21 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561
เรียน ท่านผู้ถอื หุ้นบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นของบริษัทประจําปี 2561
2. ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้น)
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.
4. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 1/2561
5. ข้ อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น
6. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น
ด้ วยคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน) ได้ มีมติ
ให้ เรียกประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขมุ วิท เลขที่ 1 ซอยสุขมุ วิท 13 (แสงจันทร์)
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1.

เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ปี ระชุมทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในเรื่องที่ประธานจะแจ้ งให้ ทราบในวันประชุมผู้
ถือหุ้น
วาระที่ 2.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20
เมษายน 2561
(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้ จัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
และบริษัทได้ ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่ าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแล้ ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
ประจําปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
วาระที่ 3.

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้ านบาท
(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องจากบริษัทมีความจําเป็ นจะต้ องจัดหาแหล่ งเงินทุ นเพื่ อเป็ นเงินทุ นหมุ นเวียน
และเงินสํารองในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม เพื่อชําระหนี้เงินกู้ยืม และเพื่อรองรับการลงทุน
ทั้งในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอ
ขอให้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ชนิด

หุ้ นกู้ ทุ กประเภทและทุ กรูปแบบ
(ด้ อยสิทธิหรื อไม่ ด้ อยสิทธิ มีหลั กประกันหรื อไม่ มี
หลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน
เงิ น บาท และ/หรื อ เงิ น สกุ ล ต่ า งประเทศ โดยใช้ อั ต ราแลกเปลี่ ย นในขณะที่ มี ก ารออก
และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวม
วงเงินรวมและมูลค่าคงค้ างไม่เกิน 5,000 ล้ านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออก
ของหุ้นกู้
และเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
ทั้งนี้ ในกรณีท่มี ีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนด และ/หรือหุ้นกู้ครบกําหนด บริษัทสามารถออก
หุ้ นกู้ชุดใหม่ เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่ าเสนอขายหุ้ นกู้ชุดใหม่รวมกับมู ลค่ าหุ้ นกู้คงค้ างเดิมที่ยัง
ไม่ได้ รับการไถ่ถอนต้ องไม่เกินวงเงินรวมในมติน้ หี รือเทียบเท่า
อายุ
ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย เสนอขายหุ้ นกู้ในคราวเดียว และ/หรือหลายคราว และ/หรือเป็ นโครงการ และ/หรือ
ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทําการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ
และ/หรือในต่างประเทศให้ แก่ผ้ ูลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือผู้ลงทุน
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ
ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ซึ่งมีผลใช้ บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้น้นั
การไถ่ถอน
ผู้ ถือหุ้ นกู้ อาจมี ห รื อไม่ มี สิทธิขอไถ่ ถอนหุ้ นกู้ คื นก่ อนกําหนด และบริ ษั ทมี ห รื อไม่ มี สิทธิ
ขอไถ่ถอนหุ้ นกู้คืนก่อนกําหนด ทั้งนี้ ให้ เป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้ นกู้
ก่อนกําหนด
ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้ อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้
ที่ออกในคราวนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้ อยู่ ภายใต้ บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องที่มีผลใช้ บังคับในขณะที่ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ในแต่ละคราว
การมอบอํานาจ ให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท หรื อกรรมการผู้ มีอาํ นาจ
กระทํ า การแทนบริ ษั ท หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท
หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือกรรมการผู้มีอาํ นาจกระทําการแทนบริษัทมีอาํ นาจ
ในการกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและ
เสนอขายหุ้ นกู้ในส่วนที่ยังไม่ ได้ กาํ หนดตามความจําเป็ นและเห็นสมควรที่จะต้ องกําหนด
ตามระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขาย
หุ้ นกู้ จํานวนหุ้ นกู้ท่ีจะออกและเสนอขายในแต่ ละคราว ประเภทของหุ้ นกู้ การคํา้ ประกัน
หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด
สิทธิและหน้ าที่อ่นื ใดตามประเภทหุ้นกู้ท่จี ะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการชําระ
เงินต้ นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียด
การเสนอขาย นายทะเบียนหู้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลอื่นใด
2

ที่เกี่ยวข้ องกับการออกหุ้ นกู้ การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ รวมถึงการนําหุ้ นกู้ดังกล่ าวไป
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ศูนย์ซ้ ือขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์กรใด ๆ ตลอดจนให้ มีอาํ นาจ
ดําเนินการขออนุ ญาต ดําเนินการเปิ ดเผยข้ อมูล และการดําเนินการอื่นใดกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง และมีอาํ นาจในการดําเนินการใด ๆ ทั้งปวงตามที่จาํ เป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่อง
กับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ ท่ีประชุ มผู้ถือหุ้ นอนุ มัติให้ บริษัทออกและเสนอขายหุ้ นกู้ในวงเงิน
ไม่เกิน 5,000 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
วาระที่ 4.

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้ อมเพรียงกัน
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่
ประชุมได้ ต้งั แต่เวลา 8.30 น. ของวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เป็ นต้ นไป หากท่านไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้
ท่านสามารถมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่ง
มาด้ วย 2 ให้ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทได้ จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3 ซึ่งเป็ นแบบที่กาํ หนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมายัง
ท่านด้ วยแล้ ว และขอได้ โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ท่ที ่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ เข้ าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็ นแบบทั่วไป
ซึ่งเป็ นแบบที่ง่าย ไม่ซับซ้ อน โดยขอให้ เลือกใช้ แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้ เท่านั้น
ในการนี้ เพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัท
ใคร่ ขอให้ ท่า นผู้ถือหุ้ นและ/หรื อท่ านผู้ รั บมอบฉั นทะโปรดนํา เอกสารหรื อหลั กฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้ น
หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 มาแสดง
ต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย
อนึ่ง ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ได้ กาํ หนดว่า ผู้ถอื หุ้น
จะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถอื หุ้นได้ โดยจะต้ องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายได้ ท้งั หมด
และบริษัทกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record
Date) ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

_______________
(นายวิชัย ทองแตง)
ประธานกรรมการ
หมายเหตุ บริษัทได้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นพร้ อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด ซึ่งเป็ น
ฉบับเดียวกันกับที่ได้ ส่งให้ ผ้ ูถอื หุ้นไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัท http://www.grandeasset.com แล้ ว
3

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
-------------------------------เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันศุกร์ท่ี 20 เมษายน 2561 เวลา 10.15 น. ณ ห้ องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมเดอะ เวสทิน
แกรนด์ สุขมุ วิท เลขที่ 259 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เริ่มการประชุม
นายวิชัย ทองแตง ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุ ม ประธานได้ แจ้ งให้ ท่ีประชุ มทราบว่ า
มีผ้ ูถือหุ้นของบริษัทมาเข้ าร่วมประชุมทั้งด้ วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 158 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นได้
2,011,248,741 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 69.62 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด 2,889,039,237 หุ้น ซึ่งครบเป็ นองค์ประชุม
ตามข้ อบังคับของบริษัทแล้ ว
และในระหว่างการประชุม ได้ มีผ้ ูถอื หุ้นมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทําให้ มีผ้ ูถอื หุ้นมาเข้ าร่วมประชุม
ทั้งด้ วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 225 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นได้ 2,028,742,335 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
70.22 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด 2,889,039,237 หุ้น
ก่อนดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ประธานได้ มอบหมายให้
นางสาวสมศรี เกียรติธรี รัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย แนะนํากรรมการที่เข้ าร่วมประชุมดังนี้
1.
2.
3.
4.

