้ ว ซึ่งแผนการลงทุ น
ทั้งในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพั ฒนาอสังหาริมทรัพ ย์ตามที่นางสาววิลาวัณย์ได้ ช้ ีแจงข้ างต้ นจะมีลักษณะเป็ นการ
ทยอยการลงทุ น ดั ง นั้ น การออกและเสนอขายหุ้ น กู้ ในครั้ ง นี้ จะช่ วยให้ บริ ษัท สามารถพั ฒ นาโครงการโรงแรม
และอสังหาริมทรัพย์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และคาดว่าจะแล้ วเสร็จได้ ตามแผนการที่กาํ หนดไว้
6. ผู้ถือหุ้ นได้ สอบถามถึงเหตุผลที่บริษัทเลือกลงทุนและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัด
ระยองแทนที่จะเป็ นอําเภอหั วหิ นหรืออําเภอศรีราชา ซึ่งนายชายนิดได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่ า ตามแผนของรัฐบาลจะมี
การลงทุนขนาดใหญ่ท้งั ในส่วนของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โครงการรถไฟฟ้ าความเร็วสูง
และโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเสริมสร้ างศักยภาพทางเศรษฐกิจให้ แก่จังหวัดระยอง
ซึ่งเป็ นเมืองท่องเที่ยวและเป็ นจังหวัดอุตสาหกรรมที่มีโครงการนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่แล้ ว ในขณะเดียวกัน
จังหวัดระยองยังมี รายได้ เฉลี่ ยต่ อ หั วของประชากรอยู่ ในอันดั บต้ น ๆ ของประเทศไทย ดั งนั้ น บริ ษัท จึงเห็น ว่ า
การลงทุ นและพั ฒนาโครงการอสังหาทรั พ ย์ในจังหวัด ระยอง ซึ่งมี ลักษณะเป็ น Mixed Uses ทั้งโรงแรม วิลล่ า
และอาคารชุดพักอาศัยจะสามารถสร้ างผลตอบแทนให้ แก่บริษัทได้ เป็ นอย่างดี
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ

มติ :
หลังจากที่ประชุมพิ จารณาและตอบข้ อซักถามแล้ ว ที่ประชุมมีมติอนุ มัติให้ บริ ษัทออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี ได้ นาํ เสนอ
ให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาและบริษัทได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
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โดยที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของจํานวนเสี ย งทั้ ง หมดของผู้ ถื อ หุ้ นที่ ม าประชุ ม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
มติท่ลี ง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

จํานวนราย
168
2
170

2,528,223,199
39,280
2,528,262,479

คิดเป็ นร้ อยละของ
จํานวนหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
99.998
0.002
100.00

วาระที่ 4. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
มีผ้ ูถือหุ้นได้ มีความเห็นและข้ อซักถามเพิ่มเติม และคณะกรรมการได้ ตอบข้ อซักถามในประเด็นที่สาํ คัญ
ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้น (นายสุรชัย รติทอง) ได้ มีข้อสอบถามดังนี้
1.1 มุ ม มองของคณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ อาคารชุ ด พั ก อาศั ย ในประเทศไทย
ซึ่งปั จจุ บันมีข่าวเกี่ยวกับจํานวนห้ องชุดในตลาดที่มีจาํ นวนเกินความต้ องการของผู้บริโภค ซึ่งนายชายนิดได้ ช้ ีแจง
ให้ ทราบว่ า บริ ษัทคาดว่ า ห้ องชุดคงเหลือของโครงการไฮด์ สุขุมวิท 11 ซึ่งเป็ นโครงการที่อยู่ ใจกลางย่ านธุรกิจ
และสร้ างเสร็จแล้ ว และมีราคาเสนอขายต่อตารางเมตรไม่สงู จะสามารถทยอยขายได้ หมดภายใน 2 ปี ส่วนโครงการ
อาคารชุดพักอาศัยที่จะเปิ ดใหม่บริเวณถนนสุขุมวิทเป็ นโครงการที่ต้งั อยู่บริเวณซอยทองหล่อและใกล้ สถานีรถไฟฟ้ า
ซึ่งในตลาดยั งมี โครงการลัก ษณะนี้ ไม่ ม ากนั ก ในขณะที่โครงการบริ เวณถนนเจริ ญ นครเป็ นอาคารชุ ด พั ก อาศั ย
ในลักษณะ Condo Resort อยู่ติดริมแม่นาํ้ เจ้ าพระยาและถนนเจริญนคร และอยู่ไม่ไกลจากศูนย์การค้ า Icon Siam
ซึ่งทั้งสองโครงการเน้ นตลาดระดับกลางและระดับสูงซึ่งยังมีกาํ ลังซื้อในตลาดอยู่ ในขณะเดียวกัน โครงการดังกล่าว
จะมี การกําหนดให้ ต้ องวางเงิน มั ดจําเกิน กว่ าร้ อ ยละ 20 ซึ่งจะทําให้ โครงการดังกล่ าวไม่ มี ลัก ษณะการเก็งกําไร
ซึ่ง เป็ นนโยบายควบคุ ม ธุร กิจอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ข องธนาคารแห่ งประเทศไทย ดั งนั้ น บริ ษั ท จึ งคาดว่ า โครงการ
อสังหาริมทรัพย์ท่จี ะเปิ ดใหม่จะประสบผลสําเร็จด้ วยดี
1.2 ความคื บ หน้ าในธุ รกิจ ROH ภายหลั งจากที่บ ริ ษัท ได้ เข้ าลงทุ น ซึ่งนายชายนิ ด ได้ ช้ ี แจง
ให้ ทราบว่า ภายหลังจากที่บริษัทได้ เข้ าลงทุนใน ROH บริษัทได้ ปรับเปลี่ยนนโยบายการทําธุรกิจของ ROH ให้ มี
ศักยภาพมากยิ่งขึ้น และคาดว่ า ROH จะสามารถรับรู้รายได้ โรงแรมในปี 2562 ได้ เพิ่ มขึ้นประมาณร้ อยละ 15
และภายหลังการปรับปรุงโรงแรมของ ROH ซึ่งคาดว่า จะเริ่มต้ นในปี 2563 จะทําให้ การรับรู้รายได้ ของโรงแรม
ของ ROH เพิ่มยิ่งขึ้นอีก
2. ผู้ถือหุ้นได้ เสนอขอให้ บริษัทพิจารณานําเสนอห้ องชุดของโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่บริษัท
กําลังพัฒนาให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในราคาที่มีส่วนลดพิเศษด้ วย

7

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)
สรุป
เมื่อที่ประชุมไม่ มีเรื่ องอื่นใดที่จะพิ จารณาต่ อไป ประธานจึงกล่ าวขอบคุ ณผู้ ถือหุ้ นทุ กท่านที่เข้ าร่ วม
ประชุมและให้ การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้ วยดีโดยตลอด และกล่าวปิ ดประชุมเมื่อเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ
(นายวิชัย ทองแตง)
ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

เลขานุการบริษัท
(นายสมชาย ตรีรัตนาพิทกั ษ์)

m/tmin/agm-grande 62/minute egm.docx
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ ได้ รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ
ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการ
ที่จะเสนอเลือกตั้ง
ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัท
อายุ
สัญชาติ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้ วยกัน
ประวัติการศึกษา

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ในบริษัท
ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน

• กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน

• กิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติการทํางาน

นายชายนิด อรรถญาณสกุล
กรรมการผู้มอี าํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้มอี าํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
65 ปี
ไทย
-ไม่มี- นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย สถาบันอบรมศึกษากฎหมายแห่ งเนติบัณฑิตยสภา
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
Directors Accreditation Program (DAP) เมื่อปี 2558
4 ปี

- กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท พร็อพเพอร์ต้ ี เพอร์เฟค
จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท วีรีเทล จํากัด (มหาชน)
- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอชเทท จํากัด
- กรรมการ บริษัท ที ยูทลิ ิต้ สี ์ จํากัด
- กรรมการ บริษัท ออลล์ ดิสเคาท์ จํากัด
- กรรมการ Kiroro Resort Holdings Co., Ltd.
- กรรมการ บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ ช้ อปปิ้ ง มอลล์ จํากัด
- กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
บริษัท พร็อพเพอร์ต้ ี เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอชเทท จํากัด
2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วีรีเทล จํากัด (มหาชน)
1
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ ได้ รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ
ประวัติการทํางาน

2561-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน

2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน
2528-ปัจจุบัน
2554-2561
2545-2557
2525-2529

