รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
บริษัท ยู ซิตี ้ จากัด (มหาชน)
วันที่ 30 เมษายน 2561
วัน เวลา และสถานที่
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของบริ ษัทยู ซิตี ้ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันจันทร์
ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.05 น. ณ ห้ องสุรศักดิ์ บอลรู ม ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุ งเทพฯ เลขที่ 33/1
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
เริ่มการประชุม
นายคี รี กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ประธานที่ ป ระชุ ม (“ประธานฯ”) และ
นายสยาม สีวราภรณ์ สกุล เลขานุการบริ ษัท ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการที่ประชุม และกล่าวแนะนากรรมการ ผู้บริ หาร
และที่ปรึกษาของบริ ษัทฯ ที่เข้ าร่ วมประชุมครัง้ นี ้
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายคีรี
2. นายรังสรรค์

กาญจนพาสน์
ศรี วรศาสตร์

3. นายชัยวัฒน์

อัศวินทรางกูร

4. นายสุรจิตร

ก้ องวัฒนา

5. นายพลากร

หวัง่ หลี

6.
7.
8.
9.

กาญจนพาสน์
ชิ เคือง
วรรธนัจฉริ ยา
พรรณเชษฐ์

นายกวิน
นายคง
นายวีระวรรธน์
นางสาวปิ ยพร

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ กรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ผู้บริหารผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายวีระพงศ์
2. นางสาวสรญา

โรจนวโรดม
เสฐี ยรโกเศศ

ประธานเจ้ าหน้ าที่สายงานปฏิบตั ิงาน
ประธานเจ้ าหน้ าที่สายงานการเงิน

3. นายสยาม
สีวราภรณ์สกุล
4. นางสาวณัฐพรรรณ จิระเมธากุล

ประธานเจ้ าหน้ าที่สายงานกฎหมายและเลขานุการบริ ษัท
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชี

ที่ปรึกษาผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวศิราภรณ์
2. นายภราดร
3. นางสาวณหทัย

เอื ้ออนันต์กลุ
เลียวสกุล
เกียรติวิญญู

ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริ ษัท สานักงานกฎหมายแคปปิ ตอล จากัด
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริ ษัท สานักงานกฎหมายแคปปิ ตอล จากัด

เลขานุการที่ประชุมแจ้ งให้ ทราบถึงข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับจานวนทุนและหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ดังนี ้
ทุนจดทะเบียน

1,682,739,052,821

บาท

เป็ นทุนชาระแล้ ว

935,429,212,116

บาท

บริ ษัทฯ มีห้ นุ ทังหมดจ
้
านวน

935,429,212,116

หุ้น

หุ้นทังหมดที
้
่ออกและจาหน่ายได้ แล้ ว โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

561,371,695,976

หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

374,057,516,140

หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
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บาท

โดยมีผ้ ถู ือหุ้นสามัญจานวนทังสิ
้ ้น 29,449 ราย แบ่งเป็ นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จานวน 29,348 ราย ถือหุ้นรวม
ทังสิ
้ ้น 480,590,005,244 หุ้น หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 85.61 ของจานวนหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัทฯ
และผู้ถือหุ้นต่างชาติ จานวน 101 ราย ถือหุ้นรวมกันทังสิ
้ ้น 80,781,690,732 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ14.39 ของจานวน
หุ้นสามัญที่ จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัทฯ และมีผ้ ูถือหุ้นบุริมสิทธิ จานวนทัง้ สิ ้น 2,020 ราย แบ่งเป็ นผู้ถือหุ้น
สัญชาติไทย จานวน 2,008 ราย ถือหุ้นรวมทัง้ สิ ้น 311,206,189,375 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 83.20 ของจานวนหุ้น
บุ ริ ม สิ ท ธิ ที่ จ าหน่ า ยได้ แล้ วทั ง้ หมดของบริ ษั ท ฯ และผู้ ถื อ หุ้ นต่ า งชาติ จ านวน 12 ราย ถื อ หุ้ นรวมกั น ทั ง้ สิ น้
62,851,326,765 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 16.80 ของจานวนหุ้นบุริมสิทธิที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
การประชุมในครัง้ นี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 501 ราย นับ
จานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 476,604,487,404 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 50.9504 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัทฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึง่ กาหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
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อนึง่ หลังจากเริ่ มการประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมจานวน 651
ราย รวมเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 486,863,178,778 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 52.0470 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัทฯ ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ทาการปรั บปรุ งจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมในแต่ละวาระเพื่ อให้ สอดคล้ องกับ
ความเป็ นจริ งและเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ใช้ ระบบ Barcode ในการ
ลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
เสียง ตามรายละเอียดที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุม และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริ ษัทฯ
จะเปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมซัก ถามหรื อแสดงความคิดเห็ นในประเด็น ที่ เกี่ ยวข้ องกับวาระนัน้ ๆ ตามความ
เหมาะสม โดยหากเป็ นเรื่ องที่ไม่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะตอบถามในวาระพิจารณาเรื่ องอื่น
เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนการ
ประชุมมายังฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท โดยบริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ ข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยกาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งคาถามล่วงหน้ าได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ
จะตอบคาถามล่วงหน้ าในวาระที่เกี่ยวข้ องนัน้ ๆ และหากเป็ นเรื่ องที่ ไม่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ
จะตอบถามในวาระพิจารณาเรื่ องอื่น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิเสนอวาระการประชุมตามระเบียบปฏิบตั ิที่บริ ษัทฯ กาหนดเป็ น
การล่วงหน้ าในช่วงระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 - วันที่ 12 มีนาคม 2561 โดยได้ เผยแพร่ ข่าวผ่านทางเว็ปไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็ปไซต์ของบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 อย่าวไรก็ดี ไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
เสนอวาระการประชุมสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้
เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้ นี ้ นางสาวณหทัย เกียรติวิญญู ตัวแทนจาก
บริ ษัท สานักงานกฎหมายแคปปิ ตอล จากัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริ ษัทฯ จะทาหน้ าที่เป็ นพยานในการตรวจการนับ
คะแนน และเพื่อส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท เลขานุ การที่ประชุมได้ ประกาศเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นราย
ย่อยเข้ าร่ วมเป็ นพยานในการตรวจนับคะแนน อย่างไรก็ดี ไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์เป็ นพยานในการ
ตรวจนับคะแนนในครัง้ นี ้ หลังจากนันเลขานุ
้
การที่ประชุมได้ เรี ยนเชิญประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุม
จากนันนายคี
้
รี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม ได้ กล่าวเปิ ดการประชุม
และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้ รับไุ ว้ ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ผู้ถื อหุ้นทุกท่ านที่ สละเวลาอันมีค่าของท่ านมาเข้ าร่ วมประชุมในวัน นี ้
พร้ อมทังต้
้ อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้ าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของบริ ษัทฯ และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ว่าส าหรั บ วาระการประชุมในวันนี ้ บริ ษัท ฯ ได้ จัดให้ มีวาระการประชุมปกติทั่วไปของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี
3