นายวิชัย
ดร.พิจิตต
นายชายนิด
นายวิทวัส

ทองแตง
รัตตกุล
อรรถญาณสกุล
วิภากุล

5. นางสาววิลาวัณย์

เหลืองนาคทองดี

6. นายสุรเดช
7. นายอมรินทร์
8. นายไพสิฐ

นฤหล้ า
นฤหล้ า
แก่นจันทน์

9. นายชัยวัฒน์

อุทยั วรรณ์

10. นายพรชัย
11. นายวัฒนา

กิตติปัญญางาม
สุทธิพินิจธรรม

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

ทั้งนี้ นายอมฤทธิ์ ปั้นศิริ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มิได้ เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ในครั้งนี้ ดังนั้น กรรมการที่เข้ าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็ นร้ อยละ 92 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท
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และนางสาวสมศรี ไ ด้ แ นะนํา ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค คลที่เ กี่ย วข้ อ งอื่น ๆ ที่ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ชี้ แจง
ข้ อเท็จจริงและข้ อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้
1. นายสมชาย
ตรีรัตนาพิทกั ษ์
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายกฎหมาย
และเลขานุการบริษัท
2. นายสาธิต
เกียรติกระจาย
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายบัญชี
3. นางสาวกรองแก้ ว ลิมป์ กิตติกุล
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
4. นางสาวสมศรี
เกียรติธรี รัตน์
ที่ปรึกษากฎหมาย
5. นายอรรถพล
ชินรัตนลาภ
ที่ปรึกษาด้ านบัญชีและการเงิน
6. นางสาวสุวรรณา
ตันติศรีเจริญกุล
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก
บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จํากัด
7. นางสาวภรชนัน
อัศวกิตติมากุล
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก
บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จํากัด
ต่อจากนั้น นางสาวสมศรี เกียรติธรี รัตน์ ซึ่งได้ รับมอบหมายจากประธานที่ประชุม ได้ ช้ ีแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมให้ ผ้ ูถอื หุ้นทราบดังนี้
 ผู้ถอื หุ้นมีสทิ ธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
และผู้ถอื หุ้นแต่ละรายมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด
ทางหนึ่ งเท่ านั้ น มิ ฉะนั้ น จะถื อเป็ นบั ตรเสีย ยกเว้ นกรณี ของผู้ รั บมอบฉั นทะจากผู้ ลงทุ นต่ างประเทศที่ แ ต่ ง ตั้ ง
ให้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้ น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้ องลงคะแนนเสียงให้ เป็ นไปตามที่
ผู้ถอื หุ้นระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
 การลงมติในแต่ละวาระ จะให้ ผ้ ูถือหุ้นลงคะแนนโดยวิธีเปิ ดเผย และประธานจะสอบถามจาก
ที่ประชุมหรื อประธานอาจจะมอบหมายให้ ท่ีปรึกษากฎหมายเป็ นผู้สอบถามจากที่ประชุม และหากไม่ มีผ้ ูถือหุ้ น
ท่านใดไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติหรือเห็นด้ วยตามข้ อเสนอของ
คณะกรรมการบริษัท
 หากมีผ้ ูถอื หุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย หรือคัดค้ าน หรืองดออกเสียง ให้ ผ้ ูถอื หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลง
มติและลงชื่อในใบลงคะแนนเสียงตามที่บริษัทได้ แจกให้ ผ้ ูถอื หุ้นทุกท่านก่อนเข้ าประชุมแล้ ว
 เฉพาะวาระที่ 6 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนด
วาระ ให้ ผ้ ูถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่วมประชุมทุกท่านลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้ แจก
ให้ ผ้ ูถอื หุ้นทุกท่านแล้ ว และมอบให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทเพื่อทําการตรวจนับ อย่างไรก็ตาม หากมีผ้ ูถือหุ้นท่านใด
ไม่นาํ ส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถอื หุ้นมีมติเห็นด้ วยกับข้ อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
 ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้ นที่ไม่ เห็นด้ วยหรืองดออกเสียง
และบัตรเสีย ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ผลคะแนนเสียง
ที่ได้ จะถือว่าเป็ นจํานวนเสียงที่เห็นด้ วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทาํ หนังสือมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัท หรือให้ ผ้ ูอ่นื
เข้ าร่วมประชุม และเป็ นการมอบฉันทะแบบให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
ท่านนั้น คะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็ นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ ว
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 หลั ง จากนั้น ประธานจะสรุ ป ผลการลงมติ ห รื อ จะมอบหมายให้ ท่ีป รึ ก ษากฎหมายเป็ นผู้ ส รุ ป
ผลการลงมติในแต่ละวาระให้ ท่ปี ระชุมทราบว่า ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ หรือมีมติเสียงข้ างมากเท่าใด ไม่เห็นด้ วย
เท่าใด และงดออกเสียงเท่าใด
ต่อจากนั้น ประธานได้ ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ปี ระชุมทราบ
ประธานได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้ และไม่มี
เรื่องใดที่จะแจ้ งให้ ท่ปี ระชุมทราบ
วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24
เมษายน 2560
ประธานเสนอขอให้ ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นของบริ ษัทประจําปี 2560
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 และบริษัทได้ จัดส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่ าวให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณา
พร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว

มติ :
หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นของบริษัทประจําปี 2560 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ดังนี้
มติท่ลี ง
รับรอง
ไม่รับรอง
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

จํานวนราย
165
1
1
167

2,018,151,596
1,050
20,000
2,018,172,646

คิดเป็ นร้ อยละของ
จํานวนหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
100.00
0.00
0.00
100.00

วาระที่ 3. พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
ประธานมอบหมายให้ นายสาธิต เกียรติกระจาย รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริห าร-บัญชี เป็ นผู้ช้ ีแจง
รายละเอียดในวาระนี้ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
นายสาธิต เกียรติกระจายได้ รายงานพร้ อมแสดงวีดิทัศน์ประกอบคําชี้แจงเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ปี 2560 ของบริษัทให้ ผ้ ูถอื หุ้นทราบและพิจารณา โดยครอบคลุมถึงสาระสําคัญในเรื่องดังต่อไปนี้
1. ภาพรวมของธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2560 และเมื่อเปรียบเทียบกับรายการ
เดียวกันในปี 2559 ทั้งธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. สรุปผลการดําเนินงานในปี 2560 ของธุรกิจโรงแรม และเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกัน
ในปี 2559 ซึ่งได้ แก่ โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท โรงแรมเชอราตัน หั วหิน รีสอร์ ท
แอนด์ สปา และโรงแรมเชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า
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3. สรุปผลการดําเนินงานในปี 2560 ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเมื่อเปรียบเทียบกับรายการ
เดี ย วกั น ในปี 2559 ซึ่ งได้ แก่ โครงการไฮด์ สุ ขุ ม วิ ท 13 โครงการไฮด์ สุ ขุ ม วิ ท 11
และโครงการหัวหิน บลู ลากูน
และมีรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี ที่ได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้ นพร้ อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ ว
และเมื่อไม่มีผ้ ูถอื หุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมรับทราบ

มติ :
หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
และรายงานประจําปี
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน
ประธานมอบหมายให้ นายสาธิต เกียรติกระจาย รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริห าร-บัญชี เป็ นผู้ช้ ีแจง
รายละเอียดในวาระนี้ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
นายสาธิต เกีย รติก ระจายได้ สรุปพร้ อมแสดงวี ดิทัศน์ป ระกอบคําชี้ แจงให้ ผ้ ู ถือหุ้ นทราบถึงข้ อมู ล
ทางการเงินและรายการที่สาํ คัญของงบแสดงฐานะการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอื หุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบ
และรับรองจากผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ของบริษัทเพื่อเสนอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาแล้ ว โดยมีข้อมูลของงบการเงินที่สาํ คัญดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย : ล้ านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผู้ถอื หุ้น

ปี 2560
9,285
5,662
3,623

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย : ล้ านบาท)
รายได้ รวม
รายได้ จากธุรกิจโรงแรม
รายได้ จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
กําไรจากการขายทรัพย์สนิ ให้ แก่ทรัสต์
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
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ปี 2560
2,936
1,093
1,196
573
723
721

ปี 2559
7,689
4,787
2,902

ปี 2559
1,454
1,079
320
6
6

เพิ่มขึ้น/
(ลดลง)
1,596
875
721
เพิ่มขึ้น/
(ลดลง)
1,482
14
876
573
717
715

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)

และมีรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามงบการเงินของบริษัทที่ได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาพร้ อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ ว
ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
ผู้ถือหุ้ น (นายชาญยุทธ สิทธิถาวรทรัพย์) ได้ สอบถามถึงสาเหตุท่ีรายได้ รวมของธุรกิจโรงแรมในปี
2560 ที่ผ่ า นมามี จํา นวนเพิ่ ม ขึ้น ไม่ ม ากนัก เมื่อ เปรี ยบเทีย บกับ จํา นวนนั กท่อ งเที่ยวต่ า งชาติ ท่ีเ ดิน ทางเข้ า มา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นมาก ซึ่งนายไพสิฐ แก่นจันทน์ได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่า โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์
สุ ขุ ม วิ ท มี ร ายได้ ใ นปี 2560 เพิ่ ม ขึ้ น แต่ ลู ก ค้ า ส่ ว นใหญ่ ข องโรงแรมเชอราตั น หั ว หิ น รี ส อร์ ท แอนด์ สปา
และโรงแรมเชอราตัน หั วหิ น ปราณบุรี วิล ล่ าเป็ นคนไทย และได้ รับผลกระทบต่ อเนื่องจากเหตุการณ์ในเดือน
ตุ ล าคมปี 2559 จึ ง ทํา ให้ ใ นปี 2560 ยั ง คงมี ก ารยกเลิ ก หรื อ ระงั บ การใช้ บ ริ ก ารเป็ นจํา นวนมาก ในขณะที่
นั ก ท่ อ งเที่ย วต่ า งชาติ ส่ ว นใหญ่ นิ ย มเดิ น ทางไปท่ อ งเที่ย วในจั ง หวั ด เฉพาะที่เ ป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วที่มี ช่ื อ เสีย ง
สําหรับชาวต่างชาติ เช่น จังหวัดภูเก็ต เกาะสมุย หรือเมืองพัทยา เป็ นต้ น ทําให้ ภาพรวมรายได้ ของธุรกิจโรงแรม
ในปี ที่ผ่านมามีจาํ นวนเพิ่มขึ้นไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม ภาพรวมรายได้ ของธุรกิจโรงแรมในช่วงต้ นปี 2561 จนถึง
ปัจจุบันดีข้ นึ กว่าปี 2560 ที่ผ่านมา
เมื่อไม่มีผ้ ูถอื หุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ

มติ :
หลั ง จากที่ประชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว ที่ประชุ ม มี มติ ด้ว ยคะแนนเสีย งข้ า งมากของจํา นวนเสีย งทั้ง หมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้นสุด
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
วันเดียวกันดังนี้
มติท่ลี ง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

จํานวนราย

186
1
1
188

2,025,985,905
262,500
20,000
2,026,268,405

คิดเป็ นร้ อยละของ
จํานวนหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
99.99
0.01
0.00
100.00