การถือหุ้นในบริษัท
การเข้ าร่วมประชุม
อื่น ๆ

กรรมการ บริษัท แกรนด์ ริเวอร์ ฟอร์เรสท์ จํากัด
กรรมการ บริษัท แกรนด์ สตาร์ จํากัด
กรรมการ บริษัท ที ยูทลิ ิต้ สี ์ จํากัด
กรรมการ บริษัท ออลล์ ดิสเคาท์ จํากัด
กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี
จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จํากัด
กรรมการ บริษัท แกรนด์ อีควิต้ ี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
กรรมการ บริษัท โอเวนเดล จํากัด
กรรมการ Kiroro Resort Holdings Co., Ltd.
กรรมการ บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ ช้ อปปิ้ ง มอลล์ จํากัด
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
บริษัท พร็อพเพอร์ต้ ี เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท วีรีเทล จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท กรุงเทพบ้ านและที่ดิน จํากัด (มหาชน)
กรรมการผู้อาํ นวยการ กลุ่มบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ช.อมรพันธ์
กรรมการ บริษัท สีลม เซ็นเตอร์ จํากัด
กรรมการ บริษัทเงินทุน ไฟแนนซ์เชียลทรัสต์ จํากัด

2525-2526
2524-2530
-ไม่มีมีการประชุมคณะกรรมการ 8 ครั้ง เข้ าประชุม 7 ครั้ง
ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์
ซึ่งได้ กระทําโดยทุจริต
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ ได้ รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ
ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการ
ที่จะเสนอเลือกตั้ง
ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัท
อายุ
สัญชาติ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้ วยกัน
ประวัติการศึกษา
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ในบริษัท
ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
• กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• กิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติการทํางาน

การถือหุ้นในบริษัท
การเข้ าร่วมประชุม
อื่น ๆ

นายสุรเดช นฤหล้ า
กรรมการผู้มอี าํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้มอี าํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
74 ปี
ไทย
เป็ นอาของนายอมรินทร์ นฤหล้ า ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้มอี าํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
วิทยาลัยอัสสัมชัญธุรกิจ
17 ปี

-ไม่มีประธานกรรมการ บริษัท รอยัล อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
-ไม่มี2545-ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี
จํากัด (มหาชน)
2512-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท รอยัล อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์)
จํากัด (มหาชน)
ร้ อยละ 0.05 ของจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายแล้ วทั้งหมด
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้ าประชุม 8 ครั้ง
ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์
ซึ่งได้ กระทําโดยทุจริต
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ ได้ รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ
ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการ
ที่จะเสนอเลือกตั้ง
ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัท
อายุ
สัญชาติ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้ วยกัน
ประวัติการศึกษา

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ในบริษัท
ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
• กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• กิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติการทํางาน

นายพรชัย กิตติปัญญางาม
กรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
72 ปี
ไทย
-ไม่มี- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2778
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
Directors Accreditation Program (DAP) เมื่อปี 2547
7 ปี
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
- กรรมการและเหรัญญิก สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการผู้จดั การ บริษทั บัญชีกจิ จํากัด
-ไม่มี2555-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
2547–ปัจจุบัน
2515–ปัจจุบัน
2548–2552
2548–2552
2549–2550

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี
จํากัด (มหาชน)
กรรมการและเหรัญญิก
สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จดั การ บริษทั บัญชีกจิ จํากัด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายกสมาคมนักศึกษาเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ศาลรัฐธรรมนูญ
4
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ ได้ รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ
การถือหุ้นในบริษัท
การเข้ าร่วมประชุม
อื่น ๆ

-ไม่มีมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้ าประชุม 8 ครั้ง
และมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้ าประชุม 4 ครั้ง
ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์
ซึ่งได้ กระทําโดยทุจริต
ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มี• ความสัมพันธ์กบั บริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปัจจุบัน
- ไม่มี• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
- ไม่มี-
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ ได้ รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ
ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการ
ที่จะเสนอเลือกตั้ง
ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัท
อายุ
สัญชาติ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้ วยกัน
ประวัติการศึกษา

นายชัยวัฒน์ อุทยั วรรณ์
กรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
65 ปี
ไทย
-ไม่มี-

Master of Business Administration (Executive)

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ในบริษัท
ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน

Master of Science (Mathematics and Computer Science)
University of Louisville, Kentucky, U.S.A.

- สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
Director Certification Program (DCP) เมื่อปี 2545
Role of Chairman Program (RCP) เมื่อปี 2555
- สถาบันพระปกเกล้ า :
การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน รุ่นที่ 12
- สถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร :
หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย :
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3/2549
1 ปี

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษทั บริษัท ทีทดี ับบลิว จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริต้ ี พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ซี เค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ ได้ รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ
• กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน

• กิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติการทํางาน

- กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- กรรมการ บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด
- กรรมการ บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จํากัด
-ไม่มี2561-ปัจจุบัน

2561-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน

2559-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2557-2561
2557-2561

2554-2561
2554-2557

2554-2555

กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี
จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษทั
บริษัท ทีทดี บั บลิว จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริต้ ี พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท ซี เค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด
กรรมการ
บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จํากัด
ประธานกรรมการ
ธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทีทดี ับบลิว จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผู้จดั การ
บริษัท รถไฟฟ้ ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
บริษัท แบงคอค เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จํากัด
7
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ ได้ รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ
ประวัติการทํางาน

2554-2555
2550-2554
2549-2550

2544-2549

การถือหุ้นในบริษัท
การเข้ าร่วมประชุม

อื่น ๆ

กรรมการ และกรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ธนาคารเอ ไอ จี เพื่อรายย่อย (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอ ไอ จี ไฟแนนซ์ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

-ไม่มีมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้ าประชุม 5 ครั้ง
และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ครั้ง เข้ าประชุม 3 ครั้ง
ทั้งนี้ ได้ รับการแต่งตั้งให้ เข้ าเป็ นกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 2/2561
ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์
ซึ่งได้ กระทําโดยทุจริต
ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มี• ความสัมพันธ์กบั บริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปัจจุบัน
- ไม่มี• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
- ไม่มี-
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(1) สอบทานให้ บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
(2) สอบทานให้ บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานให้ บริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ วยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อกํ า หนด
ของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
(4) พิ จารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่ อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
(5) พิ จ ารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อ รายการที่อ าจมี ความขั ดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์ ทั้งนี้ เพื่ อให้ ม่ันใจว่ า รายการดังกล่ าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
(6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่ าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมู ลอย่างน้ อย
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุ มของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
(ช) ความเห็น หรื อ ข้ อ สั ง เกตโดยรวมที่ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู้ ถื อ หุ้ นและผู้ ลงทุ น ทั่ ว ไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่ แ ละ
ความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)
จํานวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2560-2562
ลําดับ

รายชื่อบริษัทและบริษัทย่ อย

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

2,800,000

2,500,000

2,490,000

1

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์
แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)

2

บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จํากัด

700,000

690,000

1,010,000

3

บริษัท โอเวนเดล จํากัด

430,000

420,000

100,000

4

บริษัท แกรนด์ อีควิต้ ี
ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

140,000

100,000

100,000

4,070,000

3,710,000

3,700,000

รวม

หมายเหตุ 1. ผู้สอบบัญชีประจําปี 2560 เป็ นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
2. ผู้สอบบัญชีประจําปี 2561 และ 2562 เป็ นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จํากัด

m/tmin/agm-grande 62/en5-audit remuneration.doc

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9)

สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เนื่องด้ วยปั จจุบันบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
มีห้ ุ นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้ นาํ ออกจําหน่ ายคงเหลือจํานวน 1,384,070,035 หุ้ น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุ นละ 1.- บาท
ซึ่งประกอบด้ วย
1. หุ้ นสามัญเพิ่ มทุ นที่คงเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายให้ แ ก่ ผ้ ู ถือหุ้ นเดิมของบริษัท ตามมติ
ของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 จํานวน 255,373,778 หุ้น
2. หุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ค งเหลือ จากการจัด สรรเพื่ อ รองรั บ การจ่ ายเงิน ปั น ผลเป็ นหุ้ น สามั ญ ให้ แ ก่
ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 จํานวน 8,834 หุ้น
3. หุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ ยั ง มิ ไ ด้ นํ า ออกจั ด สรรและเสนอขายให้ แก่ บุ ค คลในวงจํา กั ด (Private
Placement) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 จํานวน 1,128,687,423 หุ้น
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ได้ มีมติอนุ มัติ
ให้ บริษัทนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้ นาํ ออกจําหน่ายจํานวน 1,128,687,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1.- บาท
ออกจัด สรรและเสนอขายในคราวเดี ยวหรื อแบ่ งเป็ นส่วน ๆ เพื่ อเสนอขายเป็ นคราว ๆ ให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุ นที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อ ง การอนุ ญ าตให้ บ ริ ษั ท
จดทะเบียนเสนอขายหุ้ นที่ออกใหม่ ต่อบุ คคลในวงจํากัด โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการของบริษัทหรือบุ คคล
ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน
นับแต่วันที่ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2561 มีมติอนุมัติให้ เสนอขายหุ้น แต่หลังจากที่บริษัทได้ รับ
อนุ มัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นดังกล่าวแล้ วจนถึงปั จจุ บัน บริษัทยังมิได้ จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จํา นวน 1,128,687,423 หุ้ นดั งกล่ าวให้ แก่ บุ ค คลในวงจํากั ด แต่ อ ย่ างใด เนื่ อ งจากความผั น ผวนของสภาพ
เศรษฐกิจ โดยรวม และสภาวะตลาดยั งไม่ เอื้ออํานวย รวมถึงการเจรจากับ นั ก ลงทุ น ซึ่ งมีค วามสนใจร่ วมลงทุ น
ในบริ ษัท ยังไม่ คืบหน้ าตามที่คาดหวังไว้ ในขณะเดียวกัน ที่ป ระชุ มสามั ญ ผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2561 และประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนได้ กาํ หนดให้ บริษัทจะต้ องเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 12 เดือนนับแต่ วันที่ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้ นมีมติอนุมัติ ซึ่งจะครบกําหนดภายในเดือนเมษายน 2562 นี้
ทําให้ คณะกรรมการบริษัทไม่ สามารถเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่ มทุ นจํานวนดังกล่ าวให้ แก่ บุคคลในวงจํากัดตามมติ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้ องได้ อีกต่ อไป แต่บริษัทยังมีความ
จําเป็ นจะต้ องมีมติในการจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัดไว้ เผื่อในเวลาที่เหมาะสม
และเพื่ อรองรับการลงทุ นและพั ฒนาโครงการต่ าง ๆ ของบริษัทและบริ ษัทย่ อย ดังนั้น ที่ประชุ มคณะกรรมการ
ของบริษัทครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 จึงเห็นควรให้ นาํ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2562 เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้ นาํ ออกจําหน่ายจํานวน 1,384,070,035 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1.- บาท บริษัทจึงได้ จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ยังมิได้ นาํ ออกจําหน่ายดังกล่าว ซึ่งประกอบด้ วยข้ อมูลอันเป็ นสาระสําคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังนี้
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1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 ได้ มีมติอนุ มัติให้ เปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้ นสามัญ
ที่ยังมิได้ นาํ ออกจําหน่ ายจํานวน 1,384,070,035 หุ้ น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุ นละ 1.- บาท รวม 1,384,070,035.บาท ให้ เป็ นดังนี้
1. ให้ บริษัทนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้ นาํ ออกจําหน่ายจํานวน 361,592,996 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.- บาท ออกจัดสรรและเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้ นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจํานวนหุ้ นที่ผ้ ูถือหุ้ นแต่ ละราย
ถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้ นเดิมต่ อ 1 หุ้ นใหม่ (ในกรณีท่มี ีเศษหุ้ นจากการคํานวณ ให้ ปัดทิ้ง)
ในราคาเสนอขายหุ้ นละ 1.- บาท โดยกําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้ น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรและเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริษัทในวันจันทร์ท่ี 25 มีนาคม 2562
2. ในกรณีมีผ้ ูถือหุ้ นเดิมจองซื้อหุ้ นสามัญไม่ ครบตามจํานวนที่ได้ รับการจัดสรรตามข้ อ 1. ข้ างต้ น
หรื อ มี ห้ ุ นคงเหลื อ ไม่ ว่ากรณี ใ ด ๆ ให้ จั ด สรรและเสนอขายหุ้ นที่เหลื อ ดั ง กล่ าวให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเดิ ม ของบริ ษั ท
ที่ได้ จองซื้อและชําระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมาพร้ อมกับการจองซื้อและชําระเงินค่าหุ้นสามัญ
ตามสิทธิในข้ อ 1. ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือกรรมการ
ผู้ มีอ ํานาจกระทําการแทนบริ ษัท เป็ นผู้ พิ จารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้ น ที่เหลื อดังกล่ าวให้ แก่ ผ้ ู ถือหุ้ นเดิม ที่ได้
จองซื้อและชําระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
(ก) ในกรณีจาํ นวนหุ้นสามัญที่ผ้ ูถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจาํ นวนมากกว่าจํานวน
หุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้ จัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ จองซื้อและชําระ
เงินค่ าหุ้ นสามัญที่จองซื้อเกินกว่ าสิทธิของตนตามสัดส่วนการถือหุ้ นเดิมจนกว่ าจะหมด หรือไม่ สามารถจัดสรรได้
เนื่องจากเป็ นเศษหุ้น
(ข) ในกรณีจาํ นวนหุ้นสามัญที่ผ้ ูถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจาํ นวนน้ อยกว่าจํานวน
หุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้ จัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ จองซื้อและชําระ
เงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมจนกว่าจะไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดประสงค์
ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวอีกต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้ นสามัญสําหรับส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิม
ดังกล่าวข้ างต้ นโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น
นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญตาม (ก) และ (ข) ข้ างต้ นไม่ว่ากรณีใด จะต้ องไม่ทาํ ให้ ผ้ ูถือหุ้ น
ที่จองซื้อ เกิน กว่ าสิท ธิของตนถื อครองหุ้ น ของบริ ษัท ในลัก ษณะที่เข้ าข่ ายต้ องทําคําเสนอซื้ อหลัก ทรั พ ย์ท้ังหมด
ของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิ ธี ก ารในการเข้ า ถื อ หลั ก ทรั พ ย์ เพื่ อ ครอบงํา กิ จ การหรื อ ในลั ก ษณะที่ เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อ จํา กั ด การถื อ หุ้ น
ของคนต่างด้ าวตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริษัท
(ค) ในกรณี ท่ีมี ห้ ุ นสามั ญ คงเหลื อหลั งจากการจั ดสรรตาม (ก) และ (ข) ข้ างต้ น ให้ จัด สรร
และเสนอขายหุ้ นสามัญที่เหลือดังกล่ าวให้ แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อ ง การอนุ ญ าตให้ บริ ษั ท จดทะเบี ย นเสนอขายหุ้ นที่อ อกใหม่ ต่ อ บุ ค คล
ในวงจํากัดตามรายละเอียดในข้ อ 3.
2
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3. ให้ บริษัทนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้ นาํ ออกจําหน่ายจํานวน 1,022,477,039 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ ุนละ 1.- บาท และหุ้นสามัญคงเหลือหลังจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริษัทตามข้ อ 2. ข้ างต้ น (ถ้ ามี)
ออกจัดสรรและเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่ งเป็ นส่วน ๆ เพื่ อเสนอขายเป็ นคราว ๆ ให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุ นที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุ ญาตให้ บริ ษัท
จดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้ องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการของบริษัทหรือบุ คคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทมีอาํ นาจ
ในการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีท่สี ดุ ตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้ องไม่ต่าํ กว่า
ราคาหุ้นละ 1.- บาท และไม่ต่าํ กว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้ าวันทําการติดต่อกันก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นาํ มาถัวเฉลี่ย
ดังกล่าวต้ องใช้ ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นต้ องย้ อนหลังไม่เกินกว่า
สามวันทําการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกําหนดราคาเสนอขาย
โดยมีสว่ นลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้ อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว
(2) ราคาที่กาํ หนดโดยผ่ านกระบวนการที่เปิ ดให้ ผ้ ูลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ท่จี ะซื้อหุ้ น
ที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสํารวจโดยบริษัทหลักทรัพย์
ในการนี้ ให้ คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท
เสนอขายหุ้ นให้ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาไม่ เกิน 12 เดือนนับแต่ วันที่ท่ีป ระชุ มผู้ ถือหุ้ นของบริษัทมีมติอนุ มั ติ
ให้ เสนอขายหุ้นดังกล่าว
4. ในการจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่ มทุนของบริษัทข้ างต้ น บริษัทจะจัดสรรและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมหรือบุคคลในวงจํากัดก่อนหรือหลังก็ได้ โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอาํ นาจกระทําการแทนบริษัท และ/หรือบุคคล
ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรื อคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้ มีอาํ นาจกระทําการแทน
บริษัทมีอาํ นาจพิ จารณากําหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุ น เช่ น
(1) การสรรหานักลงทุนในวงจํากัด (Private Placement) (2) การกําหนดวัน เวลา และสถานที่จองซื้อและชําระเงิน
ค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (3) การกําหนดข้ อกําหนด เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุน (4) การเข้ าเจรจา ทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรร
และเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่ มทุน และ (5) ลงนามในเอกสารคําขออนุ ญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จาํ เป็ นและเกี่ยวข้ อง
กับการจั ด สรรและเสนอขายหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ดั งกล่ าว รวมถึ งการติ ด ต่ อ และการยื่ น คําขออนุ ญ าต เอกสาร
และหลั ก ฐานดั งกล่ าวต่ อ หน่ ว ยงานราชการหรื อ หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้ อ งเพื่ อ การนําหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท
เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และมีอาํ นาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเป็ นและสมควร
เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้ เงิน
เพื่ อเป็ นเงินทุ นหมุ นเวียนและเงินสํารองในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่ อย เพื่ อชําระหนี้
เงินกู้ยืม และเพื่อรองรับการลงทุนและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีท้งั โรงแรม วิลล่า
เพื่ อ ขาย และอาคารชุ ด พั ก อาศั ย เพื่ อ ขาย โดยปั จ จุ บั น บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี โ รงแรมที่ ก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็จ
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และเปิ ดให้ บริการแล้ วรวมทั้งสิ้น 5 แห่ ง ซึ่งได้ แก่ โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท โรงแรมเชอราตัน หัวหิ น
รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมเชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท และโรงแรม
รอยัล ออคิค เชอราตัน โฮเทลส์และทาวเวอร์ส และมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่กี ่อสร้ างแล้ วเสร็จและอยู่ในระหว่าง
การขายและโอนกรรมสิทธิ์รวม 3 โครงการ ซึ่งได้ แก่ โครงการไฮด์ สุขุมวิท 11 โครงการหั วหิ น บลู ลากู น และ
โครงการเดอะ เทรนดี้ ออฟฟิ ศ คอนโดมิเนียม นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ ในระหว่ าง
การพั ฒนาจํานวน 1 โครงการคือ โครงการไฮด์ เฮอริเทจ ทองหล่ อ ซึ่งเป็ นโครงการอาคารชุดพั กอาศัยเพื่ อขาย
บริ เวณถนนสุขุ ม วิท มีมู ล ค่ าการลงทุ น ประมาณ 4,800 ล้ านบาท โดยโครงการดั งกล่ าวอยู่ ในระหว่ างก่ อสร้ าง
และคาดว่ า จะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 นอกจากนี้ ตามแผนธุรกิจของบริ ษัท
ในปี 2562 บริษัทมีแผนที่จะเปิ ดโครงการใหม่ได้ แก่ โครงการอสังหาริมทรัพย์จังหวัดระยองที่ประกอบด้ วยโรงแรม
วิลล่ าเพื่อขาย และอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย มีมูลค่ าการลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,842 ล้ านบาท ซึ่งบริษัทคาดว่า
จะเริ่มก่ อสร้ างวิลล่ าในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 และจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562
ส่วนโรงแรมจะเริ่มก่อสร้ างในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 รวมทั้งจะเริ่มก่อสร้ างอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขายในไตรมาสที่ 1
ปี 2563 ส่วนโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่ งใหม่บริเวณถนนเจริญนคร ซึ่งเป็ นโครงการอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย
มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 8,843 ล้ านบาท บริษัทคาดว่า จะเริ่มก่อสร้ างในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และจะสามารถ
โอนกรรมสิทธิ์ได้ ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 และบริ ษัทมีแผนที่จะปรับ ปรุงโรงแรมที่มีอยู่ เดิมให้ มีความ
หรูห ราและทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่ อปรั บการรับรู้ของลูกค้ าที่มี ต่อแบรนด์โดยการยกระดับ ให้ เป็ น Luxury Brand
และเพื่ อ ปรั บ เพิ่ ม อั ต ราค่ าบริ ก ารของโรงแรม นอกจากนี้ บริ ษั ท มี แ ผนที่จ ะเข้ าซื้ อกิ จ การโรงแรมในประเทศ
และต่ างประเทศที่เปิ ดให้ บริการแล้ วและมีศักยภาพในการสร้ างรายได้ ให้ แก่บริษัทได้ เป็ นอย่างดีเพิ่มเติม รวมทั้ง
บริ ษั ท มี แ ผนที่จ ะลงทุ น และพั ฒ นาโครงการอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ห่ งใหม่ แ ละ/หรื อ โครงการลงทุ น ใหม่ เพิ่ ม เติ ม
ทั้งในด้ านอสังหาริ ม ทรั พ ย์และ/หรื อ การพั ฒ นาโครงการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวเนื่อ งกับ การประกอบธุรกิจของบริ ษัท
เพื่อสร้ างผลตอบแทนให้ แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทจึงจําเป็ นต้ องมีเงินทุนส่วนหนึ่งสํารอง
ไว้ เพื่ อรองรั บการลงทุ นและพั ฒนาโครงการอสังหาริมทรัพ ย์ท้ังหมดในอนาคต รวมทั้งใช้ เป็ นเงินทุ นหมุ นเวียน
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อชําระหนี้เงินกู้ยืม และบริษัทคาดว่า จํานวนเงินทุนที่จะได้ รับ
จากการเพิ่ ม ทุ น ในครั้ งนี้ จะช่ วยเสริ ม สร้ างความมั่ น คงทางด้ านการเงิน ให้ แก่ บ ริ ษัท และเมื่ อรวมกับ สิน ทรั พ ย์
ที่บริษัทมีอยู่ประกอบกับรายได้ ท่หี มุนเวียนจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท จะทําให้ บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
และแผนการใช้ เงินที่กาํ หนดไว้ ได้
3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีดังนี้
3.1 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
จํานวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่
จํานวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม + จํานวนสิทธิออกเสียงของหุ้นใหม่ท่เี สนอขายในครั้งนี้
(1) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม
=