จากนั น้ ประธานฯ แจ้ งต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นว่ า ส าหรั บ ในปี ที่ ผ่ า นมาจนถึ ง ปั จ จุ บัน บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ ้นจากเดิมหลายประการ ทังนี
้ ้ ความสาเร็ จทังหมดเกิ
้
ดขึ ้นได้ ด้วยการสนับสนุนจากท่าน
ผู้ถือหุ้น อาทิเช่น การเพิ่มทุน การรั บโอนกิจการอสังหาริ มทรั พย์ จากบริ ษัท ยูนิคอร์ น เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัดซึ่งเป็ น
บริ ษัทในกลุ่มบีทีเอส และการขายทรัพย์สินบางส่วนที่ไม่สอดคล้ องกับนโยบายในการพัฒนาของบริ ษัทฯ ออกไป จน
ทาให้ บริ ษัทฯ สามารถเริ่ มต้ นกลับมาสูก่ ารประกอบธุรกิจที่แข็งแรง มัน่ คง และยัง่ ยืนต่อไปได้
สาหรับการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นบุริมสิทธิเมื่อช่วงต้ นปี ที่ผ่านมานัน้ บริ ษัทฯ สามารถออกหุ้นเพิ่ม
ทุนได้ มูลค่าประมาณ 12,000 ล้ านบาท จากที่ ตงเป้
ั ้ าไว้ ประมาณ 17,000 ล้ านบาท ทัง้ นีส้ าหรั บเงิน จานวน 12,000
ล้ านบาทที่ได้ รับมานัน้ ถือเป็ นจานวนที่น่าพอใจ
จากนัน้ ประธานฯ ได้ ชีแ้ จงถึงแนวทางของบริ ษัทฯ ว่า สาหรั บ การนาพาบริ ษัทฯ ให้ เติบโตอย่ าง
แข็งแกร่ งได้ นนั ้ ต้ องเริ่ มจากการนาสินทรัพย์ที่ไม่สอดคล้ องกับนโยบายหรื อแนวทางของบริ ษัทฯ ตามที่ได้ รับการอนุมตั ิ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการการขายสินทรัพย์บางส่วนแล้ ว ทังนี
้ ้ คาดว่า
บริ ษัทฯ จะจาหน่ายทรั พย์ ทัง้ 8 รายการตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2561 แล้ วเสร็ จภายในปี 2561
อย่างไรก็ดี สาหรับทรัพย์สินใหม่ที่ได้ รับมาจากการรับโอนกิจการทังหมดของบริ
้
ษัท ยู นิคอร์ น เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
นัน้ บริ ษัทฯ เชื่อมัน่ ว่าทรัพย์สินดังกล่าวสามารถช่วยผลักดันให้ บริ ษัทฯ เดินหน้ าต่อไปได้ อย่างมัน่ คง
นอกจากนี ้ การรับโอนกิจการจากบริ ษัท ยูนิคอร์ น เอ็นเตอร์ ไพร์ จากัด และการขยายธุรกิจโดยการ
เข้ าซื ้อกิจการโรงแรมในเครื อ Vienna House ในปี ที่ผ่านมานัน้ ส่งผลให้ ปัจจุบนั บริ ษัทฯ มีธุรกิจโรงแรมทังในประเทศ
้
และในต่างประเทศที่สามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่บริ ษัทฯ แล้ วมากกว่า 40 โรงแรม ซึง่ ถือว่าเป็ นความสาเร็ จอย่างหนึ่ง
ของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ยังมีแผนที่จะขยายธุรกิจโรงแรมต่อไปอีกในอนาคต ทังนี
้ ้ รายได้ หลักส่วนใหญ่ของ
บริ ษัทฯ ได้ รับมาจากกิจการโรงแรมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการรั บจ้ างบริ หารกิจการโรงแรม โดย
ปั จจุบัน บริ ษัทฯ ย่อยรั บจ้ างบริ หารโรงแรมจานวนประมาณ 18,900 ห้ อง หรื อประมาณ 90 โรงแรมด้ วยกัน อีกทัง้
โรงแรมที่บริ ษัทย่อยเป็ นเจ้ าของมีจานวนประมาณ 30 โรงแรม หรื อประมาณ 4,423 ห้ อง
ทังนี
้ ้ เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา บริ ษัทย่อยในกลุ่ม Vienna House ได้ เข้ าลงนามใน
Letter of Intent (LOI) กับ Nakheel PJSC ซึง่ เป็ นบริ ษัทผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ระดับโลกเพื่อเจรจาถึงความเป็ นไป
ได้ ในการร่ วมลงทุนโครงการรี สอร์ ทแห่งใหม่ภายใต้ แบรนด์ของ Vienna House ณ เกาะเดียร่ า นครดูไบ ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังคงมีการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ ในประเทศไทยด้ วย เช่น ได้ เริ่ ม
ก่อสร้ างโครงการเดอะยูนิคอร์ น ซึง่ เป็ นโครงการ Mixed Use บริ เวณถนนพญาไทแล้ ว คาดว่าจะแล้ วเสร็ จอีกประมาณ
3 - 4 ปี
สาหรับโครงการคอนโดมิเนียมเพื่อขาย ที่ร่วมทุนกับบริ ษัท แสนสิริ จากัด(มหาชน) (“แสนสิริ”) นัน้
บริ ษัทฯ ได้ ร่วมลงทุนแล้ วประมาณ 25 โครงการ โดยปั จจุบนั มีโครงการที่เปิ ดขายแล้ วจานวน 12 โครงการ และคาดว่า
จะเปิ ดตัวโครงการใหม่ในปี 2561 จานวนประมาณ 3 - 4 โครงการ โดยคาดว่าจะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ และสามารถโอน
กรรมสิทธิ์ในปี 2561 โดยเริ่ มรับรู้ รายได้ ประมาณปี 2561- 2562
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จากนัน้ ประธานฯ ได้ กล่าวสร้ างความเชื่อมัน่ ว่า ปั จจุบนั บริ ษัทฯ กาลังดาเนินธุรกิจไปในทิศทางที่ดี
ขึ ้นและมีแนวโน้ มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและอย่างมัน่ คง
ทัง้ นี ้ มอบหมายให้ นายสยาม สีวราภรณ์ สกุลเลขานุการบริ ษัท ทาหน้ าที่ เลขานุการที่ประชุมและ
เป็ นผู้ดาเนินการประชุมในวาระต่อๆ ไป ส่วนคาถามต่างๆ จะเปิ ดโอกาสให้ ได้ สอบถามและชี ้แจงกันตามสมควรในแต่
ละวาระ
เลขานุการที่ประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมว่าวาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้
******************************************************************************************************************
วาระที่ 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2561

