วันที่ 20 มีนาคม 2563
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2562
2. รายงานประจําปี 2562 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้นสุด
วันเดียวกัน (ในรูปแบบ QR Code)
3. รายนามและประวั ติ ข องกรรมการที่ เสนอชื่ อ ให้ ได้ รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ นกรรมการแทน
กรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ
4. ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
5. จํานวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2561-2563
6. ประวัตกิ รรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.
8. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
9. ข้ อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
10. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ด้ วยคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน) ได้ มีมติ
ให้ เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในเรื่องที่ประธานจะแจ้ งให้ ทราบในวันประชุม
ผู้ถือหุ้น
วาระที่ 2. พิ จ ารณารับ รองรายงานการประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ้น ของบริ ษ ัท ประจํ าปี 2562 ซึ่ ง ประชุ ม
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
ข้อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ล: บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท ประจําปี 2562 เมื่ อ วั น ที่
22 เมษายน 2562 และบริ ษัท ได้ ส่งสําเนารายงานการประชุ ม ดั งกล่ าวให้ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแล้ ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็ นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

วาระที่ 3. พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2562
(การลงมติ : เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)
ข้อเท็ จจริงและเหตุ ผล: รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจําปี 2562 ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
และรายงานประจําปี 2562 ดังกล่าว
วาระที่ 4. พิจารณาอนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้ นสุดวันเดียวกัน
(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่ งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และข้ อบังคับ ของบริษัทข้ อ 45 ที่ได้ กาํ หนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทํางบแสดงฐานะการเงิน
และงบกําไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้น สุดของรอบปี บั ญ ชี ของบริษัทเสนอต่ อที่ประชุ ม ผู้ ถือหุ้ นในการประชุ ม
สามัญประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นเพื่อพิจารณา
อนุ มัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรอง
จากผู้สอบบัญชี และได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏ
อยู่ในรายงานประจําปี 2562 ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับ
ปี สิ้นสุด วันเดียวกันของบริษัท ซึ่งได้ ผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ ผ่านการตรวจสอบ
และรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
วาระที่ 5. พิจารณารับทราบการไม่จดั สรรเงินกําไรและอนุ มตั ิการงดจ่ ายเงินปั นผลประจํ าปี 2562
(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 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 กว่ าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหั กภาษี
เงินได้ นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดให้ การจ่ายเงินปันผลมีอตั ราน้ 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 งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
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

เนื่องจากตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผลขาดทุน
สุทธิจากการดําเนินงานในปี 2562 จํานวน 189,881,609.- บาท บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารอง
ตามกฎหมายแต่ อ ย่ า งใด อย่ างไรก็ต าม บริ ษั ท ยั งมี ก ําไรสะสมตามงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การสิ้น สุด ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2562 จํานวน 381,929,583.- บาท ซึ่งสามารถนํามาจ่ายเป็ นเงินปันผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริษัทได้
แต่ เนื่ องจากบริ ษัทอยู่ ในระหว่ างการพั ฒ นาโครงการไฮด์ เฮอริ เทจ ทองหล่ อ และโครงการอสังหาริ ม ทรั พ ย์
จังหวัดระยอง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้ งดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็ น ควรให้ ที่ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นรั บ ทราบการไม่ จั ด สรรเงิ น กําไรเป็ นทุ น สํารอง
ตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริษัท
วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ
(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่ อให้ เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่ งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และตามข้ อบั งคั บ ของบริ ษัทข้ อ 21 ที่ก ําหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตําแหน่ งเป็ นจํานวนหนึ่ งในสามทุ กปี
โดยให้ กรรมการที่อยู่ ในตําแหน่ งนานที่สุดเป็ นกรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่ งตามกําหนดวาระ แต่ มี สิทธิ
ที่จะได้ รับการเลือกตั้งให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทได้ อีก โดยบริษัทมีคณะกรรมการรวม 12 ท่าน
ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระในครั้งนี้ 4 ท่านคือ
1.
2.
3.
4.

นายวิทวัส
นางสาววิลาวัณย์
นายอมรินทร์
นายวัฒนา

วิภากุล
เหลืองนาคทองดี
นฤหล้ า
สุทธิพินิจธรรม

กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ กรรมการทั้งสี่ท่ านดังกล่ าวเป็ นบุ คคลที่มี คุณ สมบั ติเหมาะสม มีค วามรู้ความสามารถ และ
มีประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับกิจการของบริษัทอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัท จึงเห็นสมควร
เสนอขอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ กรรมการทั้งสี่ท่านกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ส่วนรายนามและประวัติของกรรมการที่จะเสนอชื่อให้ ได้ รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็น ควรให้ ที่ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จารณาเลื อ กตั้ งกรรมการใหม่ แ ทนกรรมการ
ที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระดังนี้
1. เลือกตั้งให้ น ายวิทวัส วิภ ากุ ล นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดีและนายอมริ นทร์ นฤหล้ า
ซึ่งเป็ นกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริษัทใหม่อกี วาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้ นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม ซึ่งเป็ นกรรมการที่ออกจากตําแหน่ งตามกําหนดวาระ
ในครั้งนี้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทใหม่อกี วาระหนึ่ง
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วาระที่ 7. พิจารณากําหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจํ าปี 2563
(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่ อให้ เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่ งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 35 ที่กาํ หนดให้ การจ่ ายเงินค่ าตอบแทน (เบี้ยประชุ ม) ให้ แก่ คณะกรรมการบริษัท
จะต้ องได้ รับอนุ มัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้ นด้ วย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาค่ าตอบแทนสําหรับกรรมการ
โดยเทียบเคียงกับอัตราค่ าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หน้ าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากําหนดเงินค่าตอบแทน
ให้ แก่กรรมการประจําปี 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็ น ควรให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาอนุ มั ติ เงิ น ค่ าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2563 ในรูปค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับอัตราที่ได้ รับอนุมัติในปี 2562 ดังนี้
1. ค่าเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งละ 50,000.- บาทต่อคน
2. ค่ าเบี้ ยประชุ ม สําหรั บ การประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย งครั้ งละ
50,000.- บาทต่อคน
3. ค่ าเบี้ยประชุ ม สําหรับ การประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารครั้ งละ 10,000.- บาทต่ อคน โดยกําหนดวงเงิน
ค่าเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารไม่เกินปี ละ 1,500,000.- บาท
วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจํ าปี 2563
(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และข้ อ บังคับ ของบริ ษัท ข้ อ 43 ซึ่งกําหนดให้ ท่ีป ระชุ มสามัญ ผู้ ถือ หุ้ น ประจําปี แต่ งตั้งผู้ สอบบัญ ชี และกําหนด
ค่ า ตอบแทนของผู้ ส อบบั ญ ชี ดั ง นั้ น บริ ษั ท จึ ง มี ค วามจําเป็ นที่ จ ะต้ องแต่ ง ตั้ ง ผู้ สอบบั ญ ชี ป ระจํา ปี 2563
และกําหนดค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ ูสอบบัญชี
คณะกรรมการบริ ษัทโดยการพิ จารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอ
ให้ ท่ีประชุ มผู้ ถือหุ้ นพิ จารณาแต่ งตั้งให้ ผ้ ู สอบบัญ ชี ของบริ ษัท ไพร้ ซ วอเตอร์ เฮาส์คู เปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
เป็ นผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษัท ประจําปี 2563 เนื่ อ งจากพิ จารณาเห็ น ว่ า ผู้ สอบบั ญ ชี ดั งกล่ 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
ชื่อผูส้ อบบัญชี
1. นายชาญชัย
ชัยประสิทธิ์
2. นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร
3. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์

เลขที่ใบอนุ ญาต
3760
5266
8435

จํ านวนปี ที่สอบบัญชี
2
0
0

โดยให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ค นใดคนหนึ่ ง มี อ ํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบั ญ ชี
ของบริ ษัทได้ และกําหนดค่ าตอบแทนให้ ผ้ ู สอบบัญชี ในวงเงินไม่ เกิน 2,800,000.- บาท นอกจากนี้ บริษัท
ไพร้ ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัดยังเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้ วย ทั้งนี้ บริษัทได้ แนบ
จํานวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี ที่ผ่าน ๆ มา ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
4

บริษัท ไพร้ ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัดและผู้สอบบัญชีท่เี สนอแต่งตั้งให้ เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ท่เี กี่ยวข้ อง
ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ ท่ีประชุม ผู้ ถือหุ้ นพิ จารณาแต่ งตั้งให้ ผ้ ู สอบบั ญชีของบริ ษัท ไพร้ ซ
วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด โดยนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3760
และ/หรื อนางสาวนภนุ ช อภิ ชาตเสถี ยร ผู้ สอบบั ญ ชี รั บอนุ ญาตทะเบี ยนเลขที่ 5266 และ/หรื อนางสาวรจนาถ
ปั ญ ญาธนานุ ศาสตร์ ผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตทะเบี ย นเลขที่ 8435 เป็ นผู้ สอบบั ญ ชี ของบริ ษั ทประจําปี 2563
และกําหนดเงินค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ ูสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 2,800,000.- บาท
วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้ นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่ าวโดยพร้ อมเพรียงกัน
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่
ประชุมได้ ต้งั แต่เวลา 8.30 น. ของวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เป็ นต้ นไป หากท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้
ท่ านสามารถมอบฉั น ทะให้ บุ ค คลอื่น หรื อ กรรมการอิสระของบริ ษัท ดั งมี ร ายชื่ อ และรายละเอียดในเอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ให้ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทได้ จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามเอกสารสิ่งที่ ส่งมาด้วย 7 ซึ่งเป็ นแบบที่กาํ หนดรายการต่ าง ๆ ที่จะมอบฉั นทะที่ละเอียดชัดเจน
ตายตัวมายังท่านด้ วยแล้ ว และขอได้ โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่ อ งว่ างของผู้ ท่ีท่านประสงค์จะมอบฉั นทะ
ให้ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
เป็ นแบบทั่วไป ซึ่งเป็ นแบบที่ง่าย ไม่ซับซ้ อน โดยขอให้ เลือกใช้ แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้ เท่านั้น
ในการนี้ เพื่ อให้ การลงทะเบียนเข้ าประชุ มผู้ ถือหุ้ นเป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัท
ใคร่ ขอให้ ท่ านผู้ ถื อหุ้ นและ/หรื อ ท่ านผู้ รับ มอบฉั น ทะโปรดนําเอกสารหรื อ หลัก ฐานแสดงความเป็ นผู้ ถื อหุ้ น
หรื อ ผู้ แ ทนของผู้ ถื อ หุ้ น ที่มี สิท ธิเข้ าร่ วมประชุ ม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 8 มาแสดง
ต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย
อนึ่ง ตามมาตรา 105 แห่ งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ได้ กาํ หนดว่า ผู้ถือหุ้ น
จะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้ นได้ โดยจะต้ องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายได้ ท้งั หมด
และบริษัทได้ กาํ หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 (Record
Date) ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563
โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