361,592,996
(3,615,929,965 + 361,592,996)

= ร้ อยละ 9.09
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อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นเดิมได้ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ จัดสรรและเสนอขายให้ แก่
ผู้ถือหุ้ นเดิมทั้งหมดตามสัดส่วนจํานวนหุ้ นที่ผ้ ูถือหุ้ นแต่ ละรายถืออยู่ จะไม่ มีผลกระทบ
ต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
(2) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัด
=
1,022,477,039
(3,977,522,961 + 1,022,477,039)
= ร้ อยละ 20.45
3.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรของผู้ถือหุ้น (Earnings Per Share Dilution)
Earnings Per Share ก่อนเสนอขาย - Earnings Per Share หลังเสนอขาย
Earnings Per Share ก่อนเสนอขาย
Earnings Per Share ก่อนเสนอขาย = กําไรสุทธิ / จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายแล้ วก่อนเสนอขาย
Earnings Per Share หลังเสนอขาย = กําไรสุทธิ / จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายแล้ วหลังเสนอขาย
(1) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม
=
0.0275 – 0.0250
0.0275
= ร้ อยละ 9.09
(2) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัด
=
0.0250 – 0.0199
0.0250
= ร้ อยละ 20.40
3.3 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
(1) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
โดยราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ย้ อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ในครั้งนี้ (ระหว่ างวันที่ 15 กุ มภาพั นธ์ 2562 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562) เท่ากับหุ้ นละ
0.96 บาท
โดยราคาตลาดหลังเสนอขายเท่ากับ
(ราคาตลาด X จํานวนหุ้นที่ชาํ ระแล้ ว) + (ราคาเสนอขาย X จํานวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้)
จํานวนหุ้นที่ชาํ ระแล้ ว + จํานวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้
= 3,471,292,766 + 361,592,996
3,977,522,961
= 0.96
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ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นเท่ากับ
= 0.96 – 0.96
0.96
= ร้ อยละ 0.00
ดั ง นั้ น การเสนอขายหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเดิ ม ในครั้ ง นี้ จะไม่ มี
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด
(2) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัด
ยั ง ไม่ ส ามารถคํานวณได้ เนื่ อ งจากยั งไม่ มี ก ารกําหนดราคาเสนอขาย โดยมอบหมาย
ให้ คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทมีอาํ นาจในการกําหนดราคา
เสนอขายหุ้นในราคาที่ดีท่สี ดุ ตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน
ถึงแม้ การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้ นเพิ่ มทุนดังกล่ าวจะส่งกระทบต่ อผู้ถือหุ้ นตามรายละเอียด
ข้ างต้ น แต่การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่ วยเสริมสร้ างความแข็งแกร่ งและความมั่นคงทางการเงิน
ของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้ บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ าํ ลงในอนาคต และช่ วยให้ บริษัทสามารถขยายการลงทุ น
และการดําเนิ น ธุ ร กิจ ของบริ ษั ท มี ป ระสิท ธิภ าพมากยิ่ งขึ้ น ซึ่ ง จะส่ งผลให้ การดําเนิ น งานของบริ ษั ท มี แ นวโน้ ม
ที่จะเติบโตในอนาคต ในขณะที่ผ้ ูถือหุ้นจะได้ รับประโยชน์จากมูลค่าของบริษัทที่จะเพิ่มมากขึ้น รวมถึงผลตอบแทน
จากการลงทุนที่สมํ่าเสมอ
4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
(1) เหตุผลและความจําเป็ นของการเพิ่มทุน
คณะกรรมการมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็ นการขยายฐาน
เงิน ทุ น ของบริ ษัท อัน จะช่ ว ยเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งและมั่ น คงทางด้ านการเงิน ของบริ ษัท ส่ งผล
ให้ บริ ษั ท มี ต้ น ทุ น ทางการเงิ น ที่ต่ ําลง และบริ ษั ท สามารถนําเงิ น ที่ ได้ ม าสร้ างรายได้ จ ากการลงทุ น
และการพั ฒ นาธุรกิจ ของบริ ษัท สร้ างผลตอบแทนให้ แ ก่ บ ริ ษัท และผู้ ถื อ หุ้ น ในอนาคต ทั้งนี้ บริ ษั ท
จําเป็ นต้ องมีเงินทุนส่วนหนึ่งสํารองไว้ เพื่อใช้ ในการลงทุนและพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบริษัทได้ ทนั ที
และเพื่อให้ เกิดความต่อเนื่อง หากบริษัทจะต้ องจัดหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินหรือผ่านการระดม
ทุนโดยการออกตราสารหนี้ประเภทต่ าง ๆ เพื่ อใช้ ในการลงทุ นและพั ฒนาโครงการต่ าง ๆ ของบริษัท
จะทําให้ บริษัทต้ องใช้ เวลาในการดําเนินการและต้ องรับภาระค่ าใช้ จ่ายต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง อีกทั้งยังมี
ความเสี่ยงที่บริษัทอาจจะไม่ได้ เงินกู้ครบตามจํานวนที่ต้องการ ทําให้ บริษัทไม่สามารถลงทุนในสินทรัพย์
ที่มีศักยภาพในราคาและในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทจําเป็ นต้ องมีเงินทุนสํารองอีกส่วนหนึ่ง
เป็ นเงินทุ นหมุ นเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่ อยให้ มีความต่ อเนื่อง เพื่ อให้ บริษัท
มีสินค้ าและบริการที่หลากหลายและสามารถแข่ งขันกับผู้ ประกอบการรายอื่นได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะทําให้ บริษัทมีรายได้ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
ได้ สมํ่าเสมอ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ พิจารณาให้ บริษัททําการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่
ผู้ ถื อหุ้ น ของบริ ษัทและบุ ค คลในวงจํากัดที่มี ศั กยภาพในด้ านเงินทุ น ซึ่งจะทําให้ บ ริ ษัท ได้ รับเงิน ทุ น
ตามจํานวนที่ต้องการและสามารถดําเนินการได้ ภายในระยะเวลาอันสั้น รวมทั้งไม่เป็ นการสร้ างภาระให้ กับ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมากเกินไป
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(2) ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้น
คณะกรรมการมีความเห็นว่ า หากบริษัทสามารถจัดสรรหุ้ นเพิ่ มทุ นดังกล่ าวให้ แก่ ผ้ ู ถือหุ้ นของบริ ษัท
และบุคคลในวงจํากัดได้ ภายในระยะเวลาอันสั้น จะทําให้ บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน
ในครั้งนี้ได้ ตามแผนการใช้ เงินที่กาํ หนดไว้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท ทั้งนี้ ตามแผนธุรกิจปี 2562 ของบริษัท บริษัทได้ กาํ หนดเป้ าหมายในการลงทุนและพัฒนา
โครงการต่ าง ๆ ของบริ ษัทไว้ แล้ ว และได้ กาํ หนดทําเลที่ต้ังของโครงการใหม่ ๆ รวมทั้งมีการสํารวจ
และศึกษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุนและพัฒนาโครงการดังกล่าวแล้ ว และหากบริษัทสามารถระดมทุน
จากการเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริษัทและบุคคลในวงจํากัดได้ ตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
บริษัทจะสามารถดําเนินโครงการต่าง ๆ ของบริษัทได้ อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
(3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้ เงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้น และโครงการ
ที่จะ
ดําเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ในปั จจุ บันบริษัทมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและผ่ านการระดมทุน
โดยการออกตราสารหนี้ประเภทต่ าง ๆ ทั้งในรูปแบบหุ้ นกู้และตั๋วแลกเงินระยะสั้น ทําให้ บริษัทมีภาระ
ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องเป็ นจํานวนมาก ส่งผลให้ อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน
ของบริษัทเพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการกู้ยืมเงินของบริษัท นอกจากนี้ การกู้ยืมเงิน
จากสถาบันการเงินและการระดมทุนโดยการออกตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ เป็ นจํานวนมาก จะต้ องใช้
ระยะเวลาในการดําเนินการและต้ องรอผลการพิจารณา รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
โดยที่ บ ริ ษั ท อาจจะไม่ ไ ด้ รั บ เงิ น กู้ ยื ม ครบตามจํา นวนที่ ก ําหนดไว้ ซึ่ ง การเพิ่ ม ทุ น และการจั ด สรร
หุ้ นเพิ่ ม ทุ น ดั ง กล่ าวจะช่ ว ยให้ บริ ษั ท สามารถลดสัด ส่ ว นหนี้ สิน ต่ อ ทุ น ลงได้ และช่ วยลดระยะเวลา
และภาระค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินดังกล่าว ทําให้ บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ม่นั คงและมีความ
พร้ อมในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ท่กี ล่าวข้ างต้ นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทคาดว่า จํานวน
เงินที่บริษัทจะได้ รับจากการเพิ่มทุนเมื่อรวมกับวงเงินกู้ยืมและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ณ ปั จจุ บัน
จะมีความเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้ เป็ นไปตามแผนที่กาํ หนดไว้ ได้ นอกจากนี้ การเพิ่มทุน
และการจั ด สรรหุ้ นเพิ่ ม ทุ น ดั ง กล่ า วจะเป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นและเงิ น สํารองในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
ของบริษัท และบริษัทย่ อยสําหรับโครงการทั้งในปั จจุ บันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่ อเป็ นการเพิ่ ม
ศักยภาพในการสร้ างรายได้ ของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต
(4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงิน
และ
ผลการดํา เนิ น งานของบริ ษั ท อั น เนื่ อ งจากการเพิ่ ม ทุ น และการดําเนิ น การตามแผนการใช้ เงิ น หรื อ
โครงการ
คณะกรรมการมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็ นผลดีต่อการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท และเป็ นการเสริมสร้ างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้ แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท
ทําให้ บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่าํ ลง รวมทั้งเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการขยายการลงทุนและรองรับ
การประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ให้ สามารถแข่ ง ขั น กั บ ผู้ ป ระกอบการรายอื่ น ได้ อ ย่ างมี ป ระสิท ธิภ าพ
ส่งผลให้ การดําเนินงานของบริษัทมีแนวโน้ มที่จะเติบโตในอนาคต
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5. คํารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
ในกรณี ท่ีก รรมการของบริ ษั ท ไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ด้ ว ยความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต และระมั ด ระวั ง รั ก ษาผลประโยชน์
ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่ มทุ น หากการไม่ ปฏิบัติหน้ าที่ดังกล่ าวก่ อให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัท
ผู้ ถื อ หุ้ นสามารถฟ้ องเรี ย กร้ องค่ า เสี ย หายจากกรรมการคนดั ง กล่ า วแทนบริ ษั ท ได้ ตามมาตรา 85
แห่ งพระราชบัญญั ติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ ปฏิบัติหน้ าที่น้ันเป็ นเหตุให้ กรรมการ
หรื อ บุ ค คลที่มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งได้ ป ระโยชน์ ไปโดยมิ ช อบ ผู้ ถื อ หุ้ นสามารถใช้ สิท ธิฟ้ องเรี ย กคื น ประโยชน์
จากกรรมการนั้ น แทนบริ ษัท ได้ ต ามมาตรา 89/18 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
พ.ศ. 2535
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ___________________กรรมการ
(นายชายนิด อรรถญาณสกุล)