เลขานุการที่ประชุม ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้ จดั ทารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้
ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน และได้ จัดส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม ตลอดจนได้ เผยแพร่ ในเว็ บไซต์ของบริ ษัทฯ เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยมี
สาเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 ในหนังสือเชิญประชุม ที่จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว
เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดแสดงความเห็นหรื อซักถามแต่อย่างใด
จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมได้ ขอให้ ที่ประชุ มลงมติในวาระนี ้ โดยมติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการ
รับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐาน
ในการนับคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ ป ระชุมพิ จ ารณาแล้ วมีมติรั บ รองรายงานการประชุมวิ ส ามัญ ผู้ถื อหุ้น ครั ง้ ที่
1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ตามที่ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน ดังรายรายละเอียดต่อไปนี ้
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม 565 ราย

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

481,264,269,076

100.0000

0

0.0000

71,172,137

-

0

0.0000

481,335,441,213

-

************************************************************************************************************************
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วาระที่ 3

รั บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560

เลขานุการที่ ประชุม ได้ แจ้ งต่อที่ ประชุมว่า รายงานผลการดาเนิ น งานของบริ ษัท ฯ สาหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฎตาม รายงานประจาปี 2560 ภายใต้ หวั ข้ อ 3.4 “การวิเคราะห์
และการอธิ บ ายของฝ่ ายจัดการ” ซึ่งได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิ ญประชุมแล้ ว และกล่าวเรี ยนเชิ ญ
ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ซึง่ ได้ แก่ นางสาวปิ ยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ นางสาวสรญา เสฐี ยรโกเศศ
ประธานเจ้ าหน้ าที่สายงานการเงิน ร่ วมกันนาเสนอรายละเอียดของวาระนี ้ต่อที่ประชุม
โดยนางสาวปิ ยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ นาเสนอต่อที่ประชุม เกี่ยวกับความ
คืบหน้ าและผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2560 ตลอดจนแนวทางในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยแจ้ งต่อที่
ประชุมว่า เหตุการณ์หลักๆ ในปี 2560 ประกอบด้ วย
 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ทางบริ ษัท ฯ ได้ เข้ าซื อ้ กิ จ การ Vienna House ทัง้ หมด 36 แห่ ง
ประกอบด้ วยโรงแรมที่ บริ ษัทฯ เป็ นเจ้ าของจานวน 24 แห่ง และโรงแรมที่บริ ษัทฯ รับจ้ างบริ หารจานวน 12 แห่ง ซึง่
กระจายอยู่ในประเทศหลักๆ ดังนี ้ ประเทศเยอรมัน ประเทศโปแลนด์ และ สาธารณรัฐเช็ก
 เมื่อช่วงต้ นปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ ออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน โดยได้ รับเงินจานวน
ประมาณ 12,000 ล้ านบาท โดยบางส่วนที่ ได้ รับมาจากการเพิ่ มทุนครั ง้ นี ้ บริ ษัทฯนามาใช้ ในการชาระค่ารั บโอน
กิจการทังหมดจากบริ
้
ษัท ยู นิคอร์ น เอ็นเตอร์ ไพร์ จากัด และ
 เมื่อเดือนเมษายน 2560 บริ ษัทฯ ผ่าน Vienna House ได้ เข้ าซื ้อโรงแรม ณ เมืองบราติสลาวา
(Bratislava) สาธารณรัฐสโลวัก เพิ่มอีกหนึง่ แห่ง
สาหรับโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจทังหมดของบริ
้
ษัทฯ แบ่งออกเป็ น 4 หมวดหลัก ดังนี ้
หมวดที่ 1

โรงแรมทัง้ ในประเทศและต่ างประเทศ

โรงแรมทังในประเทศ
้
และต่างประเทศ ที่สร้ างรายได้ ให้ แก่บริ ษัทฯ คิดเป็ นร้ อยละ
38 ของโครงสร้ างทังหมด
้
ประกอบด้ วยโรงแรมในกลุม่ Vienna House ตังอยู
้ ่ทวีปยุโรปทังหมด
้
และโรงแรมในประเทศ
ไทย ประกอบด้ วย โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รี สอร์ ทแอนด์สปา, โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ และโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุ งเทพฯ ทังนี
้ ้ สาหรับโรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รี สอร์ ทแอนด์สปา และ
โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อจาหน่าย ตามมติ ที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561
สาหรั บกิจการโรงแรมที่รับโอนมาจากการรั บโอนกิจการทัง้ หมดของบริ ษัท ยู นิ
คอร์ น เอ็นเตอร์ ไพร์ จากัด ประกอบด้ วย โรงแรม ยู สาทร กรุ งเทพฯ, โรงแรม ยู เชียงใหม่ และโรงแรม ยู อินจันทรี
กาญจนบุรี ทังนี
้ ้ โรงแรมทัง้ 3 แห่งที่กล่าวมานันบริ
้ หารจัดการโดยบริ ษัท แอ๊ บโซลูท โฮเต็ล เซอร์ วิส จากัด
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หมวดที่ 2

คอนโดมิเนียมเพื่อขาย

คอนโดมิเนียมเพื่อขาย บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการโดยการร่ วมทุน (Joint venture) กับ
แสนสิริ คิดเป็ นมูลค่าประมาณร้ อยละ 13 ของโครงสร้ างทังหมด
้
หมวดที่ 3

อาคารสานักงาน

อาคารสานักงาน คิดเป็ นมูลค่าร้ อยละ 9 ของโครงสร้ างทัง้ หมด ประกอบด้ วย
อาคารสานักงานในต่างประเทศ คือ อาคาร 33 Gracechurch และอาคาร Underwood ตัง้ อยู่ ณ กรุ งลอนดอน
ประเทศอังกฤษ และอาคารสานักงานในประเทศไทย คือ อาคารทีเอสที
หมวดที่ 4

ที่ดนิ เปล่ าและโครงการที่อยู่ระหว่ างการพัฒนา
ที่ ดินเปล่าและโครงการที่ อยู่ ระหว่างพัฒนา คิดเป็ น มูลค่าประมาณร้ อยละ 30