(นายวิชัย ทองแตง)
ประธานกรรมการ
หมายเหตุ บริษัทได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้ อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด ซึ่งเป็ น
ฉบับเดียวกันกับที่ได้ ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นไว้ ในเว็บไซท์ของบริษัท http://www.grandeasset.com แล้ ว
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 2)

บริษทั แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จํ ากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจํ าปี 2562
-------------------------------เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันจันทร์ท่ี 22 เมษายน 2562 เวลา 10.15 น. ณ ห้ องบอลรูม ชั้น 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 159 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นได้
1,963,123,088 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 54.29 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด 3,615,929,965 หุ้น ซึ่งครบเป็ นองค์ประชุม
ตามข้ อบังคับของบริษัทแล้ ว
และในระหว่างการประชุม ได้ มีผ้ ูถือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทําให้ มีผ้ ูถือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุม
ทั้งด้ วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 246 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นได้ 2,090,075,295 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
57.80 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด 3,615,929,965 หุ้น
ก่ อ นดํา เนิ น การประชุ ม ตามระเบี ย บวาระที่ ก ําหนดไว้ ใ นหนั 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. นายสุรเดช
นฤหล้ า
7. นายอมรินทร์
นฤหล้ า
8. นายโลธ่าร์ ริชาร์ด เพอห์
9. นายพรชัย
กิตติปัญญางาม
10. นายชัยวัฒน์
อุทยั วรรณ์
11. นายวัฒนา

สุทธิพินิจธรรม

12. ดร.ฐิติพงศ์

นันทาภิวัฒน์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุ่มการเงิน
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ดังนั้น กรรมการที่เข้ าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 2)
และนางสาวสมศรี เกี ยรติ ธีร รั ต น์ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจากประธานที่ป ระชุ ม ได้ แ นะนําผู้ บ ริ ห าร
และบุคคลที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ ที่ได้ เข้ าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้ อเท็จจริงและข้ อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้
1. นายสมชาย
ตรีรัตนาพิทกั ษ์
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายกฎหมาย
และเลขานุการบริษัท
2. นายสาธิต
เกียรติกระจาย
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายบัญชี
3. นางสาวชฎาพร
ฉายะวรรณ
ผู้อาํ นวยการอาวุโสฝ่ ายการเงิน
4. นางสาวพรชนก
พานิชพงษ์พันธ์
ที่ปรึกษาด้ านบัญชีและการเงิน
5. นางสาวสมศรี
เกียรติธรี รัตน์
ที่ปรึกษากฎหมาย
6. นางสาวรจนาถ
ปัญญาธนานุศาสตร์ ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ ซ วอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
7. นางสาวนนทวรรณ อุทศิ านนท์
ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ ซ วอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
8. นางสาวธัญรัตน์
ตันธนะศิริวงศ์
ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ ซ วอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

ต่ อจากนั้ น นางสาวสมศรี เกียรติ ธีรรั ตน์ ได้ ช้ ี แจง รายละเอียดเกี่ยวกับ วิธีก ารออกเสียงลงคะแนน
และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบดังนี้
7

7

7

7

• ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
และผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด
ทางหนึ่ งเท่ านั้ น มิ ฉะนั้ น จะถื อว่ าเป็ นบั ตรเสีย ยกเว้ นกรณี ของผู้ รั บมอบฉั นทะจากผู้ ลงทุ นต่ างประเทศที่ แ ต่ ง ตั้ ง
ให้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้ น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้ องลงคะแนนเสียงให้ เป็ นไปตามที่
ผู้ถือหุ้นระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
• การลงมติในแต่ ละวาระ จะให้ ผ้ ู ถือหุ้ นลงคะแนนโดยวิธีเปิ ดเผย โดยประธานจะมอบหมายให้
ที่ปรึกษากฎหมายเป็ นผู้สอบถามจากที่ประชุม และ หาก ไม่ มีผ้ ูถือหุ้ นคนใดไม่ เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง จะถือว่ า
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติหรือเห็นด้ วยตามข้ อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
7

7

• หากมีผ้ ู ถือหุ้ นคนใดไม่ เห็นด้ วย หรือคัดค้ าน หรืองดออกเสียง ให้ ผ้ ูถือหุ้ นหรือผู้รับมอบฉันทะ
ลงมติและลงชื่อในใบลงคะแนนเสียงตามที่บริษัทได้ แจกให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกคนก่อนเข้ าประชุมแล้ ว
• เฉพาะวาระที่ 6 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนด
วาระ ขอให้ ผ้ ูถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่วมประชุมทุกคนลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้ แจก
ให้ ผ้ ู ถื อหุ้ นทุ กคนแล้ ว และมอบให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษั ทเพื่ อทําการตรวจนั บ อย่ างไรก็ตาม หากมี ผ้ ู ถื อหุ้ นคนใด
ไม่นาํ ส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้ วยกับข้ อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
• ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้ นที่ไม่ เห็นด้ วย หรือ งดออกเสียง
และบัตรเสีย ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ 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
คนนั้น คะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็ นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ ว
7

7

7

7

7

7

7

7

7

2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 2)
• หลั งจากนั้ น ประธานได้ ม อบหมายให้ ท่ีป รึ กษากฎหมายเป็ นผู้ สรุป ผลการลงมติ ในแต่ ละวาระ
ให้ ท่ีประชุมทราบว่ า ที่ประชุม มีมติเป็ นเอกฉันท์หรือ มีมติ เสียงข้ างมากเท่าใด ไม่ เห็นด้ วยเท่าใด และงดออกเสียง
เท่าใด
7

7

7

ต่อจากนั้น ประธานได้ ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานได้ กล่ าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ นทุกคนที่เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นของบริษัทในครั้งนี้ และประธาน
ได้ แจ้ งให้ ท่ปี ระชุมทราบว่า ไม่มีเรื่องใดที่จะแจ้ งให้ ท่ปี ระชุมทราบ
7

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
12 ธันวาคม 2561
ประธานเสนอขอให้ ท่ีประชุมพิ จารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทครั้งที่ 1/2561
เมื่ อ วัน ที่ 12 ธัน วาคม 2561 และบริ ษัท ได้ จัด ส่งสําเนารายงานการประชุ ม ดั งกล่ าวให้ ผ้ ู ถือ หุ้ น พิ จารณาพร้ อ ม
หนังสือเชิญประชุมแล้ ว
มติ :
หลังจากทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว ทีป่ ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีม่ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนนรั บ รองรายงานการประชุม วิสามั ญ ผู ้ถือ หุน้ ของบริษั ท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุม
เมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ดังนี้
มติทลี่ ง

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

จํานวนราย

รับรอง
ไม่รับรอง
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

182
1
183

2,021,590,110
32,760
2,021,622,870

คิดเป็ นร้อยละของ
จํานวนหุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
99.9984
0.0016
100.00

วาระที่ 3. พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2561
ประธานมอบหมายให้ นายสาธิต เกียรติกระจาย รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายบัญชี เป็ นผู้ช้ ีแจง
รายละเอียดในวาระนี้ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
7

7

นายสาธิต เกียรติกระจาย ได้ รายงานพร้ อมแสดงวีดิทศั น์ประกอบคําชี้แจงเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ปี 2561 ของบริษัทให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบและพิจารณา โดยครอบคลุมถึงสาระสําคัญในเรื่องดังต่อไปนี้
7

7

1. ภาพรวมของธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2561 และเมื่อเปรียบเทียบกับรายการ
เดียวกันในปี 2560 ทั้งธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจให้ เช่าพื้นที่
2. สรุปผลการดําเนินงานในปี 2561 ของธุรกิจโรงแรม และเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกัน
ในปี 2560 ซึ่งได้ แก่ โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท โรงแรมเชอราตัน หั วหิ น รีสอร์ ท
แอนด์ สปา โรงแรมเชอราตัน หั วหิ น ปราณบุรี วิลล่ า โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท
และโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทลส์ และทาวเวอร์
3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 2)
3. สรุ ป ผลการดํ าเนิ น งานในปี 2561 ของธุ รกิ จพั ฒ นาอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บ
กับรายการเดี ยวกั นในปี 2560 ซึ่ งได้ แก่ โครงการไฮด์ สุขุ มวิ ท 13 โครงการไฮด์ สุขุ มวิ ท 11
และโครงการหัวหิน บลู ลากูน
และมี รายละเอี ยดอื่ น ๆ ตามที่ป รากฏอยู่ ในรายงานประจําปี ที่ได้ จั ด ส่ งให้ ผู้ ถื อ หุ้ นพร้ อมหนั งสือ
เชิญประชุมแล้ ว
มีผ้ ูถือหุ้นได้ มีข้อสอบถาม และคณะกรรมการได้ ตอบข้ อสอบถามในประเด็นที่สาํ คัญดังนี้
1. ผู้ถือหุ้ น (นายสถาพร ผังนิรันดร์) ได้ สอบถามข้ อมูลทางการเงินที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี
2561 หน้ า 5 ซึ่งแสดงอัต รากําไรของปี 2561 ลดลงจากปี 2560 มาก ซึ่ ง นายสาธิต เกียรติ ก ระจายได้ ช้ ี แจง
ให้ ทราบว่า ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปี 2560 และปี 2561 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญแต่อย่างใด
แต่ในปี 2560 บริษัทมีการขายทรัพย์สนิ ให้ แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และมีกาํ ไรเป็ นจํานวนมาก
แต่ในปี 2561 ไม่มีรายการดังกล่าว จึงทําให้ อตั รากําไรมีความแตกต่างกันมาก
7