ลงชื่อ___________________กรรมการ
(นายวิทวัส วิภากุล)
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ประวัตกิ รรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
ชื่อ

นายพรชัย กิตติปัญญางาม

ตําแหน่ง

กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ

ไทย

อายุ

72 ปี

จํานวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
(ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562)
-ไม่มีประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2778
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Director Accreditation
Program (DAP) เมื่อปี 2547

ประวัติการทํางาน

2555-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แกรนด์
แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)

2554-ปัจจุบัน

กรรมการและเหรัญญิก สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

2547–ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

2515–ปัจจุบัน

กรรมการผู้จดั การ บริษทั บัญชีกจิ จํากัด

2548–2552

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2548–2552

นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2549–2550

ผู้ทรงคุณวุฒิ ศาลรัฐธรรมนูญ

ส่วนได้ เสียทั้งทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา
-ไม่มี-

หมายเหตุ
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนได้ เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ออกจาก
ตําแหน่ งตามกําหนดวาระ เนื่องจากเป็ นกรรมการที่ครบกําหนดวาระในปี นี้ และได้ รับการพิจารณาเสนอชื่อ
ให้ ได้ รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. มิ ได้ เป็ นกรรมการที่มี ส่ วนได้ เสียพิ เศษที่ จะได้ รับ การจัดสรรหุ้ นสามั ญ เพิ่ มทุ น เพื่ อเสนอขายให้ แก่ บุ คคล
ในวงจํากัด (Private Placement) ตามที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นของบริษัทประจําปี 2562
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ประวัตกิ รรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
ชื่อ
ตําแหน่ง

นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ
ไทย
อายุ
73 ปี
จํานวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
(ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562)
-ไม่มีประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
(นักเรียนทุนของธนาคารแห่ งประเทศไทย)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Director Accreditation
Program (DAP) เมื่อปี 2547
ประวัติการทํางาน
2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)
2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ
บริษัท สามชัย สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
อดีต
คณะทํางานพัฒนาตลาดทุนและฝ่ ายกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
อดีต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
อดีต
รองกรรมการผู้จัดการ และ Project Director
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน)
ส่วนได้ เสียทั้งทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา
-ไม่มี-

หมายเหตุ
มิได้ เป็ นกรรมการที่มีส่วนได้ เสียพิเศษที่จะได้ รับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) ตามที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นของบริษัทประจําปี 2562
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ประวัตกิ รรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
ชื่อ
ดร. ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์
ตําแหน่ง
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ
ไทย
อายุ
43 ปี
จํานวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
(ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562)
-ไม่มีประวัติการศึกษา
- ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต
Murdoch University ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการสารสนเทศ
University of Pittsburgh ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
University of Waikato ประเทศนิวซีแลนด์
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 205
Board Matters & Trends (BMT) รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2
Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22
Strategic Board Master Class (SBM) English Program รุ่นที่ 1
Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 24
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 4
Information Technology Governance (ITG) รุ่นที่ 3
Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 33
Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42
ประวัติการทํางาน
2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
การท่าเรือแห่ งประเทศไทย
2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไปรษณียไ์ ทย จํากัด
2559-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด
ส่วนได้ เสียทั้งทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา
-ไม่มีหมายเหตุ
มิได้ เป็ นกรรมการที่มีส่วนได้ เสียพิเศษที่จะได้ รับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) ตามที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นของบริษัทประจําปี 2562
Boards that Make a Difference (BMD) English Program

m/tmin/egm-grande-62/en7-director (proxy).doc

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8

หนังสือมอบฉันทะ

อากรแสตมป์ 20.- บาท

(PROXY FORM)

Duty Stamp 20.- Baht

วันที่
อยู่บ้านเลขที่

แบบ ก. (Form

เขียนที่
สัญชาติ
Nationality

ถนน

ตําบล/แขวง

Residing at No.

Road

Sub-district

District

Province

Postal Code

อําเภอ/เขต

A)

Made at

Date

(1) ข้ าพเจ้ า
I(We),

Enclosure 8

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)
As a shareholder of Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น

holding a total number of

shares, and entitled to vote in the number of

votes as follows:

หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

shares, entitled to vote in the number of

votes

 หุ้นสามัญ
Ordinary shares of

 หุ้นบุริมสิทธิ

Preference shares of

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

หุ้น

เสียง ดังนี้

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

shares, entitled to vote in the number of

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 7)
Hereby grant (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the
Enclosure 7)

(1)

อายุ
อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

Residing at No.

Road

Sub-district

District

Province

Postal Code

อําเภอ/เขต

(2)

จังหวัด

(3)

รหัสไปรษณีย์

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

Residing at No.

Road

Sub-district

District

Province

Postal Code

อําเภอ/เขต

จังหวัด

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

Road

Sub-district

District

Province

Postal Code

จังหวัด

ปี
years

หรือ
or

อายุ
age

รหัสไปรษณีย์

Residing at No.

อําเภอ/เขต

age

ปี

years

หรือ
or

อายุ
age

ปี

years

รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัทประจําปี 2562 ในวันจันทร์ท่ี 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ
สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจัน ทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒ นา กรุงเทพมหานคร หรือ ที่จะพึ งเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อ่นื ด้ วย
only anyone person as my(our) proxy to attend and vote on my(our) behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019,
to be held on Monday, 22 April 2019, at 10.00 hrs., at the Ballroom, 5th Floor, Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel, No. 1 Soi Sukhumvit 13
(Sangchan), Sukhumvit Road, Klongtoey-Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any other
date, time and venue.

กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุมนั้น ให้ ถือเสมือนว่า ข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my(our) own act(s) in every respect.

ลงชื่อ
Signed

ผู้มอบฉันทะ
(

ลงชื่อ
Signed (

ลงชื่อ
Signed (

ลงชื่อ

) Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ
) Proxy

ผู้รับมอบฉันทะ
) Proxy

ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ/Remarks
Signed (
) Proxy
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall grant only one proxy to attend and vote on his/her behalf at the meeting, and cannot divide his/her shares for several proxies to vote separately.
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

สําหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
For individual and juristic persons

•

กรุณาลงนามมอบฉันทะในหน้ า 5 และหน้ า 6
Please sign your name to appoint a proxy on page 5 and page 6.

•

กรุณาแนบเอกสารที่ต้องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ ตามรายละเอียดที่ระบุ
ไว้ ใน “สิ่งที่ส่งมาด้ วย 9”
Please attach the essential documents to appoint a proxy which is detailed in
“Enclosure 9”.

•

กรุณาส่งเอกสารการมอบฉันทะนี้ท้งั ชุดกลับคืนบริษัท
Please return the set of this proxy form to the Company.

•

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระของบริษัทได้
โดยดูข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะใน “สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7”
Shareholders could appoint the Company’s Independent Director as the Proxy.
Please see the details of “Proxy” in the “Enclosure 7”.

m/tmin/agm-grande 62/en8-proxy note.doc

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8
อากรแสตมป์ 20.- บาท

Enclosure 8

หนังสือมอบฉันทะ

Stamp Duty 20.- Baht

แบบ ข. (Form B)

(PROXY FORM)

เขียนที่
Made at

วันที่
Date

(1) ข้ าพเจ้ า

สัญชาติ

I(We),

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

Residing at No.