ของโครงสร้ างทังหมด
้
ทัง้ นี ้ หากมองภาพรวมของกลุ่มธุรกิ จของบริ ษัทฯ ทั่ว โลกจะเห็นได้ ว่าทรั พย์ สินของบริ ษัทฯ ที่ถือ
ครองและรับบริ หาร นันได้
้ กระจายอยู่ในทวีปเอเชียและทวีปยุโรป ซึง่ ประกอบด้ วยโรงแรมจานวน 39 แห่ง และอาคาร
สานักงาน 2 แห่ง ซึง่ ตังอยู
้ ่ในสาธารณรัฐเบลารุ ส สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรั ฐฝรั่งเศส สาธารณัฐเยอรมัน สาธารณัฐ
โปแลนด์ ราชอาณาจักรโรมาเนีย สหพันธรั ฐรั สเซีย สาธารณรั ฐสโลวัก สาธารณรั ฐตุรกี และ ประเทศอังกฤษ และ
จ านวน 51 โรงแรม ใน 5 ประเทศของทวี ป เอเชี ย ประกอบด้ ว ย ประเทศไทย, ประเทศเวี ย ดนาม, สาธารณรั ฐ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอินเดีย และรัฐสุลต่านโอมาน ซึง่ อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการโรงแรมโดยบริ ษัทย่อย(บริ ษัท
แอ๊ บโซลูท โฮเต็ล เซอร์ วิส จากัด)
ทังนี
้ ้ สาหรับแบรนด์ที่อยู่ในเครื อ Vienna House จานวนทังหมด
้
7,700 ห้ อง แบ่งออกเป็ นแบรนด์
Vienna House จานวน 4,400 ห้ อง แบรนด์ Vienna House Easy จานวน 2,700 ห้ อง และแบรนด์ Vienna House
Revo จ านวนประมาณ 600 ห้ อง ทัง้ นี ้ ส าหรั บ แบรนด์ Vienna House Revo นัน้ อยู่ร ะหว่างการดาเนิ นการเซ็น ต์
สัญญา
สาหรั บเครื อ บริ ษัท แอ๊ บโซลูท โฮเต็ล เซอร์ วิส จากัด ดาเนินกิจการรั บจ้ างบริ หารกิจการโรงแรม
ทัง้ หมดจานวนประมาณ 11,200 ห้ อง แบ่งออกเป็ นแบรนด์ U Hotel จานวนประมาณ 2,300 ห้ อง แบรนด์ Eastin
จานวนประมาณ 3,000 ห้ อง, แบรนด์ Eastin Residenceจานวนประมาณ 2,300 ห้ อง, แบรนด์ Eastin Easy จานวน
ประมาณ 250 ห้ อง และแบรนด์ Travelodge จานวนประมาณ 3,200 ห้ อง
อนึ่ง บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายกิ จการโรงแรมในกลุ่ม Vienna House ให้ เติบโตอย่างต่อเนื่ อง
โดยอยู่ระหว่างการขยายการลงทุนในทวีปยุโรปประมาณ 4 โรงแรม ประกอบด้ วย เมืองโคลเบิร์ก ประเทศเยอรมัน,
เมืองวอร์ ซอ ประเทศโปแลนด์ ,เมืองไลพ์ ซิก ประเทศเยอรมัน และเมืองแฟรงก์ เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมัน นอกจากนี ้
บริ ษัทฯ ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการขยายการลงทุนไปใน 10 เมืองท่องเที่ยวทัว่ ทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย เช่น เมือง
เวี ย นนา สาธารณรั ฐ ออสเตรี ย , เมื อ งดู ไ บ สาธาณรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ , เมื อ งกลี วิ ซ เซ่ สาธารณรั ฐ แลนด์ ,
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เมืองดึสเซิลดอร์ ฟ สาธารณรัฐเยอรมัน, เมืองฮัมบวร์ ค สาธารณรัฐเยอรมัน, เมืองมิวนิก สาธารณรัฐเยอรมัน, เมืองริ ก้า
ประเทศลัตเวีย, เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี , เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ ก, และเมืองฮาวานา ประเทศ
คิวบา เป็ นต้ น ทังหมดที
้
่กล่าวมาแล้ วนันเป็
้ นแผนที่บริ ษัทฯ คาดไว้ ซึง่ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ ของ
โครงการ ทังนี
้ ้ อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคต
จากนัน้ นางสาวปิ ยพร พรรรเชษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สาหรับ ผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในกลุ่ม
กิจการโรงแรมในประเทศที่บริ ษัทฯ เป็ นเจ้ าของ นัน้ ถือว่ามีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคาดว่าจะมีการเติบโต
ของรายได้ อย่างต่อเนื่องปั จจุบนั มีอตั ราการเข้ าพัก (Occupancy Rate) คงที่ประมาณร้ อยละ 75 - 85 โดยคาดว่าจะ
สามารถเพิ่มอัตราค่าห้ องพักได้ ในอนาคต และสาหรั บผลประกอบการของกิจการโรงแรมในต่างประเทศ ซึ่ง อัตรา
รายได้ เป็ นไปตามคาดการณ์ไว้ ณ วันเข้ าซื ้อกิจการ
คอนโดมิเนี ยมเพื่ อขาย ซึ่งเป็ นการร่ วมทุนกับแสนสิริ ได้ เปิ ดโครงการแล้ วจ านวน 12 โครงการ
ภายใต้ แบรนด์ The Line, Khun by yoo , The Base และ The monument ทัง้ นี ้ คาดว่าในปี 2561 จะมียอดขายรอ
รับรู้ รายจานวนประมาณ 9,414 ล้ านบาท สาหรับโครงการ The Line วงศ์สว่าง ซึง่ เป็ นโครงการที่เปิ ดขายล่าสุด โดย
คาดว่าจะดาเนินการโอนกรรมสิทธิ์ และรั บรู้ รายได้ ประมาณ 1,107 ล้ านบาท ในปี 2561 อนึ่ง ในปี 2561 คาดว่าจะ
เปิ ดโครงการใหม่เพิ่มขึ ้นอย่างน้ อย 3 โครงการ
ทังนี
้ ้ โครงการระหว่างก่อสร้ าง ได้ แก่ โครงการเดอะยูนิคอร์ น (พญาไท) ก่อสร้ างเป็ นอาคารชุดแบบ
ผสมผสาน (Mixed Use Building) จานวน 52 ชัน้ ประกอบไปด้ วย พื ้นที่ค้าปลีก พื ้นที่ให้ เช่าสานักงาน โรงแรม 4 ดาว
และที่พกั อาศัยระดับพรี เมี่ยม ทังนี
้ ้ พื ้นที่ทงหมดของโครงการประมาณ
ั้
7 ไร่ โดยมีกาหนดระยะเวลาก่อสร้ างประมาณ
4 ปี คาดว่าจะแล้ วเสร็ จในไตรมาส 3 ของปี 2564 ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั โครงการคืบหน้ าแล้ วประมาณร้ อยละ 7 ของโครงการ
ทังหมด
้
โครงการร้ อยชักสาม เนื่องจากโครงการนี ้เป็ นการเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ ซึง่ ปั จจุบนั อยู่ระหว่าง
เจรจาส่งมอบพื ้นที่และการแก้ ไขสัญญากับกรมธนารักษ์ โดยคาดว่าสัญญาจะแก้ ไขแล้ วเสร็ จภายในปลายปี 2561 ถึง
ต้ นปี 2562
โครงการโรงเรี ย นนานาชาติ โครงการนี เ้ ป็ นการร่ วมทุนระหว่างบริ ษัท ฯ กับ ผู้ป ระกอบการจาก
ประเทศฮ่องกง ซึง่ มีประสบการณ์ในการบริ หารจัดการโรงเรี ยนนานาชาติในฮ่องกง โดยโรงเรี ยนแห่งนี ้สามารถรองรับ
นักเรี ยนได้ ถงึ ประมาณ 1,800 คน ตังแต่
้ เกรด 1-12 โดยมีมลู ค่าโครงการประมาณ 2,500 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ พื ้นที่โครงการ
ประมาณ 67 ไร่ โดยคาดว่าจะเปิ ดรับนักเรี ยนเข้ าศึกษาประมาณกลางปี 2564 โครงการทังหมด
้
ที่กล่าวมาแล้ วนัน้ ถือ
เป็ นพื ้นฐานของการเติบโตของบริ ษัทฯ ต่อไปในอนาคต
ลาดับต่อไปนางสาวสรญา เสฐี ยรโกเศศ ประธานเจ้ าหน้ าที่สายงานการเงิน ได้ นาเสนอต่อที่ประชุม