7

2. ผู้ ถือหุ้ น (นายสุพ จน์ เอื้อชั ยเลิศกุ ล) ได้ สอบถามข้ อมู ลของโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ
สุขุมวิท ซึ่งมีอัตรา Occupancy Rate ที่ 10% จึงขอทราบว่า ในช่ วง 3-4 เดือนของปี 2562 โรงแรมดังกล่าว
มีผลประกอบการและใช้ กลยุทธการตลาดอย่างไร ซึ่ง นายอมรินทร์ นฤหล้ า กรรมการและกรรมการบริหารได้ ช้ ีแจง
ให้ ท ราบว่ า โรงแรมดั งกล่ าวเพิ่ งเปิ ดให้ บ ริ ก ารอย่ างไม่ เป็ นทางการเมื่ อ วัน ที่ 21 ธัน วาคม 2561 และมี ร ายได้
ในปี 2561 อยู่ท่ี 17 ล้ านบาท ดังนั้น เมื่อนํามาเฉลี่ยกับ อัตรา Occupancy Rate ทั้งปี จะอยู่ท่ี 10% อย่างไรก็ตาม
ในช่ ว งไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 โรงแรมดั ง กล่ าว มี อั ต รา Occupancy Rate ที่ ป ระมาณ 50 % และมี อั ต รา
Average Room Rate อยู่ท่ ป
ี ระมาณ 5,000 บาท ซึ่งดีกว่ าประมาณการที่กาํ หนดไว้ และกลยุทธ์ทางการตลาดจะ
เน้ นไป ในด้ านการสัมมนาและลูกค้ า OTA เป็ นต้ น
7

7

7

7

7

7

3. ผู้ถือหุ้น (นายสุรชัย รติทอง) ได้ สอบถามถึงผลกําไรของบริษัทที่มีสดั ส่วนไม่สอดคล้ องกับรายได้
ที่เพิ่มขึ้นทั้งในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนายสาธิต เกียรติกระจายได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่า ธุรกิจ
พั ฒนาอสังหาริ มทรั พย์มีรายได้ ประมาณ 1,586 ล้ านบาท มีอัตรากําไรขั้นต้ น อยู่ท่ีประมาณ 20% แต่ เนื่องจาก
มีค่าใช้ จ่ายในการเปิ ดโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิทสูง จึงทําให้ ผลกําไรของบริษัทในภาพรวมไม่ได้ เพิ่มขึ้น
มากตามรายได้ ท่เี พิ่มขึ้น
7

7

และเมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมรับทราบ
มติ :
หลั งจากที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ว ที่ป ระชุม มีม ติ รับ ทราบผลการดําเนิ น งานของบริษั ท ในรอบปี
2561 และรายงานประจําปี
วาระที่ 4. พิจารณาอนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2561 งบกําไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็ จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้ นสุดวันเดียวกัน
ประธานมอบหมายให้ นายสาธิต เกียรติกระจาย รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายบัญชี เป็ นผู้ช้ ีแจง
รายละเอียดในวาระนี้ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
7

7

นายสาธิต เกียรติ ก ระจายได้ สรุป พร้ อมแสดงวีดิ ทัศ น์ ป ระกอบคําชี้ แจงให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น ทราบถึ งข้ อมู ล
ทางการเงินและรายการที่สาํ คัญของงบแสดงฐานะการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 2)
และรับรองจากผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ของบริษัทเพื่อเสนอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ ว โดยมีข้อมูลของงบการเงินที่สาํ คัญดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2561

ปี 2560

13,677
9,115
4,562

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้ รวม
รายได้ จากธุรกิจโรงแรม
รายได้ จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รายได้ ค่าเช่า
กําไรจากการขายทรัพย์สนิ ให้ แก่ทรัสต์
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ปี 2561

9,285
5,662
3,623
ปี 2560

3,338
1,739
1,586
13
284
276

2,300
1,093
1,196
11
573
723
721

เพิม่ ขึ้ น/
(ลดลง)
4,392
3,453
939
เพิม่ ขึ้ น/
(ลดลง)
1,038
646
390
2
(573)
(439)
(445)

และมีรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามงบการเงินของบริษัทที่ได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาพร้ อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ ว
ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
มีผ้ ูถือหุ้นได้ สอบถาม และคณะกรรมการได้ ตอบข้ อสอบถามในประเด็นที่สาํ คัญดังนี้
1. ผู้ถือหุ้น (นายสถาพร ผังนิรันดร์) ได้ มีข้อสอบถามดังนี้
1.1 ค่ าใช้ จ่ ายในการบริ ห ารในปี 2561 ตามงบการเงิ น รวมเพิ่ ม ขึ้ นจากปี 2560 สูง มาก
ซึ่ง นายสาธิต เกียรติกระจายได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่า ค่าใช้ จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดจากการรวมค่าใช้ จ่าย
ในส่วนของโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทลส์ และทาวเวอร์ ซึ่งสอดคล้ องกับรายได้ ของธุรกิจโรงแรมที่เพิ่มขึ้น
1.2 ต้ น ทุ น ทางการเงิ น ในปี 2561 เพิ่ ม ขึ้ นจากปี 2560 มาก ซึ่ ง นายสาธิต เกียรติ ก ระจาย
ได้ ช้ ี แจงให้ ทราบว่ า เป็ นไปตามมาตรฐานของบั ญ ชี โดยทั่วไป เมื่ อ โรงแรมไฮแอท รี เจนซี่ กรุ ง เทพฯ สุขุ ม วิ ท
ได้ ก่ อ สร้ างแล้ ว เสร็จ และเปิ ดให้ บริ ก าร จะต้ อ งบั น ทึก ดอกเบี้ ยไปเป็ นค่ าใช้ จ่ าย มิ ใช่ ต้ น ทุ น จึ งทํา ให้ มี ต้ น ทุ น
ทางการเงินสูงขึ้น
7
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7

7

1.3 ค่ าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในปี 2561 ตามงบการเงินรวมจํานวน 3,301,682 บาทเพิ่ มขึ้น
จากปี 2560 ที่ มี จํา นวน 1,803,853 บาท ซึ่ ง นายสาธิ ต เกี ย รติ ก ระจายได้ ชี้ แจงให้ ทราบว่ า เป็ นค่ า เผื่ อ
7

7

7

5

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 2)
หนี้สงสัยจะสูญ ของโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทลส์ และทาวเวอร์ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนนโยบายในการ
พิจารณาคุณภาพหนี้ของลูกหนี้ของ Chain โรงแรม Marriott ซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
7

1.4 สิ น ค้ าคงเหลื อ (อาหารและเครื่ อ งดื่ ม) ในปี 2561 ตามงบการเงิ น รวมจํ า นวน
12,175,484 บาทเพิ่ ม ขึ้ นจากปี 2560 ที่มี จํานวน 5,892,715 บาท ซึ่ ง นายสาธิต เกี ยรติ ก ระจายได้ ช้ ี แจง
ให้ ท ราบว่ า เป็ นรายการ สินค้ าคงเหลือของโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตั น โฮเทลส์ และทาวเวอร์ เพื่ อการจัด ทํา
งบการเงินรวม
7

7

2. ผู้ถือหุ้น (นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล) ได้ มีข้อเสนอแนะและข้ อสอบถามดังนี้
2.1 ขอให้ บริษทั เร่ งประชาสัมพันธ์การเปิ ดตัวโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิทให้ เป็ นที่ร้ ูจัก
ให้ มากขึ้น
2.2 มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท โรงแรมรอยั ล ออคิ ด (ประเทศไทย) จํา กั ด (มหาชน)
(“ROH”) ซึ่งนายชายนิด อรรถญาณสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริ หารได้ ช้ ี แจงให้ ทราบว่ า บริษัทได้ ซ้ ือ
หุ้นสามัญของ ROH คิดเป็ นร้ อยละ 98.48 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด ในราคารวมประมาณ 3,500 ล้ านบาท ในขณะที่
ROH มีเงินสดอยู่ ป ระมาณ 500 ล้ านบาท และคาดว่ า มู ลค่ าทรั พ ย์สิน ของ ROH ในปั จจุ บั น น่ าจะอยู่ ท่ ีป ระมาณ
6,000 ล้ านบาท
2.3 จํานวนพื้ นที่ใช้ สอยโดยรวมของโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทลส์ และทาวเวอร์ ซึ่ง
นายอมรินทร์ นฤหล้ าได้ แจ้ งให้ ทราบว่า โรงแรมรอยัล ออคิดมีพื้นที่ใช้ สอยโดยรวมประมาณ 80,000 ตารางเมตร

7

7

เมื่อไม่มผี ้ ูถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
มติ :
หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จ
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ และงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้ นสุดวันเดียวกันดังนี้
จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

จํานวนราย

มติทลี่ ง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

217
1
218

2,089,297,746
32,760
2,089,330,506

คิดเป็ นร้อยละของ
จํานวนหุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
99.9984
0.0016
100.00

วาระที่ 5. พิจารณารับทราบการจัดสรรเงินกําไรและการจ่ ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจํ าปี
2561
ประธานมอบหมายให้ นายสาธิต เกียรติกระจาย รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายบัญชี เป็ นผู้ช้ ีแจง
รายละเอียดในวาระนี้ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
7