วาระที่ 5. พิจารณารับทราบการจัดสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560
ประธานมอบหมายให้ นายสาธิต เกียรติกระจาย รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริห าร-บัญชี เป็ นผู้ช้ ีแจง
รายละเอียดในวาระนี้ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
นายสาธิต เกียรติกระจายชี้แจงให้ ท่ปี ระชุมทราบว่า ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีกาํ ไรสุทธิจากการ
ดําเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 213,704,086.18 บาท และไม่มีผลขาดทุนสะสม ซึ่งตามกฎหมาย
และข้ อบังคับของบริษัทได้ กาํ หนดให้ บริษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่ าร้ อยละ 5
ของกํา ไรสุทธิประจําปี จนกว่ าทุ นสํารองนี้จะมีจํานวนไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ดังนั้น
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คณะกรรมการบริ ษัทจึ งได้ มีมติให้ นําเสนอต่ อที่ประชุ มผู้ถือหุ้ นเพื่ อรั บทราบการจั ดสรรเงิน กําไรสุทธิปี 2560
ส่ ว นหนึ่ง จํา นวน 10,685,204.31 บาทเป็ นทุ น สํา รองตามกฎหมาย และพิ จ ารณาการจ่ า ยเงิน ปั นผลสํา หรั บ
ผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ให้ แก่ผ้ ูถอื หุ้นดังนี้
1. ให้ บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล
โดยเป็ นหุ้ นสามัญไม่เกิน 115,561,569
หุ้ น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุ นละ 1.- บาท รวมเป็ นมูลค่ าทั้งสิ้นไม่เกิน
115,561,569.- บาท หรือคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.04 บาทต่อหุ้น และในกรณีท่ผี ้ ูถือหุ้นรายใดมีเศษ
ของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้ นปั นผลแล้ ว ให้ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ ายเป็ นหุ้ นปั นผลในอัตราหุ้ นละ
0.04 บาท และ
2. ให้ บริษัทจ่ ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้ นละ 0.004445 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินไม่ เกิน
12,841,780.- บาท
จึงรวมเป็ นการจ่ ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ในอัตราหุ้ นละ 0.044445
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 63.25 ของกําไรสุทธิประจําปี 2560 และเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในนโยบายการจ่ าย
เงิ น ปั น ผลที่ บ ริ ษั ท ประกาศไว้ โดยกํา หนดวั น กํา หนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นเพื่ อ สิ ท ธิ ใ นการรั บ เงิ น ปั น ผลสํา หรั บ
ผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2560 ในวันศุกร์ ท่ี 23 มีนาคม 2561
และบริ ษัทจะจ่ ายเงินปั นผล
ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ เงินปั นผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสําหรับเงินปันผลทั้งหมดจากเงินปันผลในส่วนที่จ่ายเป็ นเงินสด
ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา และเมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้
ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ :
หลั ง จากที่ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว ที่ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ ทราบการจั ด สรรเงิ น กํา ไรสุท ธิป ระจํา ปี 2560
ส่วนหนึ่งเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 10,685,204.31 บาท และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
คิดเป็ นร้ อยละของ
่ลงมติ
จํ
า
นวนเสี
ย
งที
จํานวนหุ้นที่มาประชุม
มติท่ลี ง
จํานวนราย
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และมีสทิ ธิออกเสียง
อนุมัติ
2,026,282,255
100.00
193
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
บัตรเสีย
20,000
0.00
1
รวม
2,026,302,255
100.00
194
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริษัทดังนี้
1. ให้ บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั น
ผล โดยเป็ นหุ้นสามัญไม่เกิน 115,561,569 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1.- บาท รวมเป็ นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน
115,561,569.- บาท หรือคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.04 บาทต่อหุ้น และในกรณีท่ผี ้ ูถือหุ้นรายใดมีเศษ
ของหุ้ นเดิมหลังการจัดสรรหุ้ นปั นผลแล้ ว ให้ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุ้ นปั นผลในอัตราหุ้นละ
0.04 บาท และ
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2. ให้ บริษัทจ่ ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้ นละ 0.004445 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินไม่ เกิน
12,841,780.- บาท
จึงรวมเป็ นการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.044445 บาท
คิดเป็ นร้ อยละ 63.25 ของกําไรสุทธิประจําปี 2560 และเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในนโยบายการจ่ายเงินปั น
ผลที่บริษัทประกาศไว้ โดยกําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผลสําหรับ ผลการดําเนินงานของ
บริษัทประจําปี 2560 ในวันศุกร์ท่ี 23 มีนาคม 2561 และบริษัทจะจ่ายเงินปั นผลในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม
2561 โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสําหรับเงินปันผลทั้งหมดจากเงินปันผลในส่วนที่จ่ายเป็ นเงินสด
วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ
ประธานมอบหมายให้ นายสมชาย ตรีรัตนาพิทักษ์ รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร-กฎหมาย เป็ นผู้
ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
นายสมชาย ตรี รั ต นาพิ ทัก ษ์ ช้ ี แจงให้ ท่ีป ระชุ ม ทราบว่ า การพิ จ ารณาในวาระนี้ เป็ นการพิ จ ารณา
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและตามข้ อบังคับของบริษัทที่กาํ หนดให้ กรรมการต้ องออก
จากตําแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี เป็ นจํานวนหนึ่งในสาม โดยให้ กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ
เป็ นกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ แต่มีสทิ ธิท่จี ะได้ รับการเลือกตั้งให้ กลับเข้ ามาดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษั ทได้ อีก โดยบริ ษั ทมี คณะกรรมการรวม 12 ท่า น ดั งนั้ น จึ งมีก รรมการที่ออกจากตํา แหน่ ง
ตามกําหนดวาระในครั้งนี้จาํ นวน 4 ท่านดังนี้
1.
2.
3.
4.

นายวิชัย
ดร.พิจิตต
นายไพสิฐ
นายอมฤทธิ์

ทองแตง
รัตตกุล
แก่นจันทน์
ปั้นศิริ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อย่างไรก็ตาม นายอมฤทธิ์ ปั้ นศิริ ซึ่งเป็ นกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระในครั้งนี้
ได้ แจ้ งความประสงค์ท่จี ะขอไม่รับตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีก เนื่องจากมีภารกิจที่จะต้ องรับผิดชอบในด้ านอื่น
เพิ่มมากขึ้น จึงทําให้ ไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้ อย่ างเต็มที่ โดยนายอมฤทธิ์ได้ แจ้ ง
ความประสงค์มายังบริษัทหลังจากที่บริษัทได้ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ ผ้ ูถือหุ้นแล้ ว ดังนั้น รายละเอียดในหนังสือ
เชิ ญ ประชุ ม ที่ไ ด้ จั ด ส่ ง ให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น จึ ง ยั ง เป็ นรายละเอีย ดตามมติ เ ดิ ม ของคณะกรรมการบริ ษั ท ที่เ คยเสนอให้
นายอมฤทธิ์กลับเข้ าดํา รงตําแหน่ งกรรมการของบริษัทอีกครั้ งหนึ่ง และเนื่องจากบริษัทเป็ นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทย บริ ษั ท จึ ง ต้ อ งมี จํา นวนกรรมการอิส ระไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ใน 3 ของจํา นวน
กรรมการทั้งหมด และต้ องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 3 คน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอขอให้ ท่ี
ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ ดร.ฐิ ติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบแทนตําแหน่งของนายอมฤทธิ์ ปั้นศิริ โดยประวัติของดร.ฐิ ติพงศ์ท่เี สนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการ ปรากฏตามเอกสารที่ได้ แจกให้ ผ้ ถู อื หุ้นแล้ ว
ส่ ว นกรรมการอีก สามท่ า นคือ นายวิชั ย ทองแตง ดร.พิ จิ ต ต รั ต ตกุ ล และนายไพสิฐ แก่ น จั น ทน์
เป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้ องกับกิจการของบริ ษัท
อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้
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กรรมการทั้งสามท่านกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทได้ จัดส่งประวัติของกรรมการทั้งสาม
ท่า นที่เ สนอขอให้ ท่ีป ระชุ ม พิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง เป็ นกรรมการให้ ผ้ ู ถือ หุ้ น พิ จ ารณาพร้ อ มหนัง สือ เชิ ญ ประชุ ม แล้ ว
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออก
จากตําแหน่งตามกําหนดวาระดังนี้
1. เลือกตั้งให้ นายวิชัย ทองแตง ดร.พิจิตต รัตตกุล และนายไพสิฐ แก่นจันทน์ ซึ่งเป็ นกรรมการ
ที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อกี วาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้ ดร.ฐิ ติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแทนนายอมฤทธิ์ ปั้นศิริ กรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระในครั้งนี้
ทั้งนี้ กรรมการบริษัททั้งสามท่านดังกล่าวและดร.ฐิ ติพงศ์ นันทาภิวัฒน์มิได้ เป็ นกรรมการในบริษัทอื่น
ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทแต่อย่างใด
และก่อนการพิจารณาลงมติ กรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระในครั้งนี้ได้ แจ้ งความประสงค์
ที่จ ะขอออกจากห้ อ งประชุ ม เป็ นการชั่ ว คราว เพื่ อ ให้ ท่ีป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ พิ จ ารณาและลงมติ อ ย่ า งเป็ นอิส ระ
ประธานจึงเชิญกรรมการที่ออกจากตําแหน่ งตามกําหนดวาระทั้งสามท่านออกจากห้ องประชุ มเป็ นการชั่วคราว
และมอบหมายให้ นายชายนิด อรรถญาณสกุล ทําหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุมในวาระนี้ต่อไปแทน
ประธาน (นายชายนิด อรรถญาณสกุล ) จึงเสนอขอให้ ท่ีประชุ มพิจารณา และเมื่อไม่ มีผ้ ูถือหุ้ นใด
มีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ

มติ :
หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่ง
ตามกําหนดวาระดังนี้
1. เลือกตั้งให้ นายวิชัย ทองแตง ดร.พิจิตต รัตตกุล และนายไพสิฐ แก่นจันทน์ ซึ่งเป็ นกรรมการ
ที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อกี วาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้ ดร.ฐิ ติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแทนนายอมฤทธิ์ ปั้นศิริ กรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระในครั้งนี้
โดยที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ด้ วยคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ ถื อ หุ้ นที่ ม าประชุ ม และ
ออกเสียงลงคะแนนดังนี้
(1) นายวิชัย ทองแตง
คิดเป็ นร้ อยละของ
่ลงมติ
จํ
า
นวนเสี
ย
งที
จํานวนหุ้นที่มาประชุม
มติท่ลี ง
จํานวนราย
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และมีสทิ ธิออกเสียง
อนุมัติ
2,026,063,536
99.99
197
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
262,500
0.01
1
บัตรเสีย
20,000
0.00
1
รวม
2,026,346,036
100.00
199
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(2) ดร.พิจิตต รัตตกุล
มติท่ลี ง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

จํานวนราย

2,026,098,536
262,500
20,000
2,026,381,036

198
1
1
200

คิดเป็ นร้ อยละของ
จํานวนหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
99.99
0.01
0.00
100.00