เกี่ยวกับผลการดาเนินงานในปี 2560 โดยจาแนกรายได้ ตามประเภทธุรกิจ ทังนี
้ ้ สาหรับปี 2560 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม
ทัง้ สิ ้น 4,453 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ น ธุรกิจโรงแรมจานวน 3,868 ล้ านบาท ธุรกิจโรงแรมต่างประเทศจานวน 2,747
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ล้ านบาท โรงแรมในประเทศจานวน 1,121 ล้ านบาท รายได้ อื่น จานวน 423 ล้ านบาท และสานักงานให้ เช่า จานวน
162 ล้ านบาท
โดยมีอตั ราการเติบโตของรายได้ จาแนกตามธุรกิจ ทังนี
้ ้ สาหรับปี 2560 บริ ษัทฯ มีรายได้ เติบโตขึ ้น
กว่าปี 2559 จากรายได้ จานวน 1,165 ล้ านบาท เป็ นจานวน 4,453 ล้ านบาท ซึง่ รายได้ ที่เพิ่มขึ ้นเนื่องมาจากการรับรู้
รายได้ ของธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ ทังนี
้ ้ หากเปรี ยบเทียบรายได้ 3 ปี จะเห็นความเติบโตของรายได้ อย่างต่อเนื่อง
สาหรับผลการดาเนินงานปี 2560 บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจานวน 1,049 ล้ านบาท โดยสามารถ
จาแนดขาดทุนได้ ดงั นี ้
 กาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) (ไม่รวมขาดทุนจาก
การด้ อยค่าทรัพย์สิน) จานวน 991 ล้ านบาท
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย จานวน 536 ล้ านบาท
 ขาดทุนจากการด้ อยค่าสินทรัพย์ จานวน 781 ล้ านบาท
 ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน จานวน 620 ล้ านบาท
 ภาษี และอื่น ๆ จานวน 103 ล้ านบาท
สาหรั บสินทรั พย์ หนี ส้ ิน และส่วนของผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ มีสินทรั พย์ รวมเพิ่ มขึน้ จากปี 2559 จาก
จานวน 25,149 ล้ านบาท เป็ นจานวน 40,052 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ณ สิ ้นปี 2560 บริ ษัทฯ มีการเติบโตของสินทรัพย์จานวน
ร้ อยละ 59 สาหรับหนี ้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทฯ มีหนี ้สินเพิ่มขึ ้น เนื่องจากการเข้ าซื ้อสินทรัพย์และกิจการใน
ต่างประเทศ
ทังนี
้ ้ อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ สาหรับปี 2560 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนร้ อยละ 0.88
อัตราหนี ้สินสุทธิตอ่ ทุนร้ อยละ 0.80 และอัตราส่วนทุนหมุนเวียนร้ อยละ 1.70
สาหรับกระแสเงินสด ณ ต้ นปี 2560 บริ ษัทฯ มีเงินสดคงเหลือจานวน 310 ล้ านบาท และ ณ ปลายปี
2560 บริ ษัทฯ มีเงิ นสดคงเหลือ จานวน 1,383 ล้ านบาท สาหรั บ การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงิ นสดระหว่างปี นัน้
สาเหตุเกิดจากการได้ รับกระแสเงินสดจากการดาเนินงานเพิ่มขึ ้นประมาณ 110 ล้ านบาท และจากกิจกรรมการจัดหา
เงินจานวน 6,418 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ กระแสเงินสดดังกล่าวจะนาไปใช้ เพื่อการลงทุนจานวน 5,659 ล้ านบาท และกระแส
เงินสดอื่นๆ จานวน 204 ล้ านบาท ส่งผลให้ ณ สิ ้นปี บริ ษัทฯ จะมีกระแสเงินสดคงเหลือจานวน 1,383 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ สาหรับการเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ บริ ษัทฯ ได้ รับเงินจานวนประมาณ
12,000 ล้ า นบาท แบ่ ง ออกเป็ น (ก) การขายหุ้ นบุ ริ ม สิ ท ธิ เ พิ่ ม ทุ น ที่ เ สนอขายต่ อ บุ ค คลในวงจ ากั ด (Private
Placement) ให้ แก่ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) (“BBL”) จานวนประมาณ 900 ล้ านบาท และการเสนอขายหุ้น
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บุริมสิทธิเพิ่มทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) จานวนประมาณ 8,800 ล้ านบาท และการเสนอขายหุ้น
บุริมสิทธิ เพิ่ มทุน ต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ให้ แก่บริ ษัท ยูนิคอร์ น เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด จานวน
ประมาณ 2,200 ล้ านบาท โดยเงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนบริ ษัทฯ ได้ นาไปชาระหนี ้ให้ แก่ บริ ษัท บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ ้งส์
จากัด (มหาชน) จานวนประมาณ 5,050 ล้ านบาท จึงทาให้ บริ ษัทฯ มีเงินคงเหลือจากการเพิ่มทุนเพื่อนาไปใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการจานวนประมาณ 4,650 ล้ านบาท ทัง้ หมดที่กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ ประจาปี 2560
หลังจากนัน้ นายรั งสรรค์ ศรี วรศาสตร์ ได้ ชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ ยวกับ ความคืบหน้ าของบริ ษัท ฯ
เกี่ยวกับการเข้ าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต โดยแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่าน
ทราบว่า ตามที่บริ ษัทฯ ได้ ประกาศเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
หรื อ Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) โดยบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการยื่นเพื่อขอ
การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตเมื่อไตรมาสที่ 2/2560 นัน้ ขอเรี ยน
แจ้ งว่า เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตได้ มีมติ
รับรองให้ บริ ษัทฯ เข้ าเป็ นสมาชิกของแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ตแล้ ว ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นถึง
แนวทางที่ชดั เจนของบริ ษัทฯ ในการที่จะมุง่ มัน่ ที่จะต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างเต็มรู ปแบบต่อไปครับ
เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ซึง่ ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและซักถามคาถาม และมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้ น ดังสรุ ปไว้ ตอนท้ ายของวาระนี ้
จากนันเลขานุ
้
การที่ประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้
ความเห็น/คาถาม/คาตอบ
คาถาม