7

นายสาธิต เกียรติกระจายชี้แจงให้ ท่ปี ระชุมทราบว่า ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีกาํ ไรสุทธิจากการ
ดํ า เนิ น งานตามงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การจํ า นวน 99,307,301.32 บาท และไม่ มี ผ ลขาดทุ น สะสม และ
7
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 2)
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้ อบังคับของบริษัทได้ กาํ หนดให้ บริษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิส่วนหนึ่ง
ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ มีมติให้ นาํ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้ นเพื่อรับทราบการจัดสรร
เงินกําไรสุทธิปี 2561 ส่วนหนึ่งจํานวน 4,965,365.07 บาทเป็ นทุ นสํารองตามกฎหมาย และพิ จารณาการจ่ าย
เงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริษัทจํานวน 3,615,929,965 หุ้น ในอัตรา
หุ้ นละ 0.025 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลที่จะต้ องจ่ ายให้ แก่ ผ้ ู ถือหุ้ นทั้งสิ้นไม่ เกิน 90,398,249.13 บาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 91.03 ของกําไรสุทธิปี 2561 ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในนโยบายการจ่ ายเงินปั นผลที่บริษัทประกาศไว้
โดยกําหนดวันกําหนดรายชื่ อผู้ ถือหุ้ นเพื่ อสิทธิในการรับเงินปั น ผลสําหรั บผลการดําเนินงานของบริ ษัทประจําปี
2561 ในวันจันทร์ท่ี 25 มีนาคม 2562 และบริษทั จะจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ท่ี 17 พฤษภาคม 2562
ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา และเมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้
ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติ :
หลังจากทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว ทีป่ ระชุมมีมติรับทราบการจัดสรรเงินกําไรสุทธิ ประจําปี 2561
ส่ วนหนึ่งจํานวน 4,965,365.07 บาท เป็ นทุ น สํารองตามกฎหมาย และมีม ติ ด้วยคะแนนเสีย งข้างมาก
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
มติทลี่ ง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

จํานวนราย

220
1
221

2,089,426,126
32,760
2,089,458,886

คิดเป็ นร้อยละของ
จํานวนหุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
99.9984
0.0016
100.00

อนุ มั ติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลสําหรั บ ผลการดําเนิ น งานของบริษั ท ประจําปี 2561 ให้แ ก่ ผู ้ถือ หุ ้น
ของบริษัทจํานวน 3,615,929,965 หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.025 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทีจ่ ะต้องจ่ายให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ สิ้ นไม่เกิน 90,398,249.13 บาท โดยกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพือ่ สิทธิในการรับเงินปั นผล
สําหรั บ ผลการดําเนิ นงานของบริษั ท ประจําปี 2561 ในวัน จัน ทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 และบริษั ท จะจ่ าย
เงินปั นผลในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ
ประธานมอบหมายให้ นายสมชาย ตรี รั ต นาพิ ทั ก ษ์ รองประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารฝ่ ายกฎหมาย
และเลขานุการบริษัท เป็ นผู้ช้ ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
นายสมชาย ตรี รั ต นาพิ ทั ก ษ์ ช้ ี แจงให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า การพิ จ ารณาในวาระนี้ เป็ นการพิ จ ารณา
เพื่อให้ เป็ นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและตามข้ อบังคับของบริษัทที่กาํ หนดให้ กรรมการต้ องออก
จากตําแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี เป็ นจํานวนหนึ่งในสาม โดยให้ กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ
เป็ นกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ แต่มีสทิ ธิท่จี ะได้ รับการเลือกตั้งให้ กลับเข้ ามาดํารงตําแหน่ง
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(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 2)
กรรมการของบริ ษั ท ได้ อี ก โดยบริ ษั ท มี ค ณะกรรมการรวม 12 คน ดั งนั้ น จึ งมี ก รรมการที่อ อกจากตําแหน่ ง
ตามกําหนดวาระในครั้งนี้จาํ นวน 4 คนดังนี้
1.
2.
3.
4.

นายชายนิด
นายสุรเดช
นายพรชัย
นายชัยวัฒน์

อรรถญาณสกุล
นฤหล้ า
กิตติปัญญางาม
อุทยั วรรณ์

กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม กรรมการทั้งสี่คนเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์
ที่เกี่ ยวข้ องกั บกิ จการของบริ ษัท อัน จะเป็ นประโยชน์ ต่ อการดําเนิ น กิจการของบริ ษัท จึ งเห็น สมควรเสนอขอให้
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิ จารณาเลือกตั้งให้ กรรมการทั้งสี่คนกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัท
ได้ จัดส่งประวัติของกรรมการทั้งสี่คนที่เสนอขอให้ ท่ีป ระชุม พิ จารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการให้ ผ้ ู ถือหุ้ นพิ จารณา
พร้ อมหนังสือเชิ ญประชุมแล้ ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอขอให้ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้ นพิ จารณาเลือกตั้ง
กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระดังนี้
1. เลื อ กตั้ ง ให้ นายชายนิ ด อรรถญาณสกุ ลและนายสุร เดช นฤหล้ า ซึ่ งเป็ นกรรมการที่อ อกจาก
ตําแหน่งตามกําหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อกี วาระหนึ่ง
2. เลื อกตั้งให้ น ายพรชั ย กิต ติ ปั ญญางาม ซึ่งเป็ นกรรมการที่ออกจากตําแหน่ งตามกําหนดวาระ
ในครั้งนี้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหม่อกี วาระหนึ่ง
3. เลือกตั้งให้ นายชัยวัฒน์ อุทยั วรรณ์ ซึ่งเป็ นกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระในครั้งนี้
กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหม่อกี วาระหนึ่ง
ทั้งนี้ นายสุรเดช นฤหล้ า นายพรชั ย กิตติ ปัญญางาม และนายชั ยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ มิ ได้ เป็ นกรรมการ
ในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทแต่อย่างใด
ส่วนนายชายนิด อรรถญาณสกุล เป็ นกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริษัท พร็อพเพอร์ ต้ ี
เพอร์ เฟค จํากั ด (มหาชน) (“PF”) ซึ่ งเป็ นบริ ษั ทที่ ประกอบกิ จการพั ฒ นาอสังหาริ มทรั พ ย์ และอาจเป็ นกิ จการ
อั น มี สภาพอย่ างเดี ยวกั น อย่ างไรก็ต าม PF เป็ นผู้ ถื อหุ้ นใหญ่ ของบริ ษั ท ไทย พร็อพเพอร์ ต้ ี จํากั ด (มหาชน)
(“TPROP”) และ TPROP เป็ นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ ของบริ ษัท เมโทร พรี เมียร์ โฮลดิ้ง จํากัด (“METRO”) โดย PF ถือหุ้ น
ของบริ ษัททั้งในนามตนเองและผ่ าน TPROP และ METRO คิ ดเป็ นร้ อยละ 48.79 ของจํานวนหุ้ นที่จําหน่ ายแล้ ว
ทั้งหมดของบริษัท จึงถือว่า บริษัทเป็ นบริษัทย่อยของ PF
และก่อนการพิจารณาลงมติ กรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระในครั้งนี้ได้ แจ้ งความประสงค์
ที่จ ะขอออกจากห้ องประชุ ม เป็ นการชั่ ว คราว เพื่ อ ให้ ที่ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นได้ พิ จ ารณาและลงมติ อ ย่ างเป็ นอิ ส ระ
ประธานจึงเชิญกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระทั้งสี่คนออกจากห้ องประชุมเป็ นการชั่วคราว
ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา และเมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้
ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติ :
หลั งจากที่ป ระชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุม มีมติ เลือกตั้ งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ออกจาก
ตําแหน่งตามกําหนดวาระดังนี้
1. เลือกตั้งให้นายชายนิด อรรถญาณสกุลและนายสุรเดช นฤหล้า ซึ่งเป็ นกรรมการที่ออกจาก
ตําแหน่งตามกําหนดวาระในครัง้ นี้ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึง่
8
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2. เลือกตั้งให้นายพรชัย กิตติปัญญางาม ซึง่ เป็ นกรรมการทีอ่ อกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ
ในครั้งนี้ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษั ทใหม่
อีกวาระหนึง่
3. เลือกตั้งให้นายชั ยวัฒ น์ อุทัยวรรณ์ ซึ่งเป็ นกรรมการที่ออกจากตําแหน่ งตามกําหนดวาระ
ในครั้งนี้ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษัท
ใหม่อีกวาระหนึง่
โดยที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้น ได้มี ม ติ อ นุ มั ติ ด้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผู ้ถื อ หุ ้น ที่ม าประชุ ม และ
ออกเสียงลงคะแนนดังนี้
(1) นายชายนิด อรรถญาณสกุล
มติทลี่ ง

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

จํานวนราย

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

225
1
226

2,089,730,878
32,760
2,089,763,638

คิดเป็ นร้อยละของ
จํานวนหุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
99.9984
0.0016
100.00

(2) นายสุรเดช นฤหล้า
มติทลี่ ง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

จํานวนราย

225
1
226

2,089,730,878
32,760
2,089,763,638
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จํานวนหุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
99.9984
0.0016
100.00
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(3) นายพรชัย กิตติปัญญางาม
มติทลี่ ง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

จํานวนราย

225
1
226

2,089,730,878
32,760
2,089,763,638

คิดเป็ นร้อยละของ
จํานวนหุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
99.9984
0.0016
100.00

(4) นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
มติทลี่ ง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

จํานวนราย

225
1
226

2,089,730,878
32,760
2,089,763,638

คิดเป็ นร้อยละของ
จํานวนหุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
99.9984
0.0016
100.00

ดังนัน้ คณะกรรมการของบริษัทจึงมีจาํ นวนทัง้ สิ้ น 12 คน ดังรายนามต่อไปนี้
1. นายวิชัย
ทองแตง
ประธานกรรมการ
2. ดร.พิจติ ต
รัตตกุล
รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร
3. นายชายนิด
อรรถญาณสกุล
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
4. นายวิทวัส
วิภากุล
กรรมการและกรรมการบริหาร
5. นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี กรรมการและกรรมการบริหาร
6. นายสุรเดช
นฤหล้า
กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นายอมรินทร์
นฤหล้า
กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นายโลธ่ าร์ ริชาร์ด เพอห์
กรรมการ
9. นายพรชัย
กิตติปัญญางาม
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
10. นายชัยวัฒน์
อุทัยวรรณ์
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และกรรมการอิสระ
11. นายวัฒนา
สุทธิพนิ ิจธรรม
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
12. ดร.ฐิติพงศ์
นันทาภิวัฒน์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7