(3) นายไพสิฐ แก่นจันทน์
มติท่ลี ง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

จํานวนราย

2,026,098,536
262,500
20,000
2,026,381,036

198
1
1
200

คิดเป็ นร้ อยละของ
จํานวนหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
99.99
0.01
0.00
100.00

(4) ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์
มติท่ลี ง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

จํานวนราย

2,026,098,436
20,000
262,600
2,026,381,036

197
1
2
200

คิดเป็ นร้ อยละของ
จํานวนหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
99.99
0.00
0.01
100.00

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีจาํ นวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
1. นายวิชัย
ทองแตง
ประธานกรรมการ
2. ดร.พิจิตต
รัตตกุล
รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร
3. นายชายนิด
อรรถญาณสกุล
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายวิทวัส
นางสาววิลาวัณย์
นายสุรเดช
นายอมรินทร์
นายไพสิฐ
นายชัยวัฒน์

วิภากุล
เหลืองนาคทองดี
นฤหล้ า
นฤหล้ า
แก่นจันทน์
อุทยั วรรณ์

10. นายพรชัย
11. นายวัฒนา

กิตติปัญญางาม
สุทธิพินิจธรรม

12. ดร.ฐิติพงศ์

นันทาภิวัฒน์

กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

วาระที่ 7. พิจารณากําหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561
ประธานมอบหมายให้ นายสมชาย ตรีรัตนาพิทักษ์ รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร-กฎหมาย เป็ นผู้
ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
นายสมชาย ตรี รั ต นาพิ ทัก ษ์ ช้ ี แจงให้ ท่ีป ระชุ ม ทราบว่ า การพิ จ ารณาในวาระนี้ เป็ นการพิ จ ารณา
เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํา กัด และตามข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ที่ก ํา หนดให้ ก ารจ่ า ยเงิ น
ค่ า ตอบแทนให้ แก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท จะต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น โดยคณะกรรมการบริ ษั ท
ได้ พิจารณาค่ าตอบแทนสําหรับกรรมการโดยเทียบเคียงกับอัตราค่ าตอบแทนกรรมการในกลุ่ มธุรกิจ เดียวกัน
รวมถึ ง ความเหมาะสมกับ ขอบเขต หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการดั ง กล่ า ว จึ ง เห็น ควรกํา หนด
เงินค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการประจําปี 2561 ในรูปค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับอัตราที่ได้ รับอนุมัติในปี 2560
ดังนี้
1. ค่าเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งละ 50,000.- บาทต่อคน
2. ค่าเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ครั้งละ 50,000.- บาทต่อคน
3. ค่าเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งละ 10,000.- บาทต่อคน โดยกําหนด
วงเงินค่าเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการบริหารไม่เกินปี ละ 1,500,000.- บาท
ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
ผู้ถือหุ้ น (นายชาญยุ ทธ สิทธิถาวรทรั พย์ ) ได้ สอบถามถึงจํานวนกรรมการบริ หาร ซึ่ งนายสมชาย
ตรีรัตนาพิทกั ษ์ได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่า คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้ วยกรรมการบริหารจํานวน 7 คน
เมื่อไม่มีผ้ ูถอื หุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ

มติ :
หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
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มติท่ลี ง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

จํานวนราย

2,026,520,536
262,500
2,026,783,036

200
1
201

คิดเป็ นร้ อยละของ
จํานวนหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
99.99
0.01
100.00

อนุ มัติเงินค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการประจําปี 2561 ในรูปค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับอัตราที่
ได้ รับอนุมัติในปี 2560 ดังนี้
1. ค่าเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งละ 50,000.- บาทต่อคน
2. ค่ า เบี้ ยประชุ ม สํ า หรั บ การประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยงครั้งละ 50,000.- บาทต่อคน
3. ค่ า เบี้ ยประชุ ม สํา หรั บ การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารครั้ ง ละ 10,000.- บาทต่ อ คน
โดยกําหนดวงเงินค่าเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการบริหารไม่เกินปี ละ 1,500,000.- บาท
วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2561
ประธานมอบหมายให้ นายสาธิต เกียรติกระจาย รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร-บัญชี เป็ นผู้ช้ ีแจง
รายละเอียดในวาระนี้ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
นายสาธิ ต เกี ย รติ ก ระจายชี้ แจงให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า การพิ จ ารณาในวาระนี้ เป็ นการพิ จ ารณา
เพื่ อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและตามข้ อบังคับของบริ ษัทที่กาํ หนดให้ ท่ีประชุ มสามัญ
ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน
อีวาย จํากัดได้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาโดยตลอด แต่เนื่องจากบริษัท พร็อพเพอร์ต้ ี เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน)
(“PF”) ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้ อมจะมีการนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2561 ของ PF เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ ผ้ ูสอบบัญชีของบริษัท ไพร้ ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
เป็ นผู้สอบบัญชีของ PF ประจําปี 2561
ดังนั้น เพื่อให้ การสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง PF และบริษัทในกลุ่มของ PF เป็ นไป
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเดียวกัน และเพื่อประโยชน์ต่อการจัดทํางบการเงินรวมของบริ ษัท
และบริ ษั ท ย่ อ ย รวมถึ ง PF และบริ ษัท ในกลุ่ ม ของ PF คณะกรรมการบริ ษั ท โดยการพิ จ ารณาและเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ ผ้ ูสอบบัญชีของบริษัท ไพร้ ซ
วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด โดยนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3760
และ/หรือนายพิสฐิ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4095 และ/หรือนางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2561 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า
ผู้สอบบัญชีดังกล่ าวมีคุณสมบัติตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และและตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
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(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)
มีความเป็ นอิสระ ไม่ มีผลประโยชน์ขัดกันกับบริษัท และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งมีมาตรฐาน
การสอบบัญชีเป็ นที่ยอมรับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยให้ ผ้ ูสอบบัญชีคนใด
คนหนึ่งมีอาํ นาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบั ญชี ของบริ ษัทได้ และกําหนดค่ าตอบแทนให้
ผู้สอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 2,500,000.- บาท นอกจากนี้ บริษัท ไพร้ ซ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
ยังเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้ วย ทั้งนี้ จํานวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีท่จี ะเสนอให้ ท่ปี ระชุม
พิจารณาเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี ที่ผ่าน ๆ มามีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อบริษัทและบริษัทย่อย

1

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์
แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)

2

บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จํากัด

690,000

3

บริษัท แกรนด์ อีควิต้ ี ดีเวลลอปเม้ นท์
จํากัด

100,000

100,000

-

4

บริษัท โอเวนเดล จํากัด

420,000

100,000

320,000

3,710,000

3,700,000

10,000

รวม

ปี 2561

2,500,000

ปี 2560

เพิ่มขึ้น/
(ลดลง)

ลําดับ

2,490,000

10,000

1,010,000 (320,000)

ทั้งนี้ บริษัท ไพร้ ซ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด และผู้สอบบัญชีท่เี สนอแต่งตั้งเป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทและบริษัทย่ อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่ อย ผู้บริหาร หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้ อง
ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
ผู้ถือหุ้น (นายไกรฤกษ์ อบรมสุข) ได้ มีข้อสอบถามเกี่ยวกับจํานวนผู้สอบบัญชีท่จี ะได้ รับการแต่งตั้ง
ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทว่า ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทจะดําเนินการโดยผู้สอบบัญชีท้งั สามคนหรือเพียง
คนใดคนหนึ่ง และค่าสอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 2,500,000.- บาทนั้น เป็ นค่าสอบบัญชีสาํ หรับผู้สอบบัญชีต่อคน
หรือต่ อสามคน ซึ่งนายสาธิตได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่ า บริษัทจะเสนอให้ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ ซ
วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัดจํานวนสามคน และในการตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี
ของบริ ษัท จะกระทําโดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งในสามคนนี้ ทั้งนี้ การเสนอให้ แต่ งตั้งผู้สอบบัญชีท้ังสามคน
เป็ นการสํารองไว้ หากผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ ค่าสอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน
2,500,000.- บาทจะเป็ นค่าสอบบัญชีสาํ หรับบริษัท ไพร้ ซ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
และเมื่อไม่มีผ้ ูถอื หุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ

มติ :
หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
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มติท่ลี ง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

จํานวนราย

208
208

2,027,701,576
2,027,701,576

คิดเป็ นร้ อยละของ
จํานวนหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
100.00
100.00

อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ผู้ สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ไพร้ ซ วอเตอร์ เ ฮาส์ คู เ ปอร์ ส เอบี เ อเอส จํ า กั ด
โดยนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3760 และ/หรือนายพิสิฐ ทางธนกุล
ผู้ ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตทะเบี ย นเลขที่ 4095 และ/หรื อ นางสาวนภนุ ช อภิ ช าตเสถีย ร ผู้ ส อบบั ญชี รั บอนุ ญ าต
ทะเบี ย นเลขที่ 5266 เป็ นผู้ ส อบบั ญชี ของบริ ษั ท ประจํา ปี 2561 และกํา หนดเงิ น ค่ า ตอบแทนให้ ผ้ ู ส อบบั ญ ชี
ภายในวงเงินไม่เกิน 2,500,000.- บาท
วาระที่ 9. พิจารณาอนุ มัติการเข้ าลงทุ นในหุ้ นสามัญของบริ ษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) (“ROH”) และการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้งั หมดของ ROH (Tender Offer)
ประธานมอบหมายให้ นายชายนิด อรรถญาณสกุล
เป็ นผู้ช้ ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา

กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

นายชายนิด อรรถญาณสกุลชี้แจงให้ ท่ปี ระชุมทราบว่า ด้ วยบริษัทมีความประสงค์จะขยายการลงทุน
ในธุรกิจโรงแรมเพื่อเป็ นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจโรงแรมกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ท่ดี ีในการประกอบธุรกิจโรงแรมให้ แก่บริษัท ตลอดจนเพื่อขยายฐาน
ลูกค้ าและรายได้ ในธุรกิจโรงแรมของบริษัทให้ มากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาการเข้ าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และการเข้ าทํา
คําเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้งั หมดของ ROH ตามรายละเอียดที่ระบุอยู่ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นแล้ ว
ดังนี้
1. บริ ษั ท จะเข้ า ซื้ อหุ้ น สามั ญ ของ ROH ที่ถื อ โดยบริ ษั ท การบิ น ไทย จํา กัด (มหาชน) จํา นวน
22,500,000 หุ้ น มู ล ค่ าที่ต ราไว้ ห้ ุ นละ 10.- บาท คิดเป็ นร้ อยละ 24 ของจํา นวนหุ้ น ที่จําหน่ า ยแล้ ว ทั้ง หมด
ของ ROH ในราคาหุ้นละ 41.- บาท รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้น 922,500,000.- บาท
2. บริ ษัท จะเข้ า ซื้ อหุ้ น สามัญ ของ ROH ที่ถือ โดยบริ ษัท สตาร์ วูด โฮเต็ล (ประเทศไทย) จํา กัด
จํานวน 41,250,235 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 10.- บาท คิดเป็ นร้ อยละ 44 ของจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายแล้ วทั้งหมด
ของ ROH ในราคาหุ้นละ 35.- บาท รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,443,758,225.- บาท
3. บริษัทจะเข้ าทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้งั หมดของ ROH จากผู้ถอื หุ้นทุกรายของ ROH หลังจากที่
บริษัทได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถอื หุ้นแล้ ว โดยเป็ นหุ้นสามัญของ ROH จํานวน 29,999,765 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10.- บาท คิดเป็ นร้ อยละ 32 ของจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายแล้ วทั้งหมดของ ROH ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 41.บาท รวมเป็ นราคาเสนอซื้อทั้งสิ้น 1,229,990,365.- บาท โดยบริษัทจะชําระเป็ นเงินทั้งจํานวนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้ น
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ของ ROH ที่ตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดของบริษัท ทั้งนี้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุ นที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลั กทรั พย์ เพื่อครอบงํากิจการ
เนื่องจากบริษัทจะได้ มาซึ่งหุ้นสามัญของ ROH เกินกว่าร้ อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ROH
ทั้งนี้ บริษัทคาดว่า จะสามารถรับโอนหุ้น ROH จากบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท
สตาร์วูด โฮเต็ล (ประเทศไทย) จํากัดให้ แล้ วเสร็จได้ ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นได้ มีมติ
อนุมัติการเข้ าลงทุนในหุ้นสามัญของ ROH และการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้งั หมดของ ROH แล้ ว และบริษัท
จะเริ่มกระบวนการการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้งั หมดของ ROH ทันทีหลังจากที่ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติ
อนุมัติการทํารายการเช่ นกัน ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ูถอื หุ้นทราบโดยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯต่อไป
การเข้ าลงทุนของบริษัทใน ROH เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้ องที่มีมูลค่าของรายการที่จะต้ องได้ รับอนุมัติ
จากที่ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ด้ ว ยคะแนนเสีย งไม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี่ข องจํา นวนเสี ย งทั้ง หมดของผู้ ถือ หุ้ น ที่ม าประชุ ม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย โดยมีรายละเอียดของรายการปรากฏ
ตามสารสนเทศการเข้ าทํารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้งั หมดของ ROH ที่ได้ จัดส่ง
ให้ ผ้ ูถอื หุ้นพิจารณาแล้ ว
โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเห็นควรให้ นาํ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและมีมติ
อนุมัติดังนี้
1. อนุ มัติให้ บริ ษัทเข้ าลงทุ นในหุ้ นสามัญของ
ของ ROH ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น

ROH

และเข้ าทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมด

2. มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามของบริษัท และ/หรือ
บุคคลที่ไ ด้ รั บมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร หรื อ กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามของบริ ษัทมีอาํ นาจในการ
พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้งมีอาํ นาจในการเข้ าเจรจา ทําความตกลง และลงนาม
ในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นและเกี่ยวข้ องเพื่อให้ การเข้ าทํารายการดังกล่าวสําเร็จลุล่วงตามที่ได้ รับอนุมัติ
รวมถึงการติด ต่ อและการยื่ นคําขออนุ ญาต เอกสารและหลั กฐานดัง กล่ าวต่ อหน่ วยงานราชการหรื อหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนมีอาํ นาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเป็ นและสมควรเกี่ยวกับ การเข้ าลงทุ นในหุ้ นสามัญ
ของ ROH และการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้งั หมดของ ROH ได้ ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่อไป
หลังจากนั้น นายชายนิดได้ มอบหมายให้ นายอรรถพล ชินรัตนลาภ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นบั ญ ชี แ ละการเงิ น
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ ROH เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ ผ้ ูถอื หุ้นพิจารณา
นายอรรถพล ชิ น รั ต นลาภได้ ช้ ี แจงและแสดงวี ดิ ทัศ น์ ป ระกอบคํา ชี้ แจงถึ ง รายละเอีย ดเกี่ย วกั บ
การประกอบธุรกิจของ ROH ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาดังนี้
1. ข้ อมูลทั่วไปและผลการดําเนินงานในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาของ ROH
2. ที่ต้ังและรายละเอียดทรัพย์สินที่สาํ คัญของ ROH ได้ แก่ ที่ดินและโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
และทาวเวอร์ (“โรงแรมของ ROH”) รวมถึงทรัพย์สินและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เป็ น
ส่วนควบหรือส่วนประกอบของโรงแรมของ ROH
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3. รายละเอียดข้ อมูลและผลการดําเนินงานในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมาของโรงแรมของ ROH และ
เมื่อเปรียบเทียบกับโรงแรมอื่น ๆ ที่ต้งั อยู่ในพื้นที่ใกล้ เคียงกัน
4. ราคาประเมินทรัพย์สินของ ROH ที่ประเมินโดยบริษัท ไทยประเมินราคา จํากัด ทั้งวิธีต้นทุ น
(Cost Approach) และวิธม
ี ูลค่ารายได้ (Income Approach)
ประธานได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้ นทราบว่ า ในการนําเสนอต่อที่ประชุ มผู้ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุ มัติการเข้ า