Road

Sub-district

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

District

Province

Postal Code

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)
As a shareholder of Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น

holding a total number of

shares, and entitled to vote in the number of

 หุ้นสามัญ

หุ้น

Ordinary shares of

 หุ้นบุริมสิทธิ

เสียง ดังนี้
votes as follows:

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

shares, entitled to vote in the number of

votes

หุ้น

Preference shares of

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

shares, entitled to vote in the number of

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ ที่ส่งมาด้ วย 7)
Hereby grant (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the
Enclosure 7)

(1)

อายุ

ปี

age

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

Residing at No.

Road

Sub-district

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

District

Province

Postal Code

หรือ  นายพรชัย
or

years

กิตติปัญญางาม

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

72

ปี

Mr. Pornchai

Kittipanyangam

Independent Director and Chairman of Audit Committee

age

72 years

อยู่บ้านเลขที่

121/109 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Residing at No.

121/109 Payathai Road, Tanon-Petchaburi Sub-district, Rachthewee District, Bangkok Metropolis.

หรือ  นายวัฒนา

สุทธิพินิจธรรม

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

73

or

Mr. Wattana

Suthipinijtham

Independent Director and Audit Committee

age

73 years

อยู่บ้านเลขที่

3 ซอยเอกชัย 59 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

Residing at No.

3 Soi Ekachai 59, Bangbon Sub-district, Bangbon District, Bangkok Metropolis.

ปี

หรือ  ดร.ฐิตพิ งศ์

นันทาภิวัฒน์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

43

or

Dr. Thitipong

Nandhabiwat

Independent Director and Audit Committee

age

43 years

อยู่บ้านเลขที่

134/12 ถนนนนทบุรี ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Residing at No.

134/12 Nonthaburi Road, Tha-Sai Sub-district, Muang-Nontaburi District, Nonthaburi Province.

ปี

หน้ า 1 ของจํานวน 6 หน้ า

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัทประจําปี 2562 ในวันจันทร์ท่ี 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ
สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อ่นื ด้ วย
only anyone person as my(our) proxy to attend and vote on my(our) behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019,
to be held on Monday, 22 April 2019, at 10.00 hrs., at the Ballroom, 5th Floor, Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel, No. 1 Soi Sukhumvit 13
(Sangchan), Sukhumvit Road, Klongtoey-Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any other
date, time and venue.

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I(we) hereby grant my(our) proxy to vote at this Meeting as follows:

 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ปี ระชุมทราบ
Agenda 1

To acknowledge the matters notified by the Chairman of the Board.

 วาระที่ 2 พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม วิส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1/2561 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วัน ที่
12 ธันวาคม 2561
Agenda 2

To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company
No. 1/2018 held on December 12, 2018

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
(b)

My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
Agenda 3

To acknowledge the performance results of the Company for the year 2018.

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน
Agenda 4

To consider and approve the statements of financial position as at 31 December 2018, the statements of
comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended.

 (ก) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
(b)

My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจัดสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561
Agenda 5

To acknowledge an appropriation of profits and consider the payment of dividends for the performance results
of the fiscal year 2018.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
(b)

My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

หน้ า 2 ของจํานวน 6 หน้ า

 วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ
Agenda 6

To consider and elect new directors replacing those retiring by rotation.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
(b)

My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appointment of all directors.

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
Appointment of each director.

(1) ชื่อกรรมการ
Director’s Name

: นายชายนิด

อรรถญาณสกุล

: Mr. Chainid

Adhyanasakul

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

(2) ชื่อกรรมการ
Director’s Name

: นายสุรเดช

นฤหล้ า

: Mr. Suradej

Narula

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

(3) ชื่อกรรมการ
Director’s Name

 งดออกเสียง
Abstain

กิตติปัญญางาม

: Mr. Pornchai

Kittipanyangam

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

Director’s Name

Abstain

: นายพรชัย

 เห็นด้ วย
(4) ชื่อกรรมการ

 งดออกเสียง

: นายชัยวัฒน์

อุทยั วรรณ์

: Mr. Chaiwat

Utaiwan

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่ 7 พิจารณากําหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562
Agenda 7

To consider and approve the remuneration of the Directors for the year 2019.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
(b)

My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2562
Agenda 8

To consider and appoint the auditors and to fix the auditor’s remunerations for the year 2019.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
(b)

My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

หน้ า 3 ของจํานวน 6 หน้ า

 วาระที่ 9 พิจารณาเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้ นาํ ออกจําหน่าย
Agenda 9

To consider the change of the allotment of unissued capital increase ordinary shares.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
(b)

My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Agenda 10 To consider any other business (if any).

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
(b)

My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้ อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
The vote of the proxy in any agenda which does not follow those specified in this proxy form, it shall be deemed that such vote is
incorrect and it does not vote on my(our) behalf as the shareholder.

(6) ในกรณีท่ขี ้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ที ่ปี ระชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริง
ประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I(we) do not specify or not clearly specify my(our) intention to vote in any agenda or in case the Meeting considers or
votes in the matters other than the matters specified above, including there is the amendment or addition to any facts, the proxy can consider and
vote on behalf of me(us) in all respects as he/she may think fit.

หน้ า 4 ของจํานวน 6 หน้ า

กิจการใดที่ผ้ ูรับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีท่ผี ้ ูรับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ ถอื เสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting, except in case the proxy does not vote as I(we) specified in this proxy, shall be
deemed as my(our) own act(s) in every respect.

ลงชื่อ
Signed

ผู้มอบฉันทะ
(

ลงชื่อ
Signed (

ลงชื่อ
Signed (

ลงชื่อ
Signed (

) Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ
) Proxy

ผู้รับมอบฉันทะ
) Proxy

ผู้รับมอบฉันทะ
) Proxy

หมายเหตุ/Remarks
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ ูรับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall grant only one proxy to attend and vote on his/her behalf at the meeting, and cannot divide his/her shares for several
proxies to vote separately.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
In agenda for election of director(s) can vote to elect all directors or each director.

3. ในกรณีท่มี ีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ตามแนบ
In case there are more agendas for consideration at the meeting than the agendas specified above, the grantor of the proxy could additionally
specify in the Annex to the Proxy Form B as attached.
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex to the Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)
Grant of proxy as a shareholder of Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited

ในการประชุ มสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริ ษัทประจําปี 2562 ในวันจั นทร์ท่ ี 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท
รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อ่นื ด้ วย
At the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019, to be held on Monday, 22 April 2019, at 10.00 hrs., at the Ballroom,
5th Floor, Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel, No. 1 Soi Sukhumvit 13 (Sangchan), Sukhumvit Road, Klongtoey-Nua Sub-district, Wattana
District, Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
---------------------------------------------------------------------------------------------

 วาระที่

เรื่อง

Agenda

Subject

 (ก) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

 (ข)
(b)

My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:


 วาระที่



เห็นด้ วย\Approve

ไม่เห็นด้ วย\Disapprove



งดออกเสียง\Abstain

เรื่อง

Agenda

Subject

 (ก) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

 (ข)
(b)

My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:


 วาระที่



เห็นด้ วย\Approve

ไม่เห็นด้ วย\Disapprove



งดออกเสียง\Abstain

เรื่อง

Agenda

Subject

 (ก) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

 (ข)
(b)

My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:


 วาระที่

6 เรื่อง

เห็นด้ วย\Approve



ไม่เห็นด้ วย\Disapprove



งดออกเสียง\Abstain



ไม่เห็นด้ วย\Disapprove



งดออกเสียง\Abstain



ไม่เห็นด้ วย\Disapprove



งดออกเสียง\Abstain



ไม่เห็นด้ วย\Disapprove



งดออกเสียง\Abstain



ไม่เห็นด้ วย\Disapprove



งดออกเสียง\Abstain



ไม่เห็นด้ วย\Disapprove



งดออกเสียง\Abstain

เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda 6 Subject Election of directors (continue).

ชื่อกรรมการ (Director’s Name):
 เห็นด้ วย\Approve
ชื่อกรรมการ (Director’s Name):
 เห็นด้ วย\Approve
ชื่อกรรมการ (Director’s Name):
 เห็นด้ วย\Approve
ชื่อกรรมการ (Director’s Name):
 เห็นด้ วย\Approve
ชื่อกรรมการ (Director’s Name):
 เห็นด้ วย\Approve

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า รายการในใบประจําต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องบริบูรณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, completed and true in all respects.