นายบัณฑิ ต พรตระกูล สอบถามว่า ผลขาดทุนจากค่าใช้ จ่ายทางการเงิ น นัน้ เป็ น ค่าใช้ จ่าย
ประเภทใด เหตุใดจึงคิดเป็ นมูลค่าหลายร้ อยล้ านบาท

คาตอบ

นางสาวสรญา เสฐี ยรโกเศศ กล่าวชี ้แจงว่า ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเป็ นดอกเบี ้ยจ่าย ที่เกิดจากการที่
บริ ษัทฯ มีหนี ้กู้ยืมเพิ่มขึ ้น

คาถาม

นายสุพจน์ พงศ์กิดาการ กล่าวเสนอแนะว่า สาหรับปี 2556 บริ ษัทฯ มีกาไรจากการประนอมหนี ้
จานวน 200 ล้ านบาท หลังจากนัน้ บริ ษัทฯ บริ หารขาดทุนมาโดยตลอด อีกทัง้ เมื่อต้ นปี ประธานฯ
ได้ ชกั ชวนให้ มาซื ้อหุ้นบุริมสิทธิ ดังนัน้ สาหรับปี 2561 ขอให้ ประธานฯ บริ หารงานให้ มีผลกาไร
มากขึ ้น

คาตอบ

ประธานฯ กล่าวชี ้แจงว่า การที่บริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน และเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นมา
ใช้ สิทธินนั ้ จุดประสงค์ เพื่อให้ บริ ษัทฯ เดินหน้ าต่อไปได้ และเชื่อว่าเจ้ าหน้ าที่ทกุ ท่านของบริ ษัทฯ
มีความมุ่งมัน่ ที่จะบริ หารจัดการให้ ดีที่สดุ เห็นได้ จากการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ ้นใน
ปี 2561 อย่างไรก็ตาม สาหรับทรัพย์สินบางรายการที่ไม่สอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัทฯ ก็จะ
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จาหน่ายออกไปในอนาคต ประกอบกับบริ ษัทฯ จะมีเงินทุนเพิ่มขึ ้น และได้ สรรหาทรัพย์สินใหม่ ๆ
เช่น การร่ วมทุนกับแสนสิริที่ปัจจุบนั เริ่ มมีกาไร และการก่อสร้ างโครงการเดอะยูนิคอร์ น (พญา
ไท) ให้ เป็ นโครงการ Mixed Use ที่เชื่อมต่อกับเส้ นทางคมนาคมต่างๆ ซึง่ ถือว่าเป็ นการพัฒนาไป
ในทิศทางที่ดีขึ ้น
คาถาม

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ สอบถามว่า
(1) ประธานฯ มีแผนการบริ หารอย่างไรให้ บริ ษัทฯ มีผลกาไรหรื อรายได้ เพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ
จะมีรายจ่ายที่เพิ่มเติม จนส่งผลให้ ผลประกอบการลดลงหรื อไม่ เนื่องจากเดิมบริ ษัทฯ มี
รายได้ ประมาณ 1,000 ล้ านในปี 2559 และเพิ่มขึน้ เป็ นจานวนประมาณ 4,000 ล้ านในปี
2560 แต่ผลประกอบการของบริ ษัทฯ ยังขาดทุน ซึ่งประธานเจ้ าหน้ าที่สายงานการเงินได้
แจ้ งว่าสาเหตุเนื่องมาจากรายจ่าย
(2) บริ ษัทฯ จะมีรายได้ เพียงพอกับรายจ่ายหรื อไม่ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีหนี ้สินเพิ่มสูงขึ ้นจากเดิม
ประมาณ 20,000 ล้ านบาท และยังมีโครงการที่ทาให้ มรี ายจ่ายมากขึ ้น

คาตอบ

ประธานฯ กล่ า วชี แ้ จงว่ า ปั จ จุ บัน กิ จ การต่ า งๆ ได้ มี ก ารเปลี่ ย นไปจากเดิ ม ซึ่ง เห็ น ว่ า การ
เปลี่ยนแปลงเหล่านันย่
้ อมส่งผลดีต่อบริ ษัทฯ อย่างแน่นอน โดยคาดว่าค่าใช้ จ่ายในปี 2561 จะ
ไม่เหมือนปี 2560 ทัง้ นี ้ ส าหรั บ ปี 2560 ค่าใช้ จ่ ายที่ เกิ ดขึน้ บางรายการเกิ ด จากการจั ด การ
ทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีทรัพย์สินประมาณ 60,000 ล้ านบาทเมื่อเทียบกับปี ที่
ผ่านมาซึง่ ถือว่ามีการเติบโตอย่างมีนยั สาคัญ
นางสาวสรญา เสฐี ยรโกเศศ กล่าวชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า สาหรั บหนีส้ ินนัน้ หากเป็ นหนีส้ ินประเภท
Interest Bearing Debt ปั จ จุ บัน มี จ านวนประมาณ 15,600 ล้ า นบาท ซึ่ง ส่ ว นที่ แ สดงในงบ
การเงินนัน้ เป็ นหนี ้สินที่ประกอบไปด้ วยหนี ้สินทางการค้ าและหนี ้สินอื่น ๆ ด้ วย
ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากบริ ษัทฯ จะสามารถกาไรได้ นนั ้ รายได้ ต้องมากว่ารายจ่ายซึ่ง
ปั จจุบนั ทรัพย์สินที่เข้ ามาใหม่รวมทังทรั
้ พย์สินที่บริ ษัทฯ ซื ้อจากต่างประเทศ ล้ วนเป็ นทรัพย์สินที่
สามารถสร้ างรายได้ และเป็ น ประโยชน์ แก่ผ้ ูถือหุ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มิได้ มีนโยบายที่จะดาเนินการ
สร้ างอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายเพียงอย่างเดียว