ลงทุนใน ROH คณะกรรมการบริษัทได้ แต่งตั้งให้ บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จํากัดเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพื่ อ ทํา ความเห็น ต่ อ รายการได้ ม าซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท โดยมี ร ายละเอี ย ดปรากฏตามรายงานความเห็ น
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี
จํากัด (มหาชน) ที่ได้ จัดส่งให้ ผ้ ถู อื หุ้นพิจารณาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ดังกล่าวได้ เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นในครั้งนี้เพื่อช่วยชี้แจงและตอบข้ อซักถามของผู้ถอื หุ้นด้ วย
ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
มีผ้ ูถอื หุ้นได้ มีข้อซักถาม และคณะกรรมการได้ ตอบข้ อซักถามในประเด็นที่สาํ คัญดังนี้
1. ผู้ถือหุ้ น (นายสุเมธ ตันวงษ์วาน) ได้ สอบถามว่า จากข้ อมูลรายได้ ในธุรกิจโรงแรมของ ROH
ที่ไ ด้ นําเสนอให้ พิจารณานั้น โรงแรมของ ROH มีรายได้ รวมตํ่ากว่ ารายได้ รวมของโรงแรมอื่นที่ต้ังอยู่ ในพื้ นที่
ใกล้ เคียงกัน คณะกรรมการบริษัทจะมีวิธีการที่จะทําให้ รายได้ ของ ROH มีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้นให้ ได้ ใกล้ เคียงกับ
โรงแรมอื่นได้ อย่างไร? ซึ่งนายชายนิดได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่า ปัจจุบันค่าห้ องพักของโรงแรมของ ROH อยู่ในระดับที่ต่าํ
โดยโรงแรมของ ROH เป็ นโรงแรมริมแม่นาํ้ ที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากโรงแรมแชงกรีล่า บริษัทจึงคาดว่า
เมื่อ บริ ษั ท ได้ ดํา เนิน การปรั บ ปรุง ส่ ว นต่ า ง ๆ ของโรงแรมดัง กล่ า วแล้ ว จะทํา ให้ ส ามารถปรั บ ราคาค่ า ห้ อ งพั ก
เพิ่มการจัดประชุมสัมมนาและงานแต่งงาน ซึ่งจะทําให้ มีรายได้ ค่าอาหารเพิ่มขึ้นด้ วย นอกจากนี้ นายวิทวัส วิภากุล
ได้ ช้ ีแจงเพิ่มเติมว่า หากบริษัทได้ รับอนุ มัติให้ เข้ าลงทุนใน ROH บริษัทจะมีการพิจารณาปรับปรุงอาคารโรงแรม
ของ ROH ในส่วนของ Roof Top ซึ่งคาดว่า หลังการปรับปรุงเรียบร้ อยแล้ วจะสามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่โรงแรม
ของ ROH เพิ่มมากขึ้น
2. ผู้ถอื หุ้น (นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล) ได้ มีข้อสอบถามและให้ ความเห็นดังนี้
2.1 ราคาเสนอซื้ อหุ้ นสามั ญ ของ ROH ที่เ สนอให้ ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาถื อ เป็ นราคาที่ต่ ํา มาก
และได้ สอบถามว่า ทรัพย์สินของ ROH จะรวมถึงศูนย์การค้ าริเวอร์ซิต้ ีซ่ึงตั้งอยู่ติดกันด้ วยหรือไม่? ซึ่งนายชายนิด
ได้ ช้ ีแจงว่า ศูนย์การค้ าริเวอร์ซิต้ ไี ม่ใช่ทรัพย์สนิ ของ ROH แต่สามารถเดินไปมาระหว่างกันได้
2.2 บริษัทได้ มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินบริเวณถนนสี่พระยาเพื่อก่อสร้ างสะพาน
ข้ ามแม่นาํ้ เจ้ าพระยาว่าจะมีผลกระทบกับโรงแรมของ ROH หรือไม่? ซึ่งนายชายนิดได้ ช้ ีแจงว่า จากการตรวจสอบ
ไม่พบว่าจะมีการเวนคืนที่ดินในบริเวณดังกล่าวแต่อย่างใด
2.3 หากบริ ษัทเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่ มทุ นให้ แก่ผ้ ู ถือหุ้ นเดิม ไม่ ส าํ เร็จ บริ ษัทมีแผนรองรั บ
ในเรื่องดังกล่าวอย่างไร? บริษัทมีเงินทุนเพียงพอที่จะปรับปรุงโรงแรมของ ROH หรือไม่? ซึ่งนายชายนิดได้ ช้ ีแจง
ให้ ทราบว่า ปั จจุ บัน ROH มีเงินสดหลายร้ อยล้ านบาท และไม่ มีหนี้สินที่เป็ นสาระสําคัญแต่ อย่ างใด ดังนั้น
หาก ROH จะต้ องปรับปรุงโรงแรม ก็จะสามารถดําเนินการได้ ด้วยทุนของ ROH และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
และในส่วนของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ูถือเดิม หากผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ประสงค์หรือไม่มีความพร้ อม
ที่จะซื้อหุ้ นเพิ่มทุนดังกล่ าว PF ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้ เตรียมความพร้ อมที่จะใช้ สิทธิซ้ ือหุ้ นเพิ่มทุนตามสิทธิ
และเกินสิทธิแล้ ว และนางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดีได้ ช้ ีแจงให้ ทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ เตรียมความพร้ อม
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ในด้ านเงินทุนในการเข้ าซื้อหุ้ น ROH ไว้ แล้ ว โดยบริษัทมีเงินทุนสํารองบางส่วนและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ซึ่งมีความเพียงพอกับการเข้ าซื้อหุ้ นของ ROH ถึงแม้ ว่า ผู้ถือหุ้ นเดิมจะใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นเพิ่มทุนไม่ครบตามจํานวน
ที่เสนอขายก็ตาม
3. ผู้ถือหุ้ น (นายชาญยุ ทธ สิทธิถาวรทรัพย์) ได้ สอบถามว่ า หากการเสนอขายหุ้ นเพิ่มทุนให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมไม่สาํ เร็จ จะกระทบกับแผนธุรกิจของบริษัทหรือไม่? ซึ่งนายชายนิดได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่า ในปี ที่ผ่านมา
บริ ษัท ได้ ขายทรั พ ย์ สินให้ แก่ ทรั ส ต์เ พื่ อการลงทุ นในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ทํา ให้ บริ ษัท มีเ งิน ทุ นจํานวนหนึ่งรองรั บ
การลงทุนในอนาคต ส่วนโครงการไฮด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ ซึ่งเป็ นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัทกับกลุ่มซูมิโตโม
ก็ได้ รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเรียบร้ อยแล้ ว และตามที่นางสาววิลาวัณย์ได้ ช้ ีแจงให้ ทราบแล้ วว่า การเข้ าซื้อ
หุ้น ROH ได้ รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินด้ วยเช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทคาดว่า โรงแรมไฮแอท
รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท จะสามารถเปิ ดให้ บริการได้ ในช่ วงครึ่งปี หลังของปี 2561 ซึ่งจะทําให้ บริษัทมีรายได้
เพิ่มขึ้น ดังนั้น หากการเสนอขายหุ้ นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ูถือเดิมไม่สาํ เร็จ จะไม่มีผลกระทบกับแผนธุรกิจของบริษัท
แต่อย่างใด
4. ผู้ถอื หุ้น (นายสุรชัย รติทอง) ได้ มีข้อสอบถามดังนี้
4.1 หากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมไม่สาํ เร็จ PF ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัทจะใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นเพิ่มทุนให้ ครบหรือไม่? ซึ่งนายชายนิดได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่า PF มีความพร้ อมที่จะใช้ สิทธิ
ซื้อหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ แต่ต้องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2560
ที่กาํ หนดห้ ามมิให้ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ูถอื หุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ หากการจัดสรรหุ้นดังกล่าวทําให้ ผ้ ูถือหุ้น
ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้ าข่ายต้ องทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้งั หมด
ของบริษัท (Tender Offer)
4.2 หากการเข้ าลงทุนใน ROH เป็ นผลสําเร็จ บริษัทจะนําโรงแรมของ ROH มาจัดตั้งกอง REIT
หรือไม่? และผลตอบแทนของการเข้ าลงทุนใน ROH จะคุ้มค่ากับเงินลงทุนหรือไม่? ซึ่งนายชายนิดได้ ช้ ีแจงว่า
บริษัทคาดว่า การเข้ าลงทุนใน ROH จะสร้ างผลตอบแทนให้ แก่บริษัทได้ เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตาม หากบริษัท
สามารถเข้ าลงทุนใน ROH เป็ นผลสําเร็จ บริษัทจะสามารถศึกษารายละเอียดและข้ อมูลของ ROH ได้ อย่างชัดเจน
มากขึ้น รวมถึงแนวโน้ มการจัดตั้งกอง REIT ของโรงแรมของ ROH ด้ วย
เมื่อไม่มีผ้ ูถอื หุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ

มติ :
หลั ง จากที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ด้ วยคะแนนเสี ย งข้ า งมากไม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี่
โดยไม่ นับส่วนของผู้ถือหุ้ น
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้ นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่มีส่วนได้ เสียดังนี้
คิดเป็ นร้ อยละของ
่ลงมติ
จํ
า
นวนเสี
ย
งที
จํานวนหุ้นที่มาประชุม
มติท่ลี ง
จํานวนราย
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และมีสทิ ธิออกเสียง
อนุมัติ
222
2,028,701,335
100.00
ไม่อนุมัติ
2
35,750
0.00
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
224
2,028,737,085
100.00

16

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)
อนุ มัติการเข้ าลงทุนในหุ้ นสามัญของบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
และการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้งั หมดของ ROH (Tender Offer) ซึ่งเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
ดังนี้
1. อนุมัติให้ บริษัทเข้ าซื้อหุ้นสามัญของ ROH ที่ถือโดยบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน
22,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 10.- บาท คิดเป็ นร้ อยละ 24 ของจํานวนหุ้ นที่จาํ หน่ายแล้ วทั้งหมดของ
ROH ในราคาหุ้นละ 41.- บาท รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้น 922,500,000.- บาท
2. อนุ มัติให้ บริ ษัทเข้ าซื้อหุ้ นสามัญของ ROH ที่ถือโดยบริ ษัท สตาร์ วูด โฮเต็ล (ประเทศไทย)
จํากัด จํานวน 41,250,235 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 10.- บาท คิดเป็ นร้ อยละ 44 ของจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายแล้ ว
ทั้งหมดของ ROH ในราคาหุ้นละ 35.- บาท รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,443,758,225.- บาท
3. อนุมัติให้ บริษัทเข้ าทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้งั หมดของ ROH จากผู้ถือหุ้นทุกรายของ ROH
โดยเป็ นหุ้นสามัญของ ROH จํานวน 29,999,765 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 10.- บาท คิดเป็ นร้ อยละ 32 ของ
จํานวนหุ้ นที่จาํ หน่ายแล้ วทั้งหมดของ ROH ในราคาเสนอซื้อหุ้ นละ 41.- บาท รวมเป็ นราคาเสนอซื้อทั้งสิ้น
1,229,990,365.- บาท โดยบริษัทจะชําระเป็ นเงินทั้งจํานวนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้ นของ ROH ที่ตอบรับคําเสนอซื้อ
หลั กทรั พย์ท้ังหมดของบริ ษัท ทั้งนี้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุ นที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ
4. มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามของบริษัท และ/หรือ
บุ คคลที่ไ ด้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารหรื อ กรรมการผู้ มีอาํ นาจลงนามของบริ ษัทมีอ าํ นาจในการ
พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้งมีอาํ นาจในการเข้ าเจรจา ทําความตกลง และลงนามใน
เอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นและเกี่ยวข้ องเพื่อให้ การเข้ าทํารายการดังกล่ าวสําเร็จลุล่วงตามที่ได้ รับอนุ มัติ
รวมถึงการติดต่ อ และการยื่นคําขออนุ ญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่ าวต่ อหน่วยงานราชการหรือหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้ อง ตลอดจนมีอาํ นาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการเข้ าลงทุนในหุ้ นสามัญของ
ROH และการทําคําเสนอซื้อหลั กทรั พย์ ท้ังหมดของ ROH ได้ ตามที่เ ห็นสมควร โดยปฏิบัติให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่อไป
วาระที่ 10. พิ จ ารณาเปลี่ ย นแปลงการจั ด สรรหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ที่เ สนอขายให้ แ ก่บุ ค คลในวงจํา กัด (Private
Placement) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2560
ประธานมอบหมายให้ นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็ นผู้ช้ ีแจงรายละเอียดในวาระนี้
ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
นางสาวสมศรี เกีย รติธีร รั ต น์ช้ ีแ จงให้ ท่ีป ระชุ ม ทราบว่ า ตามที่ท่ีประชุ ม สามัญ ผู้ ถือหุ้ นของบริ ษั ท
ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้ มีมติอนุมัติให้ บริษัทนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,244,248,992
หุ้ น มู ลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุ นละ 1.- บาท ออกจัดสรรและเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่ งเป็ นส่วน ๆ เพื่อเสนอขาย
เป็ นคราว ๆ ให้ แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุ นที่ ทจ.
72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้ บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทเสนอขายหุ้นให้ แล้ วเสร็จภายใน
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ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2560 ได้ มีมติอนุมัติให้ เสนอขาย
หุ้นดังกล่าว แต่หลังจากที่บริษัทได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ วจนถึงปั จจุบัน บริษัทยังมิได้
จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกล่ าวให้ แก่บุคคลในวงจํากัดแต่อย่ างใด เนื่องจากความผันผวน
ของสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และสภาวะตลาดยังไม่ เอื้ออํา นวย รวมถึงการเจรจากับนักลงทุ นซึ่งมีความสนใจ
ร่ ว มลงทุ น ในบริ ษั ท ยั ง ไม่ คื บ หน้ า ตามที่ค าดหวั ง ไว้ ในขณะเดี ย วกัน ที่ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถือ หุ้ น ประจํา ปี 2560
และประกาศคณะกรรมการกํา กับตลาดทุ นได้ กาํ หนดให้ บริ ษัทจะต้ องเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่ มทุ นให้ แก่บุคคล
ในวงจํากัดให้ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ซึ่งจะครบ
กําหนดภายในเดือนเมษายน 2561 นี้ ทําให้ คณะกรรมการบริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจํานวน
ดังกล่ าวให้ แก่บุคคลในวงจํากัดตามมติท่ีประชุ มสามัญผู้ถือหุ้ นและตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุ น
ที่เกี่ยวข้ องได้ อีกต่อไป แต่บริษัทยังมีความจําเป็ นจะต้ องมีมติในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่
บุคคลในวงจํากัดไว้ เผื่อในเวลาที่เหมาะสม และเพื่อรองรับการลงทุนและพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบริษัทและ
บริษัทย่อย ในขณะที่บริษัทจะต้ องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้ นาํ ออกจําหน่ายเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผล
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริษัทด้ วย ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงเห็นควรให้ นาํ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้ นาํ ออกจําหน่ายจํานวน 1,244,248,992
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1.- บาท ให้ เป็ นดังนี้
1. ให้ บริษัทนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้ นาํ ออกจําหน่ายจํานวน 115,561,569 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.- บาท ออกจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ูถอื หุ้นของบริษัท
2. ให้ บริษัทนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้ นาํ ออกจําหน่ายจํานวน 1,128,687,423 หุ้ น มูลค่ า
ที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1.- บาท ออกจัดสรรและเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่ งเป็ นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็ นคราว ๆ
ให้ แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง
การอนุญาตให้ บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้ องไม่เป็ นบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ของบริ ษั ท มี อ ํา นาจในการกํา หนดราคาเสนอขายหุ้ น ในราคาที่ดี ท่ีสุด ตามสภาวะตลาดในช่ ว งที่เ สนอขายหุ้ น
ต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้ องไม่ต่าํ กว่าราคาหุ้นละ 1.- บาท และไม่ต่าํ กว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 ราคาถัวเฉลี่ ยถ่ วงนํ้าหนักของหุ้ นของบริ ษัทในตลาดหลั กทรั พย์ฯ ย้ อนหลั งไม่ น้อยกว่ า
เจ็ดวันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้ าวันทําการติดต่อกันก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นาํ มา
ถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้ องใช้ ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นต้ องย้ อนหลัง
ไม่เกินกว่าสามวันทําการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกําหนดราคา
เสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้ อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว
2.2 ราคาที่กาํ หนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิ ดให้ ผ้ ูลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ท่จี ะซื้อหุ้น
ที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสํารวจโดยบริษัทหลักทรัพย์
ในการนี้ ให้ คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท
เสนอขายหุ้ นให้ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาไม่ เกิน 12 เดือนนับแต่ วันที่ท่ีประชุ มผู้ถือหุ้ นของบริษัทมีมติอนุ มัติ
ให้ เสนอขายหุ้นดังกล่าว
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3. ในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทข้ างต้ น มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอาํ นาจกระทําการแทนบริษัท และ/หรือบุคคล
ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอาํ นาจกระทําการแทนบริษัท
มี อ ํา นาจพิ จ ารณากํา หนดรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด สรรและเสนอขายหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น เช่ น
(1) การสรรหานักลงทุนในวงจํากัด (Private Placement) (2) การกําหนดวัน เวลา และสถานที่จองซื้อและชําระ
เงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (3) การกําหนดข้ อกําหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรและ เสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (4) การเข้ าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง กับการ
จั ด สรรและเสนอขายหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น และ (5) ลงนามในเอกสารคํ า ขออนุ ญ าตต่ า ง ๆ และหลั ก ฐาน
ที่จาํ เป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนดังกล่ าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคําขอ
อนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่ าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อการนําหุ้ นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลั กทรั พย์แห่ งประเทศไทย และมีอาํ นาจในการดํา เนินการอื่นใดอันจํา เป็ น
และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่ าวได้ ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่อไป
นอกจากนี้ ให้ บริษัทสามารถดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้ วต่อนายทะเบียนบริษัท
มหาชนจํากัดได้ เป็ นคราว ๆ ตามการจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ูถอื หุ้นและการชําระเงินของนักลงทุนในแต่ละคราว
อนึ่ง เพื่อความสะดวกในการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งอาจมีการแก้ ไขถ้ อยคําหรือข้ อความ
ในเอกสารจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผู้ถอื หุ้นตามคําสั่งของนายทะเบียน ขอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นมอบอํานาจ
ให้ กรรมการผู้มีอาํ นาจของบริษัท หรือตัวแทนผู้รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้มีอาํ นาจของบริษัทมีอาํ นาจในการ
แก้ ไขถ้ อยคําหรือข้ อความในเอกสาร และ/หรือคําขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทได้
โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถอื หุ้นอีก
ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ปรากฏตามเอกสารที่บริษัท
ได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถอื หุ้นพิจารณาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
มีผ้ ูถือหุ้นได้ สอบถามว่า หากราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนมีราคาตํ่ากว่าหุ้ นละ 1.- บาท
บริษัทจะสามารถเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัดในราคาที่ต่าํ กว่าหุ้ นละ 1.- บาทได้ หรือไม่?
ซึ่งนางสาวสมศรีได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่า บริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัดในราคา
ที่ต่าํ กว่าหุ้นละ 1.- บาท ถึงแม้ ว่าราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนมีราคาตํ่ากว่าหุ้นละ 1.- บาท เนื่องจาก
ตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํา กัด กํา หนดห้ า มมิ ใ ห้ บ ริ ษั ท เสนอขายหุ้ น ตํ่า กว่ า มู ล ค่ า หุ้ น ที่จ ดทะเบีย นไว้
หากบริ ษัทไม่ มีผลขาดทุ นสะสม ซึ่ งปั จจุ บันบริ ษัทมีกาํ ไรสุทธิจากการดําเนินงานและไม่ มีผลขาดทุนสะสมแล้ ว
นอกจากนี้ ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการบริษัทข้ างต้ นกําหนดให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้ นมอบหมายให้ คณะกรรมการ
ของบริษัทหรือบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทมีอาํ นาจในการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัดในราคาที่ดีท่สี ุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้ นต่อผู้ลงทุนซึ่งต้ องไม่ต่าํ กว่า
ราคาหุ้นละ 1.- บาท
เมื่อไม่มีผ้ ูถอื หุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
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มติ :
หลั งจากที่ป ระชุ มพิ จารณาแล้ ว ที่ประชุ ม มี ม ติ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํา นวนเสีย งทั้ง หมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
มติท่ลี ง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

จํานวนราย
222
2
1
225

2,028,445,535
295,750
1,050
2,028,742,335

คิดเป็ นร้ อยละของ
จํานวนหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
99.99
0.01
0.00
100.00

อนุ มั ติ ใ ห้ เปลี่ ย นแปลงการจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่เ สนอขายให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจํา กั ด ตามมติ
ของที่ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถือ หุ้ น ของบริ ษั ท ประจํา ปี 2560 โดยมี รายละเอีย ดตามที่น างสาวสมศรี เกีย รติ ธีรรั ต น์
ได้ เสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาแล้ ว
วาระที่ 11. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาต่ อไป ประธานจึงกล่ าวขอบคุณผู้ถือหุ้ นทุกท่านที่เข้ าร่ วม
ประชุมและให้ การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้ วยดีโดยตลอด และกล่าวปิ ดประชุมเมื่อเวลา 11.55 น.

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ
(นายวิชัย ทองแตง)

ลงชื่อ

เลขานุการบริษัท
(นายสมชาย ตรีรัตนาพิทกั ษ์)
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
ชื่อ

นายพรชัย กิตติปัญญางาม

ตําแหน่ง

กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ

ไทย

อายุ

71 ปี

จํานวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่ วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
(ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561)
-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

กรรมการผู้จัดการ บริษทั บัญชีกจิ จํากัด

2548–2552

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2548–2552

นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2549–2550

ผู้ทรงคุณวุฒิ ศาลรัฐธรรมนูญ

ส่วนได้ เสียทั้งทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา
-ไม่มี-

m/tmin/egm-grande-61/en2-director (proxy).doc

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
ชื่อ
ตําแหน่ง

นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม
กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ
ไทย
อายุ
72 ปี
จํานวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่ วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
(ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561)
-ไม่มีประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
(นักเรียนทุนของธนาคารแห่ งประเทศไทย)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Director Accreditation
Program (DAP) เมื่อปี 2547
ประวัติการทํางาน
2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)
2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ
บริษัท สามชัย สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
อดีต
คณะทํางานพัฒนาตลาดทุนและฝ่ ายกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
อดีต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
อดีต
รองกรรมการผู้จัดการ และ Project Director
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน)
ส่วนได้ เสียทั้งทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา
-ไม่มี-

m/tmin/egm-grande-61/en2-director (proxy).doc

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
ชื่อ
ดร. ฐิ ติพงศ์ นันทาภิวัฒน์
ตําแหน่ง
กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ
ไทย
อายุ
42 ปี
จํานวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่ วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
(ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561)
-ไม่มีประวัติการศึกษา
- ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต
Murdoch University, ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการสารสนเทศ
University of Pittsburgh, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,
University of Waikato, ประเทศนิวซีแลนด์
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 205
Board Matters & Trends (BMT) รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22
Strategic Board Master Class (SBM) English Program รุ่นที่ 1
Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 24
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 4
Information Technology Governance (ITG) รุ่นที่ 3
Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 33
Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42
ประวัติการทํางาน
2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
การท่าเรือแห่ งประเทศไทย
2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไปรษณียไ์ ทย จํากัด
2559-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไปรษณียไ์ ทยดิสทริบิวชั่น จํากัด
ส่วนได้ เสียทั้งทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา
-ไม่มีBoards that Make a Difference (BMD) English Program
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
Enclosure 3

หนังสือมอบฉันทะ

อากรแสตมป์ 20.- บาท

แบบ ก. (Form

A)

(PROXY FORM)

Duty Stamp 20.- Baht

เขียนที่
Made at

วันที่
Date

(1) ข้ าพเจ้ า

สัญชาติ

I(We),

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

Residing at No.