7
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 2)
วาระที่ 7. พิจารณากําหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจํ าปี 2562
ประธานมอบหมายให้ นายสมชาย ตรี รั ต นาพิ ทัก ษ์ รองประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารฝ่ ายกฎหมาย
และเลขานุการบริษัท เป็ นผู้ช้ ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
นายสมชาย ตรี รั ต นาพิ ทั ก ษ์ ชี้ แจงให้ ที่ป ระชุ ม ทราบว่ า การพิ จ ารณาในวาระนี้ เป็ นการพิ จ ารณา
เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํากั ด และตามข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ที่ ก ําหนดให้ การจ่ า ยเงิ น
ค่ าตอบแทนให้ แก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท จะต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น โดย คณะกรรมการบริ ษั ท
ได้ พิ จารณาค่ าตอบแทนสําหรั บ กรรมการโดยเทียบเคี ยงกับ อัต ราค่ าตอบแทนกรรมการในกลุ่ม ธุรกิจเดี ยวกัน
รวมถึ ง ความเหมาะสมกั บ ขอบเขต หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการดั ง กล่ าว จึ ง เห็ น ควรกําหนด
เงินค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการประจําปี 2562 ในรูปค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับอัตราที่ได้ รับอนุมัติในปี 2561
ดังนี้
1. ค่าเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งละ 50,000.- บาทต่อคน
2. ค่ าเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ครั้งละ 50,000.- บาทต่อคน
3. ค่าเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งละ 10,000.- บาทต่อคน โดยกําหนด
วงเงินค่าเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการบริหารไม่เกินปี ละ 1,500,000.- บาท
7

7

ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา และเมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้
ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมด
มติ :
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
มติทลี่ ง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

จํานวนราย

227
1
1
229

2,089,736,084
204
32,760
2,089,769,048

คิดเป็ นร้อยละของ
จํานวนหุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
99.9984
0.0000
0.0016
100.00

อนุมัติเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจําปี 2562 ในรูปค่าเบี้ ยประชุมในอัตราเดียวกับอัตรา
ทีไ่ ด้รับอนุมัติในปี 2561 ดังนี้
1. ค่าเบี้ ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ละ 50,000.- บาทต่อคน
2. ค่ า เบี้ ยประชุ ม สํา หรั บ การประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ห าร
ความเสีย่ งครัง้ ละ 50,000.- บาทต่อคน
3. ค่ าเบี้ ยประชุ ม สํา หรั บ การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารครั้ง ละ 10,000.- บาทต่ อ คน
โดยกําหนดวงเงินค่าเบี้ ยประชุมสําหรับคณะกรรมการบริหารไม่เกินปี ละ 1,500,000.- บาท
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 2)
วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจํ าปี 2562
ประธานมอบหมายให้ นายสาธิต เกียรติกระจาย รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายบัญชี เป็ นผู้ช้ ีแจง
รายละเอียดในวาระนี้ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
7

7

นายสาธิ ต เกี ย รติ ก ระจายชี้ แจงให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า การพิ จ ารณาในวาระนี้ เป็ นการพิ จ ารณา
เพื่ อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญ ญั ติบริ ษัท มหาชนจํากัดและตามข้ อบังคับของบริ ษัท ที่กาํ หนดให้ ท่ีประชุ ม สามั ญ
ผู้ถือหุ้ นแต่ งตั้งผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยการพิ จารณา
และเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ควรเสนอให้ ที่ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จารณาแต่ งตั้ งให้ ผ้ ู สอบบั ญ ชี
ของบริษัท ไพร้ ซ วอเตอร์เฮาส์ คู เปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (“ไพร้ ซวอเตอร์เฮาส์”) โดยนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 3760 และ/หรือนายพิ สฐิ ทางธนกุ ล ผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาตทะเบียนเลขที่
4095 และ/หรื อ นางสาวนภนุ ช อภิ ช าตเสถี ยร ผู้ สอบบั ญ ชี รับ อนุ ญ าตทะเบี ยนเลขที่ 5266 เป็ นผู้ ส อบบั ญ ชี
ของบริษัทประจําปี 2562 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งมีมาตรฐาน
การสอบบัญชีเป็ นที่ยอมรับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยให้ ผ้ ูสอบบัญชีคนใด
คนหนึ่งมีอาํ นาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทได้ และกําหนดค่าตอบแทนให้ ผ้ ูสอบ
บั ญ ชี ในวงเงิน ไม่ เกิ น 2,800,000.- บาท นอกจากนี้ ไพร้ ซ วอเตอร์ เฮาส์ยั ง เป็ นผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ย่ อ ย
ของบริษัทด้ วย
7

อย่ า งไรก็ต าม หลั ง จากที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มี ม ติ ใ ห้ นํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
เพื่ อกําหนดค่ าตอบแทนของผู้ สอบบัญชี และบริษัทได้ จัดส่งรายละเอียดจํานวนเงินค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจําปี 2562 ทั้งของบริษัทและบริษัทย่ อยให้ ผ้ ูถือหุ้ นพิจารณาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว บริษัทยังคงเจรจา
ต่ อ รองค่ า ตอบแทนของผู้ ส อบบั ญ ชี ต ลอดมา และต่ อ มา ไพร้ ซ วอเตอร์ เฮาส์ไ ด้ ยิ น ยอมปรั บ ลดค่ าตอบแทน
ของผู้ ส อบบั ญ ชี ป ระจําปี 2562 ลง จากเดิ ม 2,800,000 บาท เหลื อ 2,700,000 บาท และมี ก ารปรั บ เงิ น
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่ อยเล็กน้ อย แต่ จาํ นวนเงินรวมยังคงเป็ นไปตามที่บริษัทได้ เคยแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้ น
ทราบแล้ ว ทั้ ง นี้ จํ า นวนเงิ น ค่ า ตอบแทนของผู้ สอบบั ญ ชี ป ระจํา ปี 2562 ที่ จ ะเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี ที่ผ่านมามีรายละเอียดดังนี้
7

7

ปี 2562

ปี 2561

เพิม่ ขึ้ น/
(ลดลง)

2,700,000

2,590,000

200,000

บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จํากัด

620,000

690,000

(70,000)

3

บริษัท แกรนด์ อีควิต้ ี ดีเวลลอปเม้ นท์
จํากัด

220,000

100,000

120,000

4

บริษัท โอเวนเดล จํากัด

430,000

420,000

10,000

3,970,000 3,710,000

260,000

ลําดับ

รายชื่อบริษทั และบริษทั ย่อย

1

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์
แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)

2

รวม
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 2)
ทั้งนี้ ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์แ ละผู้ สอบบั ญ ชี ท่ีเสนอแต่ งตั้ งเป็ นผู้ สอบบั ญ ชี ของบริ ษัท และบริ ษั ท ย่ อ ย
ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ท่เี กี่ยวข้ องในลักษณะที่จะมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
ผู้ ถื อ หุ้ น (นายสุพ จน์ เอื้อ ชั ยเลิ ศ กุ ล) ได้ สอบถามถึ งเหตุ ผ ลที่ ไพร้ ซ วอเตอร์ เฮาส์ยิน ยอมปรั บ ลด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2562 ซึ่งนายสาธิต เกียรติกระจายได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่า เนื่องจากบริษัทเจรจา
ต่อรองค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของทุกบริษัทในกลุ่ม
7

และเมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
มติ :
หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนดังนี้
มติทลี่ ง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

จํานวนราย

232
1
1
234

2,089,862,048
204
32,760
2,089,895,012

คิดเป็ นร้อยละของ
จํานวนหุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
99.9984
0.0000
0.0016
100.00

อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ไพร้ซ วอเตอร์ เ ฮาส์ คู เ ปอร์ ส เอบี เ อเอส จํา กั ด
โดยนายชาญชั ย ชั ย ประสิทธิ์ ผู ้สอบบั ญ ชีรับ อนุ ญ าตทะเบี ยนเลขที่ 3760 และ/หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุ ล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 4095 และ/หรือนางสาวนภนุ ช อภิชาตเสถียร ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต
ทะเบียนเลขที่ 5266 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจําปี 2562 และกําหนดเงินค่าตอบแทนให้ผูส้ อบบัญชี
ภายในวงเงินไม่เกิน 2,700,000.- บาท
วาระที่ 9. พิจารณาเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่ยงั มิได้นาํ ออกจํ าหน่าย
ประธานมอบหมายให้ นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็ นผู้ช้ ีแจงรายละเอียดในวาระนี้
ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ช้ ีแจงให้ ท่ีประชุมทราบว่ า เนื่องจากปั จจุ บัน บริษัทมีห้ ุ นสามัญเพิ่ มทุ น
ที่ยังมิได้ นาํ ออกจําหน่ายคงเหลือจํานวน 1,384,070,035 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1.- บาท ซึ่งประกอบด้ วย
1. หุ้ นสามัญเพิ่ มทุ นที่คงเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายให้ แก่ ผ้ ู ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตามมติ
ของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 จํานวน 255,373,778 หุ้น
2. หุ้ น สามัญ เพิ่ มทุ น ที่ค งเหลือ จากการจัด สรรเพื่ อ รองรับ การจ่ ายเงินปั น ผลเป็ นหุ้ น สามัญ 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
Placement) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 จํานวน 1,128,687,423 หุ้น
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ทั้งนี้ ที่ประชุ มสามัญผู้ถือหุ้ นของบริษัทประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ได้ มีมติอนุ มัติ
ให้ บริษัทนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้ นาํ ออกจําหน่ ายจํานวน 1,128,687,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1.- บาท
ออกจัดสรรและเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่ งเป็ นส่วน ๆ เพื่ อเสนอขายเป็ นคราว ๆ ให้ แก่ บุ คคลในวงจํากัด
(Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อ ง การอนุ ญ าตให้ บริ ษั ท
จดทะเบียนเสนอขายหุ้ นที่ออกใหม่ ต่อบุ คคลในวงจํากัด โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการของบริษัทหรือบุ คคล
ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน
นับแต่ วันที่ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้ นของบริษัทประจําปี 2561 มีมติอนุมัติ แต่หลังจากที่บริษัทได้ รับอนุมัติจากที่ประชุม
สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นดั ง กล่ า วแล้ วจนถึ ง ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ยั ง มิ ไ ด้ จั ด สรรและเสนอขายหุ้ นสามั ญ เพิ่ มทุ น จํ า นวน
1,128,687,423 หุ้ น ดังกล่ าวให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจํากัด แต่ อย่ างใด เนื่ องจากความผั น ผวนของสภาพเศรษฐกิจ
โดยรวม และสภาวะตลาดยั งไม่ เอื้อ อํานวย รวมถึ ง การเจรจากับ นั ก ลงทุ น ซึ่ งมี ค วามสนใจร่ ว มลงทุ น ในบริ ษั ท
ยังไม่คืบหน้ าตามที่คาดหวังไว้ ในขณะเดียวกัน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 และประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนได้ กาํ หนดให้ บริษัทจะต้ องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน
นับแต่วันที่ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ซึ่งจะครบกําหนดภายในเดือนเมษายน 2562 นี้ ทําให้ คณะกรรมการ
บริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกล่าวให้ แก่บุคคลในวงจํากัดตามมติท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้ น
และตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุ น ที่เกี่ยวข้ อ งได้ อีกต่ อ ไป แต่ บริ ษัท ยั งมี ค วามจําเป็ นจะต้ อ งมี ม ติ
ในการจัด สรรและเสนอขายหุ้ นสามัญ เพิ่ ม ทุ นให้ แก่ บุคคลในวงจํากัดไว้ เผื่อ ในเวลาที่เหมาะสม และเพื่ อรองรั บ
การลงทุนและพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้ นาํ เสนอ
ต่ อ ที่ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2562 เพื่ อ พิ จารณาเปลี่ ยนแปลงการจัดสรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ นที่ยังมิ ได้ นํา
ออกจําหน่ายจํานวน 1,384,070,035 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1.- บาท ให้ เป็ นดังนี้
1. ให้ บริษัทนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้ นาํ ออกจําหน่ายจํานวน 361,592,996 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.- บาท ออกจัดสรรและเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้ นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผ้ ูถือหุ้ นแต่ ละราย
ถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้ นเดิมต่ อ 1 หุ้ นใหม่ (ในกรณีท่มี ีเศษหุ้ นจากการคํานวณ ให้ ปัดทิ้ง)
ในราคาเสนอขายหุ้ นละ 1.- บาท โดยกําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้ น (Record Date) เพื่ อสิทธิในการจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรและเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริษัทในวันจันทร์ท่ี 25 มีนาคม 2562
2. ในกรณีมีผ้ ูถือหุ้ นเดิมจองซื้อหุ้ นสามัญไม่ ครบตามจํานวนที่ได้ รับการจัดสรรตามข้ อ 1. ข้ างต้ น
หรือมีห้ ุ นคงเหลือไม่ ว่ากรณีใด ๆ ให้ จัดสรรและเสนอขายหุ้ นที่เหลือดังกล่ าวให้ แก่ ผ้ ู ถือหุ้ นเดิมของบริ ษัทที่ได้
จองซื้อและชําระเงินค่ าหุ้ นสามัญที่จองซื้อเกินกว่ าสิทธิของตนมาพร้ อมกับการจองซื้อและชําระเงินค่ าหุ้ นสามัญ
ตามสิทธิในข้ อ 1. ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือกรรมการ
ผู้ มี อ ํา นาจกระทําการแทนบริ ษั ท เป็ นผู้ พิ จ ารณาจั ด สรรและเสนอขายหุ้ นที่ เหลื อ ดั ง กล่ าวให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเดิ ม
ที่ได้ จองซื้อและชําระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
(ก) ในกรณีจาํ นวนหุ้นสามัญที่ผ้ ูถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจาํ นวนมากกว่าจํานวน
หุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้ จัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ จองซื้อ และชําระ
เงินค่ าหุ้ นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามสัดส่วนการถือหุ้ นเดิมจนกว่ าจะหมด หรือไม่ สามารถจัดสรรได้
เนื่องจากเป็ นเศษหุ้น
(ข) ในกรณีจาํ นวนหุ้นสามัญที่ผ้ ูถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจาํ นวนน้ อยกว่าจํานวน
หุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้ จัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ จองซื้อและชําระ
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เงิน ค่ าหุ้ นสามั ญ ที่จ องซื้ อเกิน กว่ าสิท ธิข องตนทุ ก รายตามสัด ส่ วนการถื อ หุ้ นเดิ ม จนกว่ าจะไม่ มี ผ้ ู ถื อ หุ้ น รายใด
ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวอีกต่อไป
ทั้ง นี้ บริ ษั ท จะคื น เงิ น ค่ าจองซื้ อหุ้ นสามั ญ สําหรั บ ส่ ว นที่ ไม่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรเพิ่ ม เติ ม
ของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้ างต้ นโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น
นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญตาม (ก) และ (ข) ข้ างต้ นไม่ว่ากรณีใด จะต้ องไม่ทาํ ให้ ผ้ ูถือหุ้น
ที่จองซื้อ เกินกว่ าสิท ธิของตนถือครองหุ้ น ของบริ ษัทในลั กษณะที่เข้ าข่ ายต้ องทําคําเสนอซื้อหลักทรั พ ย์ท้ังหมด
ของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธกี ารในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการหรือในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้ าว
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริษัท
(ค) ในกรณีท่ีมีห้ ุ นสามัญคงเหลือหลังจากการจัดสรรตาม (ก) และ (ข) ข้ างต้ น ให้ จัดสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าวให้ แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้ บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด
ตามรายละเอียดในข้ อ 3.
3. ให้ บ ริ ษั ท นําหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ยังมิ ได้ นําออกจําหน่ ายจํานวน 1,022,477,039 หุ้ น มู ล ค่ า
ที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1.- บาท และหุ้นสามัญคงเหลือหลังจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริษัทตามข้ อ 2. ข้ างต้ น
(ถ้ ามี ) ออกจั ด สรรและเสนอขายในคราวเดี ย วหรื อ แบ่ งเป็ นส่ วน ๆ เพื่ อ เสนอขายเป็ นคราว ๆ ให้ แก่ บุ ค คล
ในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาต
ให้ บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้ องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริ ษั ท โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ บุ ค คลที่ ได้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท
มี อ ํานาจในการกําหนดราคาเสนอขายหุ้ นในราคาที่ดี ท่ีสุด ตามสภาวะตลาดในช่ วงที่เสนอขายหุ้ นต่ อ ผู้ ลงทุ น
ซึ่งต้ องไม่ต่าํ กว่าราคาหุ้นละ 1.- บาท และไม่ต่าํ กว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ราคาถั ว เฉลี่ ยถ่ วงนํ้าหนั ก ของหุ้ นของบริ ษั ท ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ย้ อ นหลั งไม่ น้ อ ยกว่ า
เจ็ดวันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้ าวันทําการติดต่อกันก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นาํ มา
ถัวเฉลี่ยดังกล่ าวต้ องใช้ ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้ นในแต่ ละวัน ทั้งนี้ วันกําหนดราคาเสนอขายหุ้ นต้ องย้ อนหลัง
ไม่เกินกว่าสามวันทําการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่ อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจกําหนดราคา
เสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้ อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว
(2) ราคาที่กาํ หนดโดยผ่ านกระบวนการที่เปิ ดให้ ผ้ ู ลงทุ นสถาบันแสดงความประสงค์ท่ีจะซื้อ
หุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสํารวจโดยบริษัทหลักทรัพย์
ในการนี้ ให้ คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเสนอขาย
หุ้นให้ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาไม่ เกิน 12 เดือนนับแต่ วันที่ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้ นของบริษัทมีมติอนุมัติให้ เสนอขาย
หุ้นดังกล่าว
4. ในการจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่ มทุ นของบริษัทข้ างต้ น บริษัทจะจัดสรรและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมหรือบุคคลในวงจํากัดก่อนหรือหลังก็ได้ โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอาํ นาจกระทําการแทนบริษัท และ/หรือบุคคล
ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริห ารหรือกรรมการผู้ มีอาํ นาจกระทําการแทน
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 2)
บริษัทมีอาํ นาจพิ จารณากําหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุ น เช่ น
(1) การสรรหานักลงทุนในวงจํากัด (Private Placement) (2) การกําหนดวัน เวลา และสถานที่จองซื้อ และชําระ
เงินค่ าหุ้ นสามัญ เพิ่ ม ทุ น (3) การกําหนดข้ อกําหนด เงื่อ นไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ การจัด สรรและ
เสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุน (4) การเข้ าเจรจา ทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับ การจั ดสรรและเสนอขายหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น และ (5) ลงนามในเอกสารคําขออนุ ญ าตต่ าง ๆ และหลัก ฐาน
ที่จาํ เป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่ มทุนดังกล่ าว รวมถึงการติดต่ อและการยื่นคําขอ
อนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย และมีอาํ นาจในการดําเนิน การอื่นใดอัน จําเป็ น
และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนดังกล่ าวได้ ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่อไป
นอกจากนี้ ให้ บริษัทสามารถดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้ วต่อนายทะเบียนบริษัท
มหาชนจํากัดได้ เป็ นคราว ๆ ตามการชําระเงินของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในแต่ละคราว
อนึ่ง เพื่ อความสะดวกในการจดทะเบียนเพิ่ มทุนของบริษัท ซึ่งอาจมีการแก้ ไขถ้ อยคําหรือข้ อความ
ในเอกสารจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคําสั่งของนายทะเบียน ขอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้ นมอบอํานาจ
ให้ กรรมการผู้มีอาํ นาจของบริษัท หรือตัวแทนผู้รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้มีอาํ นาจของบริษัทมีอาํ นาจในการ
แก้ ไขถ้ อยคําหรือข้ อความในเอกสาร และ/หรือคําขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลง
ทุนชําระแล้ วของบริษัทได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก
ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ปรากฏตามเอกสารที่บริษัท
ได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
มีผ้ ูถือหุ้ น (นายสถาพร ผังนิรันดร์) ได้ เสนอแนะว่ า หั วข้ อวาระการประชุมในวาระนี้ไม่ ควรใช้ คาํ ว่ า
เปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่ มทุนที่ยังมิได้ นาํ ออกจําหน่ าย แต่ ควรใช้ คําว่ าพิจารณาการจัดสรรหุ้ นสามัญ
เพิ่ ม ทุ น ที่ยังมิ ได้ นําออกจําหน่ าย และผู้ ถื อ หุ้ น ได้ ขอให้ ค ณะกรรมการบริ ษัท ชี้ แจงวิธีก ารจัด สรรและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กาํ หนดให้ บริษัทจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมหรือบุคคลในวงจํากัด
ก่อนหรือหลังก็ได้ รวมทั้งวิธีการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัดหากปรากฏว่า ราคา
ตลาดในช่ ว งที่ เสนอขายตํ่ากว่ าหุ้ นละ 1.- บาท ซึ่ ง ประธานได้ ช้ ี แจงให้ ทราบว่ า คําว่ าพิ จ ารณาเปลี่ ย นแปลง
การจัดสรรหุ้ นสามัญ เพิ่ มทุนที่ยังมิได้ นาํ ออกจําหน่ ายมีความมุ่ งหมายเดียวกันกับการพิ จารณาจัดสรรหุ้ นสามัญ
เพิ่ มทุนที่ยังมิได้ นําออกจําหน่ ายใหม่ อีกครั้งหนึ่ง ส่วนวิธีการจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่ มทุ นที่กาํ หนดให้
บริ ษัท จะจัด สรรและเสนอขายหุ้ นสามัญ เพิ่ ม ทุ น ให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อหุ้ น เดิ ม หรื อ บุ ค คลในวงจํากัดก่ อ นหรื อหลั งก็ได้ น้ั น
เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทสามารถนําหุ้ นสามัญเพิ่มทุนออกเสนอขายให้ แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจงเป็ นส่วน ๆ
และเป็ นคราวๆ ได้ ส่วนราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัดนั้น หากราคาตลาดในช่ วงที่เสนอ
ขายตํ่ากว่าหุ้นละ 1.- บาท คณะกรรมการบริษัทก็ไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ แก่บุคคลในวงจํากัด
ในราคาตํ่ากว่าหุ้นละ 1.- บาทได้ ทั้งนี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้ อง
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 2)
มติ :
หลังจากทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว ทีป่ ระชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
มติทลี่ ง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