ลงชื่อ
Signed

ผู้มอบฉันทะ

(

ลงชื่อ
Signed

) Grantor
ผู้รับมอบฉันทะ

(

) Proxy

m/tmin/agm-grande 62/en8-proxy(b).doc
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เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2562
บุคคลธรรมดา
1. ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
1.1 บัตรประจําตัวของผู้ถอื หุ้น (บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้ าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)
1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รบั มอบฉันทะ
2. ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้ าว
2.1 หนังสือเดินทาง/หนังสือสําคัญประจําตัวคนต่างด้ าวของผู้ถอื หุ้น
2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือเดินทาง/หนังสือสําคัญประจําตัวคนต่างด้ าว
ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
นิติบุคคล
1. นิติบุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
1.1 สําเนาหนังสือรับรองบริษัททีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้ าออกให้ ไม่เกิน 60 วัน และ
1.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/หนังสือสําคัญประจําตัวคนต่างด้ าว
ของกรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะและของผู้รับมอบฉันทะ
2. นิติบุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
2.1 หนังสือรับรองบริษัท และ
2.2 สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
และสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ
ในกรณีเป็ นสําเนาเอกสาร จะต้ องมีการรับรองสําเนาถูกต้ อง และหากเป็ นเอกสารที่จัดทําขึ้น
ในต่างประเทศ จะต้ องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค
หมายเหตุ

เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง ข้ อพึงปฏิบัติสาํ หรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

m/tmin/agm-grande 62/en9-เกณฑ์ประชุม.doc
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ข้ อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 37. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ วให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ า (1/5) ของจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายได้ ท้งั หมด
หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุ้ นที่จาํ หน่ายได้ ท้ังหมด
ได้ เข้ าชื่ อ กันทําหนั งสือ ขอให้ ค ณะกรรมการเรี ยกประชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น เป็ นการประชุ ม วิสามั ญ แต่ ต้ อ งระบุ เหตุ ผ ล
และวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้ เรียกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่ าวด้ วย ในกรณีเช่ นนี้ คณะกรรมการ
จะต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถอื หุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่า
เป็ นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้ นและนายทะเบียนทราบไม่ น้อยกว่ า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าว
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็ น
ที่ต้งั ของสํานักงานใหญ่ หรือที่อ่นื ใดก็ตาม แล้ วแต่คณะกรรมการจะกําหนด
2. องค์ประชุม
ข้ อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
25 คน หรือไม่ น้อยกว่ ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้ นทั้งหมด และต้ องมีห้ ุ นนับรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่ าหนึ่งในสาม
(1/3) ของหุ้นที่จาํ หน่ายได้ ท้งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีท่ีปรากฏว่ า การประชุมผู้ ถือหุ้ นครั้งใดเมื่อล่ วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่งชั่วโมง จํานวน
ผู้ ถื อ หุ้ นซึ่ งมาเข้ าร่ วมประชุ ม ไม่ ค รบองค์ ป ระชุ ม ตามที่ก ําหนดไว้ หากว่ าการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น นั้ น ได้ เรี ยกนั ด
เพราะผู้ ถื อหุ้ นร้ องขอ การประชุ มเป็ นอั น ระงับ ไป ถ้ าการประชุ ม ผู้ ถื อหุ้ นนั้ น มิ ใช่ เป็ นการเรี ยกประชุ ม เพราะ
ผู้ถือหุ้ นร้ องขอ ให้ นัดประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้ นไม่ น้อยกว่ า 7 วันก่ อนวันประชุ ม
ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็ นเจ้ าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็ นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 40. ในการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ให้ ประธานกรรมการนั่ งเป็ นประธานที่ ป ระชุ ม ถ้ าไม่ มี ตั วประธาน
กรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้ มาเข้ าร่ วมประชุม หรือไม่ สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ
ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ ท่ปี ระชุม
เลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้ เข้ าร่วมประชุมเป็ นประธานในที่ประชุม
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ข้ อ 41. ในการประชุ มผู้ ถือหุ้ น ผู้ ถือหุ้ นอาจมอบฉั นทะให้ บุคคลอื่น ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ วเข้ าประชุ ม
และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
และเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบฉั น ทะนี้ จะต้ องมอบให้ แก่ ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีป ระธานกรรมการกําหนด
ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
3. การลงมติ
ข้ อ 42. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ป กติ ให้ ถื อ คะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ ถื อ หุ้ นซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็ นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขาย หรือจําหน่ าย จ่ าย โอนกิจการทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาํ คั ญ ของบริษัท
ให้ แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับ การให้ เช่ ากิจการของบริ ษัททั้งหมดหรื อ
บางส่ วนที่ส าํ คั ญ การมอบหมายให้ บุ ค คลอื่น เข้ าจัด การธุรกิจ ของบริ ษัท หรื อ
การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้ อบังคับ
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
(ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้นกู้ หุ้ นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อ่นื ใดที่อาจกระทําได้ ตามกฎหมาย
(ช) การเลิกบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
4. ระเบียบวาระการประชุม
ข้ อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดังนี้
(1) พิ จารณารายงานของคณะกรรมการที่แ สดงถึงผลการดําเนิ น การของบริ ษัท ในรอบปี
ที่ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนของรอบปี บัญชีท่ผี ่านมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่น ๆ
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5. ค่าตอบแทนกรรมการและการพ้ นจากตําแหน่งกรรมการตามวาระ
ข้ อ 19. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้ วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าห้ า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสาม
(13) คน โดยกรรมการไม่ น้ อ ยกว่ ากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้ น ต้ อ งมี ถ่ิ น ที่อยู่ ในราชอาณาจั ก ร
และจะต้ องเป็ นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
ข้ อ 20. ให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจํานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ ถื อ หุ้ นแต่ ล ะคนจะต้ องใช้ คะแนนเสี ย งที่ มี อ ยู่ ท้ั ง หมดตาม (1) เลื อ กตั้ ง บุ ค คล
คนเดี ยวหรือ หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่ จะแบ่ งคะแนนเสียงให้ แก่ ผ้ ู ใดมากน้ อ ย
เพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
เท่ าจํานวนกรรมการที่จ ะพึ งมี ห รื อ จะพึ งเลื อกตั้ งในครั้ งนั้ น ในกรณี ท่ีบุ ค คลซึ่งได้ รั บ
การเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ ผ้ ูเป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ข้ อ 21. ในการประชุ ม สามั ญ ประจําปี ทุ ก ครั้ ง ให้ ก รรมการออกจากตําแหน่ งหนึ่ งในสาม ถ้ าจํานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ท่สี ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ ใช้ วิธี
จับ สลากกันว่ าผู้ ใดจะออก ส่วนปี หลั ง ๆ ต่ อไป ให้ กรรมการคนที่อ ยู่ ในตําแหน่ งนานที่สุด นั้น เป็ นผู้ ออกจาก
ตําแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้ รับเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้
ข้ อ 35. กรรมการมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ
โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้ อบังคับหรือตามที่ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกําหนด
เป็ นจํานวนแน่นอน หรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดเป็ นคราว ๆ ไป หรือจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น กรรมการอาจได้ รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึ่ ง ไม่ ก ระทบกระเทือ นสิท ธิ ข องพนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ างของบริ ษั ท ซึ่ งได้ รั บ
เลือกตั้งเป็ นกรรมการในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรือลูกจ้ างของบริษัท
6. การจัดสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปั นผล
ข้ อ 47. ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปันผล
เงินปันผลให้ จ่ายตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาลให้ แก่ ผ้ ู ถื อหุ้ นได้ เป็ นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่ า
บริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเช่นนั้น และรายงานให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลให้ กระทําภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ
แล้ วแต่ ก รณี ทั้ ง นี้ ให้ แจ้ งเป็ นหนั ง สื อ ไปยั ง ผู้ ถื อ หุ้ นและให้ โฆษณาคํ า บอกกล่ า วการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลนั้ น
ในหนังสือพิมพ์ด้วย
ข้ อ 48. บริษัทจะต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไร
สุทธิประจําปี หั กด้ วยยอดเงินขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่ าทุ นสํารองนี้จะมีจํานวนไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 10
ของทุ นจดทะเบียน นอกจากเงินสํารองที่ได้ ระบุ ไว้ แล้ ว คณะกรรมการอาจเสนอต่ อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นให้ ลงมติ
เพื่อจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสํารองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทก็ได้
m/tmin/agm-grande 62/en10-ข้อบังคับ.doc
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Enclosure 11

แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น/Map of the venue of the shareholders meeting
โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท
เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel,
No. 1 Soi Sukhumvit 13 (Sangchan), Sukhumvit Road,
Klongtoey-Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok Metropolis
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