Road

Sub-district

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

District

Province

Postal Code

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

โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น

holding a total number of

shares, and entitled to vote in the number of

votes as follows:

หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

shares, entitled to vote in the number of

votes

 หุ้นสามัญ
Ordinary shares of

 หุ้นบุริมสิทธิ

Preference shares of

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

หุ้น

เสียง ดังนี้

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

shares, entitled to vote in the number of

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2)
Hereby grant (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the
Enclosure 2)

(1)

อายุ
age

(2)

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

Residing at No.

Road

Sub-district

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

District

Province

Postal Code

หรือ
or

อายุ
age

(3)

ปี
years

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

Residing at No.

Road

Sub-district

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

District

Province

Postal Code

ปี
years

หรือ
or

อายุ
age

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

Residing at No.

Road

Sub-district

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

District

Province

Postal Code

ปี
years

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ในวัน พุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ
สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์ ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อ่นื ด้ วย
only anyone person as my(our) proxy to attend and vote on my(our) behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company
No. 1/2018, to be held on Wednesday, 12 December 2018, at 10.00 hrs., at the Ballroom, 5th Floor, Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel,
No. 1 Soi Sukhumvit 13 (Sangchan), Sukhumvit Road, Klongtoey-Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok Metropolis, or at any adjournment
thereof to any other date, time and venue.

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

ลงชื่อ
Signed

ผู้มอบฉันทะ
(

ลงชื่อ
Signed (

ลงชื่อ
Signed (

ลงชื่อ

) Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ
) Proxy

ผู้รับมอบฉันทะ
) Proxy

ผู้รับมอบฉันทะ

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

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
Enclosure 3

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

สําหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
For individual and juristic persons

•

กรุณาลงนามมอบฉันทะในหน้ า 3 และหน้ า 4
Please sign your name to appoint a proxy on page 3 and page 4.

•

กรุณาแนบเอกสารที่ต้องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ ตามรายละเอียดที่ระบุ
ไว้ ใน “สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4”
Please attach the essential documents to appoint a proxy which is detailed in
“Enclosure 4”.

•

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

•

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระของบริษัทได้
โดยดูข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะใน “สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2”
Shareholders could appoint the Company’s Independent Director as the Proxy.
Please see the details of “Proxy” in the “Enclosure 2”.
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
อากรแสตมป์ 20.- บาท

Enclosure 3

Stamp Duty 20.- Baht

หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. (Form

B)

(PROXY FORM)

เขียนที่
Made at

วันที่
Date

(1) ข้ าพเจ้ า

สัญชาติ

I(We),

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

Residing at No.

Road

Sub-district

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

District

Province

Postal Code

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

โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น

holding a total number of

shares, and entitled to vote in the number of

 หุ้นสามัญ

หุ้น

Ordinary shares of

 หุ้นบุริมสิทธิ
Preference shares of

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง ดังนี้
votes as follows:

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

shares, entitled to vote in the number of

votes

หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

shares, entitled to vote in the number of

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ ที่ส่งมาด้ วย 2)
Hereby grant (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the
Enclosure 2)

(1)

อายุ

ปี

age

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

Residing at No.

Road

Sub-district

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

District

Province

Postal Code

years

หรือ  นายพรชัย

กิตติปัญญางาม

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

71

or

Mr. Pornchai

Kittipanyangam

Independent Director and Chairman of Audit Committee

age

71 years

อยู่บ้านเลขที่

121/109 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Residing at No.

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

ปี

หรือ  นายวัฒนา

สุทธิพินิจธรรม

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

72

or

Mr. Wattana

Suthipinijtham

Independent Director and Audit Committee

age

72 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.ฐิติพงศ์

นันทาภิวัฒน์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

42

or

Dr. Thitipong

Nandhabiwat

Independent Director and Audit Committee

age

42 years

อยู่บ้านเลขที่

134/12 ถนนนนทบุรี ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Residing at No.

134/12 Nonthaburi Road, Tha-Sai Sub-district, Muang-Nontaburi District, Nonthaburi Province.
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ปี
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัทครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ
สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อ่นื ด้ วย
only anyone person as my(our) proxy to attend and vote on my(our) behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company
No. 1/2018, to be held on Wednesday, 12 December 2018, at 10.00 hrs., at the Ballroom, 5th Floor, Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel, No. 1
Soi Sukhumvit 13 (Sangchan), Sukhumvit Road, Klongtoey-Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof
to any other date, time and venue.

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

 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ปี ระชุมทราบ
Agenda 1

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

 วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจําปี
20 เมษายน 2561
Agenda 2

2561 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่

To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the
year 2018 held on April 20, 2018.

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

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

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

 วาระที่ 3
Agenda 3

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

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้ านบาท
To consider and approve the issuance and offering of the Debentures in the amount not exceeding 5,000
Million Baht.

 (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)

 วาระที่ 4
Agenda 4

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

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

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)
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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 4 หน้ า

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ ถอื ว่าการลงคะแนน
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 ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ที ่ปี ระชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีท่มี ีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริง
ประการใด ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ 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.

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

ลงชื่อ
Signed

ผู้มอบฉันทะ
(

ลงชื่อ
Signed (

ลงชื่อ
Signed (

ลงชื่อ
Signed (

) Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ
) Proxy

ผู้รับมอบฉันทะ
) Proxy

ผู้รับมอบฉันทะ
) Proxy

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

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

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่
กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อ่นื ด้ วย
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 1/2018, to be held on Wednesday, 12 December 2018,
at 10.00 hrs., at the Ballroom, 5th Floor, Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel, No. 1 Soi Sukhumvit 13 (Sangchan), Sukhumvit Road,
Klongtoey-Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
---------------------------------------------------------------------------------------------

 วาระที่

เรื่อง

Agenda

Subject

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

 (ข)
(b)

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

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


 วาระที่



เห็นด้ วย\Approve

ไม่เห็นด้ วย\Disapprove



งดออกเสียง\Abstain

เรื่อง

Agenda

Subject

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

 (ข)
(b)

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

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


 วาระที่



เห็นด้ วย\Approve

ไม่เห็นด้ วย\Disapprove



งดออกเสียง\Abstain

เรื่อง

Agenda

Subject

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

 (ข)
(b)

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

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


 วาระที่



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:





เห็นด้ วย\Approve

ไม่เห็นด้ วย\Disapprove



งดออกเสียง\Abstain

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
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) Grantor
ผู้รับมอบฉันทะ

(

) Proxy
หน้ า 4 ของจํานวน 4 หน้ า

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
บุคคลธรรมดา
1. ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
1.1 บัตรประจําตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้ าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)
1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
2. ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้ าว
2.1 หนังสือเดินทาง/หนังสือสําคัญประจําตัวคนต่างด้ าวของผู้ถือหุ้น
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
ในกรณี เป็ นสําเนาเอกสาร จะต้ องมีการรับรองสําเนาถูกต้ อง และหากเป็ นเอกสารที่จัดทําขึ้น
ในต่างประเทศ จะต้ องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค

หมายเหตุ เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง ข้ อพึงปฏิบัติสาํ หรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
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ข้ อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 37. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ วให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ า(1/5) ของจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายได้ ท้งั หมด
หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายได้ ท้งั หมด
ได้ เข้ าชื่อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผล
และวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้ เรียกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเ ช่นนี้ คณะกรรมการ
จะต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถอื หุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อม ด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่า
เป็ นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าว
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็ น
ที่ต้งั ของสํานักงานใหญ่ หรือที่อ่นื ใดก็ตาม แล้ วแต่คณะกรรมการจะกําหนด
2. องค์ประชุม
ข้ อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุน้ ต้ องมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้ องมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
(1/3) ของหุ้นที่จาํ หน่ายได้ ท้งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีท่ปี รากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง หนึ่งชั่วโมง จํานวน
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้
หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้น นั้น ได้ เรียกนัด
เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะ
ผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นัดประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็ นเจ้ าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็ นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธานกรรมการนั่งเป็ นประธานที่ประชุม ถ้ าไม่มีตัวประธาน
กรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้ าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ
ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ ารองประธานกรร
มการไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ ท่ปี ระชุม
เลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้ เข้ าร่วมประชุมเป็ นประธานในที่ประชุม
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ข้ อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บุคคลอื่น ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ ว เข้ าประชุม
และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
และเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรือผู้ท่ปี ระธานกรรมการ กําหนด
ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
3. การลงมติ
ข้ อ 42. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็ นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขาย หรือ จําหน่าย จ่าย โอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาํ คัญ ของบริษัท
ให้ แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ
บางส่วนที่สาํ คัญ การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ
การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้ อบังคับ
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
(ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อ่นื ใดที่อาจกระทําได้ ตามกฎหมาย
(ช) การเลิกบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
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Enclosure 6

แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น/Map of the venue of the shareholders meeting
โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท
เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel,
No. 1 Soi Sukhumvit 13 (Sangchan), Sukhumvit Road,
Klongtoey-Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok Metropolis
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