จํานวนราย

244
1
1
246

2,089,919,715
122,820
32,760
2,090,075,295

คิดเป็ นร้อยละของ
จํานวนหุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
99.9926
0.0059
0.0016
100.00

อนุ มัติให้เปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุ นที่ยังมิได้นาํ ออกจําหน่ าย โดยมีรายละเอียด
ตามทีน่ างสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ได้เสนอให้ผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแล้ว
วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
มีผ้ ูถือหุ้นได้ มีข้อสอบถามเพิ่มเติม และคณะกรรมการได้ ตอบข้ อสอบถามในประเด็นที่สาํ คัญดังนี้
1. ผู้ รับ มอบฉั น ทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ ลงทุ นไทยซึ่งเป็ นผู้ ถือหุ้ น ของบริ ษัทได้ สอบถามเกี่ยวกับ
การรายงานข่ าวของสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งว่ า บริษัทได้ ร่วมกับบริษัทจดทะเบียนอื่นเพื่อเข้ าร่ วมประมูลโครงการ
สนามบินอู่ตะเภา ซึ่งประธานได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่ า บริษัทได้ เข้ าไปมีส่วนร่ วมในการยื่นซองประมูลโครงการดังกล่ าวจริง
และขณะนี้ ยังอยู่ในระหว่ างการพิ จารณาของหน่ วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง บริษัทจึงยังไม่ สามารถให้ รายละเอียด
ที่ชั ด เจนได้ และหากบริ ษัท ได้ ท ราบความชั ดเจนเมื่ อใด บริ ษัท จะชี้ แจงให้ ผ้ ู ถือ หุ้ น ทราบผ่ านระบบสารสนเทศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยต่อไป
2. ผู้ ถื อ หุ้ นได้ สอบถามความคื บ หน้ าของโครงการไฮด์ เฮอริ เทจ ทองหล่ อ และโครงการ
อสังหาริมทรัพย์จังหวัดระยอง ซึ่งนายสุทธิพงษ์ จิตโนทัย รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายพั ฒนาธุรกิจได้ ช้ ีแจง
พร้ อมแสดงวีดิทศั น์ประกอบคําชี้แจงความคืบหน้ าในการพัฒนาทั้งสองโครงการดังกล่าวให้ ท่ปี ระชุมทราบ
สรุป
เมื่ อที่ป ระชุ มไม่ มีเรื่ องอื่น ใดที่จะพิ จารณาต่ อไป ประธานจึงกล่ าวขอบคุ ณผู้ ถือ หุ้ น ทุ กคนที่เข้ าร่ วม
ประชุมและให้ การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้ วยดีโดยตลอด และกล่าวปิ ดประชุมเมื่อเวลา 11.45 น.
ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายวิชัย ทองแตง)

(นายสมชาย ตรีรัตนาพิทกั ษ์)
m/tmin/agm-grande 63/en1-minute-agm 62.doc
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ประธานที่ประชุม

เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 6)
รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รบั การเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ
ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการ
ที่จะเสนอเลือกตั้ง
ตําแหน่งปั จจุบนั ในบริษทั

อายุ
สัญชาติ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
ประวัติการศึกษา
จํ านวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ในบริษทั
ตําแหน่งอื่นในปั จจุบนั
• กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
• กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• กิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติการทํางาน

นายวิทวัส วิภากุล
กรรมการผู้มอี าํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มอี าํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
66 ปี
ไทย
-ไม่มี- ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญาโท M.B.A. Tarleton State University, Dallas, Taxas, U.S.A.
4 ปี

- กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดั การ
บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ควีน พาวเวอร์ จํากัด
- กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จํากัด
-ไม่มี2561-ปัจจุบัน

2561-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน

2559-ปัจจุบัน
2553-2558

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดั การ
บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จํากัด
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี
จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ควีน พาวเวอร์ จํากัด
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี
จํากัด (มหาชน)
1
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 6)
รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รบั การเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ
ประวัติการทํางาน

2541-2558

การถือหุน้ ในบริษทั
การเข้าร่วมประชุม
อื่น ๆ

2546-2548
-ไม่มีมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้ าประชุม 7 ครั้ง
ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์
ซึ่งได้ กระทําโดยทุจริต

กรรมการผู้จดั การ บริษทั ไทย พร็อพเพอร์ต้ ี จํากัด
(มหาชน)
กรรมการ บริษัท กรุงเทพบ้ านและที่ดิน จํากัด
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 6)
รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รบั การเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ
ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการ
ที่จะเสนอเลือกตั้ง
ตําแหน่งปั จจุบนั ในบริษทั

อายุ
สัญชาติ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
ประวัติการศึกษา

จํ านวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ในบริษทั
ตําแหน่งอื่นในปั จจุบนั
• กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
• กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• กิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติการทํางาน

นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี
กรรมการผู้มอี าํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มอี าํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุ่มการเงิน
62 ปี
ไทย
-ไม่มี- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
Directors Certification Program (DCP) เมื่อปี 2549
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย :
Executive Development Program รุ่นที่ 2
5 ปี

- กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ ช็อปปิ้ ง มอลล์ จํากัด
- กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จํากัด
-ไม่มี2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จํากัด
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กลุ่มการเงิน บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์
พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)
3
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 6)
รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รบั การเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ
ประวัติการทํางาน
การถือหุน้ ในบริษทั
การเข้าร่วมประชุม
อื่น ๆ

2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ ช็อปปิ้ ง มอลล์ จํากัด
2545-2557
กรรมการ บริษัท กรุงเทพบ้ านและที่ดิน จํากัด (มหาชน)
-ไม่มีมีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้ าประชุม 7 ครั้ง
ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์
ซึ่งได้ กระทําโดยทุจริต
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 6)
รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รบั การเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ
ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการ
ที่จะเสนอเลือกตั้ง
ตําแหน่งปั จจุบนั ในบริษทั
อายุ
สัญชาติ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
ประวัติการศึกษา

จํ านวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ในบริษทั
ตําแหน่งอื่นในปั จจุบนั
• กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
• กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• กิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติการทํางาน

นายอมรินทร์ นฤหล้ า
กรรมการผู้มอี าํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้มอี าํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
44 ปี
ไทย
เป็ นหลานชายของนายสุรเดช นฤหล้ า ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการ
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
Director Certification Program (DCP) เมื่อปี 2547
18 ปี

- กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- กรรมการบริหาร บริษัท เชียงใหม่ รีเวอร์ไซด์ พลาซ่า โฮเต็ล จํากัด
- กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จํากัด
- กรรมการบริหาร บริษัท เชียงใหม่ รีเวอร์ไซด์ พลาซ่า โฮเต็ล จํากัด
2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2545-ปัจจุบัน

2549-ปัจจุบัน
2542-2545
2541-2543

กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จํากัด
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี
จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
บริษัท เชียงใหม่ รีเวอร์ไซด์ พลาซ่า โฮเต็ล จํากัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ควอลิต้ ี อินน์ จํากัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทาวเวอร์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
5
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 6)
รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รบั การเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ
การถือหุน้ ในบริษทั
การเข้าร่วมประชุม
อื่น ๆ

จํานวน 19,219,200 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.53
มีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้ าประชุม 6 ครั้ง
ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์
ซึ่งได้ กระทําโดยทุจริต
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 6)
รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รบั การเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ
ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการ
ที่จะเสนอเลือกตั้ง
ตําแหน่งปั จจุบนั ในบริษทั
อายุ
สัญชาติ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
ประวัติการศึกษา

นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
74 ปี
ไทย
-ไม่มี- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค
ประเทศสหรัฐอเมริกา (นักเรียนทุนของธนาคารแห่ งประเทศไทย)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
Director Accreditation Program (DAP)

จํ านวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ในบริษทั
ตําแหน่งอื่นในปั จจุบนั

5 ปี

• กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ
บริษัท สามชัย สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
-ไม่มี-ไม่มี-

• กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน
• กิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติการทํางาน

2558-ปัจจุบัน
2547-ปัจจุบัน
อดีต
อดีต

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
บริหารความเสี่ยง บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์
แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ
บริษัท สามชัย สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
คณะทํางานพัฒนาตลาดทุนและฝ่ ายกํากับและตรวจสอบ
สถาบันการเงิน ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)

7
m/tmin/agm-grande 63/en3-director(new).doc

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 6)
รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รบั การเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ
การถือหุน้ ในบริษทั
การเข้าร่วมประชุม
อื่น ๆ

-ไม่มีมีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้ าประชุม 7 ครั้ง
ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์
ซึ่งได้ กระทําโดยทุจริต
ข้อมู ลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

ขอบเขต หน้าที่ 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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(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 8)

บริษทั แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จํ ากัด (มหาชน)
จํ านวนเงินค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจํ าปี 2561-2563
ลําดับ

รายชือ่ บริษทั และบริษทั ย่อย

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

2,800,000

2,700,000

2,500,000

1

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์
แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)

2

บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จํากัด

640,000

620,000

690,000

3

บริษัท โอเวนเดล จํากัด

430,000

430,000

420,000

4

บริษัท แกรนด์ อีควิต้ ี
ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

220,000

220,000

100,000

4,090,000

3,970,000

3,710,000

รวม
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ประวัติกรรมการอิสระ (ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ )
ชื่อ

นายพรชัย กิตติปัญญางาม

ตําแหน่ง

กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ

ไทย

อายุ

73 ปี

จํ านวนหุน้ ที่ถือในบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือบริษทั ที่เกี่ยวข้อง
(ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563)
-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

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา
-ไม่มี-
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ประวัติกรรมการอิสระ (ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ )
ชื่อ
ตําแหน่ง

นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
ไทย
สัญชาติ
74 ปี
อายุ
จํ านวนหุน้ ที่ถือในบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือบริษทั ที่เกี่ยวข้อง
(ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563)
-ไม่มี- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการศึกษา
- 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)
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา
-ไม่มีหมายเหตุ
เป็ นกรรมการที่มีส่วนได้ เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ออกจาก
ตําแหน่ งตามกําหนดวาระ เนื่ องจากเป็ นกรรมการที่ครบกําหนดวาระในปี นี้ และได้ รับการพิ จารณาเสนอชื่ อ
ให้ ได้ รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
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ชื่อ
ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ตําแหน่ง
ไทย
สัญชาติ
61 ปี
อายุ
จํ านวนหุน้ ที่ถือในบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือบริษทั ที่เกี่ยวข้อง
(ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563)
-ไม่มี- PH.D. of Education, Sardar Patel University, India
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) วิชาเอกบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก
- หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ่น 24
- หลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)
สํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน รุ่น 6
2563-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แกรนด์ แอสเสท
ประวัติการทํางาน
โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)
2562
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2560-2562 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2559-2560 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2558-2559 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา
-ไม่มี-
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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 7

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษทั แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จํ ากัด (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 (ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ก็ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
Hereby grant (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the
Enclosure 6)

(1)

อายุ
อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

Residing at No.

Road

Sub-district

District

Province

Postal Code

อําเภอ/เขต

(2)

จังหวัด

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

Road

Sub-district

District

Province

Postal Code

(3)

จังหวัด

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

Road

Sub-district

District

Province

Postal Code

อําเภอ/เขต

จังหวัด

or

อายุ
age

ปี

years

หรือ

รหัสไปรษณีย์

Residing at No.

ปี
years

หรือ

รหัสไปรษณีย์

Residing at No.

อําเภอ/เขต

age

or

อายุ
age

ปี

years

รหัสไปรษณีย์

คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทประจําปี 2563 ในวัน อังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้ อ งบอลรูม ชั้ น 7 โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์
สุขุมวิท เลขที่ 259 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 2020,
to be held on Tuesday, 21 April 2020, at 10.00 hrs., at the Ballroom, 7th Floor, The Westin Grande Sukhumvit Hotel, No. 259 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.

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7
Enclosure 7

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 8”
Please attach the essential documents to appoint a proxy which is detailed in
“Enclosure 8”.

•

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

•

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระของบริษัทได้
โดยดูข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะใน “สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6”
Shareholders could appoint the Company’s Independent Director as the Proxy.
Please see the details of “Proxy” in the “Enclosure 6”.

m/tmin/agm-grande 63/en7-proxy note.doc

สิง่ ที่ส่งมาด้วย 7
อากรแสตมป์ 20.- บาท

Enclosure 7

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 นผู้ถือหุ้นของบริษทั แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จํ ากัด (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

หุ้น

Preference shares of

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง ดังนี้

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

shares, entitled to vote in the number of

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ ที่ส่งมาด้ วย 6)
Hereby grant (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the
Enclosure 6)

(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

73

ปี

Mr. Pornchai

Kittipanyangam

Independent Director and Chairman of Audit Committee

age

73 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

74

or

Mr. Wattana

Suthipinijtham

Independent Director and Audit Committee

age

74 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.บุญรักษ์

ยอดเพชร

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

61

or

Dr. Boonrux

Yodpheth

Independent Director and Audit Committee

age

61 years

อยู่บ้านเลขที่

49/49 หมู่ท่ี 1 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

Residing at No.

49/49 Moo 1, Pleychumpol Sub-district, Muang-Pisanulok District, Pisanulok Province.

ปี

หน้ า 1 ของจํานวน 6 หน้ า

คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทประจําปี 2563 ในวัน อังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้ อ งบอลรูม ชั้ น 7 โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์
สุขุมวิท เลขที่ 259 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 2020,
to be held on Tuesday, 21 April 2020, at 10.00 hrs., at the Ballroom, 7th Floor, The Westin Grande Sukhumvit Hotel, No. 259 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 สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท ประจําปี 2562 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่
22 เมษายน 2562
Agenda 2

To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the
year 2019 held on April 22, 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 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
Agenda 3

To acknowledge the performance results of the Company for the year 2019.

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน
Agenda 4

To consider and approve the statements of financial position as at 31 December 2019, the statements of
comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended.

 (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 5 พิจารณารับทราบการไม่จัดสรรเงินกําไรและอนุมัตกิ ารงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562
Agenda 5

To acknowledge the non-appropriation of profits and consider for approval of the non-payment of dividends
of 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 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

: นายวิทวัส

วิภากุล

: Mr. Vitavas

Vibhagool

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

(2) ชื่อกรรมการ
Director’s Name

: Miss Wilawun

Leongnarktongdee

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

Director’s Name

: นายอมรินทร์

นฤหล้ า

: Mr. Amarin

Narula

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

(4) ชื่อกรรมการ
Director’s Name

Abstain

: นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี

 เห็นด้ วย
(3) ชื่อกรรมการ

 งดออกเสียง

 งดออกเสียง
Abstain

 งดออกเสียง
Abstain

: นายวัฒนา

สุทธิพินิจธรรม

: Mr. Wattana

Suthipinijtham

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่ 7 พิจารณากําหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563
Agenda 7

To consider and approve the remuneration of the Directors for the year 2020.

 (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 2563
Agenda 8

To consider and appoint the auditors and to fix the auditor’s remunerations for the year 2020.

 (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
Agenda 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
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.
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กิจการใดที่ผ้ ูรับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีท่ผี ้ ูรับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ 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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ใบประจํ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex to the Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษทั แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จํ ากัด (มหาชน)
Grant of proxy as a shareholder of Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited

ในการประชุ มสามั ญผู้ ถือหุ้ นของบริษั ทประจําปี 2563 ในวัน อังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องบอลรูม ชั้ น 7 โรงแรมเดอะ
เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่นื ด้ วย
At the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020, to be held on Tuesday, 21 April 2020, at 10.00 hrs., at the Ballroom,
7th Floor, The Westin Grande Sukhumvit Hotel, No. 259 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
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เอกสาร/หลักฐานเพือ่ แสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจํ าปี 2563
บุคคลธรรมดา
1. ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติไทย
1.1 บัตรประจําตัวของผู้ถอื หุ้น (บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้ าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)
1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รบั มอบฉันทะ
2. ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติต่างด้าว
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 63/en8-เกณฑ์ประชุม.doc
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ข้อบังคับของบริษทั ในส่วนที่เกีย่ วข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
1. การเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้ อ 37. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ วให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
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
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
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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 ญของบริษัท
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
5. ค่าตอบแทนกรรมการและการพ้นจากตําแหน่งกรรมการตามวาระ
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

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 9
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. การจัดสรรเงินกําไรและการจ่ ายเงินปั 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 นสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 10
ของทุ นจดทะเบียน นอกจากเงินสํารองที่ได้ ระบุ ไว้ แล้ ว คณะกรรมการอาจเสนอต่ อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นให้ ลงมติ
เพื่อจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสํารองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทก็ได้
m/tmin/agm-grande 63/en9-ข้อบังคับ.doc
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Enclosure 10

แผนที่ของสถานที่จดั การประชุมผูถ้ ือหุน้ /Map of the venue of the shareholders meeting
โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท
เลขที่ 259 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
The Westin Grande Sukhumvit Hotel
No. 259 Sukhumvit Road, Klongtoey Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok

เลขที่ 259 ถนนสุ ขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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