คาถาม

นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ สอบถามว่า
(1) ผู้ถือหุ้นเดิมใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนที่ออกและจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมครบเต็ม
จานวนหรื อไม่อย่างไร ทัง้ นี ้ หากผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้ สิทธิ ไม่ครบเต็มจานวน BTSG และ
BBL หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่อื่น จะเข้ าใช้ สิทธิสว่ นที่เหลือนันหรื
้ อไม่
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(2) การจ่ายเงินปั นผล บริ ษัทฯ มีนโยบายล้ างขาดทุนสะสมอย่างไร ซึง่ ในขณะนี ้มีขาดทุนสะสม
ประมาณ 9,900 ล้ านบาท หากไม่ดาเนิ นการเกรงว่าบริ ษัทฯ จะไม่สามารถจ่ายเงิ นปั น
ผลได้
(3) บริ ษั ท ฯ มี แ นวทางอย่ า งไร หาก EBITDA มี ก าไรจ านวน 991 ล้ า นบาท แสดงว่ า การ
ดาเนิ น งานของบริ ษัท ฯ มี ก าไร ซึ่งท้ ายที่ สุด หากบริ ษัท ฯ แก้ ไ ขการขาดทุน สะสม ก็ จ ะ
สามารถจ่ายเงินปั นผลได้
คาตอบ

นางสาวปิ ยพร พรรณเชษฐ์ กล่าวชีแ้ จงว่า สาหรั บการจองซื ้อหุ้นบุริมสิทธิ เกินสิทธินนั ้ ผู้ถือหุ้น
บางรายได้ แสดงความจานงที่จะใช้ สิทธิเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตน ซึง่ จะทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่แสดง
ความจานงนันได้
้ รับหุ้นส่วนที่จองเกินสิทธินนไปด้
ั ้ วย
ประธานฯ กล่าวชีแ้ จงว่า ปั จจุบันบริ ษัทฯ อยู่ในช่วงปรั บโครงสร้ าง โดยการซื ้อทรั พย์ บางส่วน
และขายทรัพย์สินบางรายการออกไป ทังนี
้ ้ ขอแจ้ งว่าสาหรับหุ้นบุริมสิทธินนั ้ บริ ษัทฯจะพยายาม
จ่ายเงินปั นผลในอัตราร้ อยละ 7 ในปี นี ้ อย่างไรก็ดี หากบริ ษัทฯ ไม่ดาเนินการล้ างขาดทุนสะสมก็
จะทาให้ ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทังนี
้ ้ หากมีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับการลดทุน
และล้ างขาดทุนสะสม บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบต่อไป

คาถาม

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ สอบถามว่า
(1) บริ ษัทฯ มีแผนทางการเงินอย่างไร สาหรั บเงินทุนที่จะมาใช้ ในการพัฒนา เนื่องจากการ
เสนอขายหุ้นบุริมสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมนัน้ มีผ้ จู องซื ้อหุ้นไม่ครบตามจานวนที่ตงไว้
ั้
(2) สาหรับหุ้นบุริมสิทธิสว่ นที่เหลือ หากมีผ้ ปู ระสงค์จะจองซื ้อเพิ่ม สามารถจองซื ้อหุ้นบุริมสิทธิ
ดังกล่าวได้ หรื อไม่
(3) ประเทศใดเหมาะแก่การลงทุนมากกว่ากันระหว่างประเทศโปแลนด์กบั ประเทศเยอรมัน

คาตอบ

ประธานฯ กล่าวชีแ้ จงว่า สาหรั บหุ้นบุริมสิทธิตอนนี ้ไม่สามารถจองซื ้อเพิ่มได้ แล้ ว และสาหรับ
โรงแรมในทวีปยุโรปที่เข้ าซื ้อนัน้ ถือว่าเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจทังหมด
้

*************************************************************************************************************************
วาระที่ 4

พิจารณาและอนุ มัติรายงานและงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษั ทย่ อยสาหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เลขานุการที่ประชุมกล่าวเรี ยนเชิญเนางสาวสรญา เสฐี ยรโกเศศ ประธานเจ้ าหน้ าที่สายงานการเงิน
เป็ นผู้รายงานรายละเอียดวาระนี ้ต่อที่ประชุม
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นางสาวสรญา เสฐี ยรโกเศศ ประธานเจ้ าหน้ าที่สายงานการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้
จัดทารายงานและงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
อนุมตั ิเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท ฯ แล้ ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี 2560 ภายใต้ หัวข้ อ 5.3
หัวข้ อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ข้ อ 5.4 หัวข้ อ “งบการเงิน” และข้ อ.5.5 หัวข้ อ ”หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน” ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว โดยรายละเอียดสรุ ปได้ ดงั นี ้
รอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด 31 ธันวาคม
รายการตามงบการเงินรวม

2560

2559
(ปรั บปรุ งใหม่ )

สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)

40,052

25,149

หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)

22,256

6,293

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้ านบาท)

17,670

18,855

รายได้ รวม (ล้ านบาท)

4,453

1,165

กาไรสุทธิ - ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ (ล้ านบาท)

(1,049)

(322)

กาไรต่อหุ้น - ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ (บาท/หุ้น)

(0.001869)

(0.000573)

ทังนี
้ ้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานและงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญ ชี สิ น้ สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 เป็ น ไปตามรายงานประจ าปี ภายใต้ หัวข้ อในข้ อ 5.3 หัวข้ อ
“รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ข้ อ 5.4 หัวข้ อ “งบการเงิน” และข้ อ.5.5 หัวข้ อ ”หมายเหตุประกอบงบการเงิน ”
ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุ มแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ซึง่ ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและซักถามคาถาม และมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุ ปไว้ ตอนท้ ายของวาระนี ้
จากนัน้ เลขานุการที่ ประชุมได้ ขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยมติในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับการ
รับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานใน
การนับคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดดังนี ้
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มีผ้ ูถือหุ้นที่

จานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

คิดเป็ นร้ อยละ

486,771,458,597

99.9995

ไม่เห็นด้ วย

2,052,000

0.0004

งดออกเสียง

61,972,137

-

0

0.0000

486,835,482,734

-

บัตรเสีย
รวม (643 ราย)
ความเห็น/คาถาม/คาตอบ
คาถาม

นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ สอบถามว่า
(1) รายละเอี ย ดในรายงานประจ าปี หน้ า 153 เกี่ ย วกับ การขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของ
สินทรั พย์ 781 ล้ านบาท ประกอบด้ วยอะไรบ้ าง และค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจ าหน่ าย
เพิ่มขึน้ เป็ น 500 กว่าล้ านบาท รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่ เพิ่มขึน้ ค่าใช้ จ่ายในการ
ขายและบริ การ ที่เพิ่มขึ ้นนันเพิ
้ ่มขึ ้นเพราะเหตุใด
(2) บริ ษัทฯ ได้ นาเงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนจานวน 12,000 ล้ านบาท เข้ าไปรวมกับส่วนของ
ผู้ถือหุ้นจานวน 17,800 ล้ านบาท ที่ปรากฏในรายงานประจาปี หน้ า 152 แล้ วหรื อไม่
(3) เหตุใดการด้ อยค่าที่เกิดจากโรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ จึง
มีมลู ค่าค่อนข้ างสูง
(4) สาหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่นาจานวนเงินได้ จากการเพิ่มทุนจานวน 12,000 ล้ านบาท
มารวมจะเป็ นจานวนประมาณ 30,000 ล้ านบาทใช่หรื อไม่ และจะทาให้ อตั ราส่วนหนี ้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio) ลดลงเหลือจานวนเท่าไหร่
(5) ประธานฯ ได้ เสนอให้ Tris rating เข้ ามาจัดอัน ดับ ความน่ าเชื่ อถื อ ของบริ ษัท ฯ หรื อไม่
เนื่ องจากบริ ษัทฯ มีการดาเนิ นการและการลงทุน ในหลายรู ปแบบ ทัง้ นี ข้ อเสนอแนะให้
บริ ษัทฯออกหุ้นกู้

คาตอบ

นางสาวสรญา เสฐี ยรโกเศศ กล่าวชีแ้ จงว่า สาหรั บการขาดทุนจากการด้ อยค่า (Impairment
Loss) สาเหตุหลักเนื่องจากโรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ และกรณี
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายนัน้ เป็ นไปตามสัดส่วนของสินทรัพย์ ที่เพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ดีส่วน
ของผู้ถือหุ้นที่แสดงนัน้ เป็ นตัวเลขที่ยงั ไม่ได้ รวมรายการเพิ่มทุน
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นางสาวปิ ยพร พรรณเชษฐ์ กล่าวชี แ้ จงเพิ่ มเติมว่า ทรั พย์ สินที่ เพิ่ มขึน้ ส่วนใหญ่ มาจากกลุ่ม
Vienna House และค่าใช้ จ่ายในการขาย การบริ หาร และค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึน้ เนื่องมาจาก
กลุม่ Vienna House เช่นกัน ทังนี
้ ้ สาหรับโรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็น
เตอร์ เป็ นสาเหตุหลักของการขาดทุนจากการด้ อยค่า ทังนี
้ ้ เนื่องจากราคาตลาดไม่เป็ นไปตามที่
คาดไว้ ณ ตอนตัดสินใจเข้ าซื ้อครั ง้ แรก ซึง่ ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความกังวลเกี่ยวกับการขาดทุน
ดังกล่าวเป็ นระยะ 2-3 รอบระยะเวลาบัญชี ติดต่อกัน ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงจัดให้ ทรัพย์สินดังกล่าว
เป็ นทรัพย์สินลดต่าลงอย่างถาวร
ประธานฯ กล่าวชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
มีต้นทุนค่อนข้ างสูง และสภาวะปั จจุบนั สถานการณ์ การเติบโตและผลประกอบการค่อนข้ างน่า
เป็ นห่วง ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีนโยบายขายทรั พย์ สินนี ้ ซึ่งเป็ นไปตามมติวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่
1/2561 ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั อยู่ในระหว่างดาเนินการ
นางสาวสรญา เสฐี ยรโกเศศ กล่าวชี ้แจงเพิ่มเติมว่า สาหรับส่วนของอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เดิมเมื่อปี 2560 Debt to Equity Ratio ในส่วนของหนี ้ (Debt)
ที่ นับ เฉพาะหนี ส้ ิ น ที่ มีภ าระดอกเบี ย้ ต่อส่ วนทุ น (Interest Bearing Debt to Total Equity) ใน
อัตราร้ อยละ 0.88
ประธานฯ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า ปั จจุบัน บริ ษัทฯ ยังไม่เคยให้ TRIS Rating เข้ ามาจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ
คาถาม

นายภูมิธาน ศิริพลู เกียรติกลุ สอบถามว่า
(1) ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดคงเหลือจานวนเท่าไหร่ และวางแผนการใช้ เงินในการลงทุน
ของบริ ษัทฯ ช่วงเวลาประมาณ 3 ปี อย่างไร เนื่ องจากเห็นว่าบริ ษัทฯ มีการลงทุนอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการศึกษาเพื่อลงทุนในต่างประเทศเพิ่มจากเดิม
(2) การเข้ าซื อ้ โครงการแต่ล ะโครงการบริ ษัท ฯ มีเกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาอย่ างไรบ้ า ง และ
โครงการดังกล่า วน่าสนใจ หรื อควรดาเนินการขายออก ทัง้ นี ้ ในอนาคตหากบริ ษัทฯ จะ
ลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึน้ บริ ษัทฯ ได้ ตงเกณฑ์
ั้
สูงสุดเกี่ยวกับ อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไว้ หรื อไม่อย่างไร
(3) แนวโน้ มการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ เป็ นอย่างไร

คาตอบ

ประธานฯ ชี ้แจงว่า บริ ษัทฯ บริ หารงานโดยมุง่ เน้ นบริ หารจัดการให้ เกิดกาไรสูงสุด เพื่อประโยชน์
ประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีโครงการอสังหาริ มทรัพย์จานวนมาก ซึง่
เชื่อว่าบริ ษัทฯ กาลังพัฒนาไปทิศทางที่ดีขึ ้น ทังนี
้ ้ สาหรับการลงทุนแต่ละรายการนันได้
้ พิจารณา
จากรายได้ ที่จะรั บมาในเบื อ้ งต้ น ประกอบกับผลกาไรส่วนต่างจากราคาหลักทรั พย์ (Capital
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Gain) ในอนาคตด้ วย ตลอดจนทาเลที่ตงั ้ พร้ อมแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นติดตามผลการดาเนินงานควบคู่
กับการจ่ายเงินปั นผลในอนาคต
***********************************************************************************************************************
วาระที่ 5

พิจารณารั บทราบงดจ่ ายเงินปั นผลสาหรั บระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เลขานุการที่ประชุม กล่าวว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ
30 ของกาไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทฯ หลังจากหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ กาหนดไว้ ใน
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลให้ นาปั จจัยต่างๆ ต่อไปนี ้มาพิจารณาประกอบ เช่น
ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทฯ สภาพคล่องของบริ ษัท ฯ การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้ อง
ในการบริ หารงานของบริ ษัท ฯ และการจ่ายเงินปั นผลข้ างต้ นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังอยู่ภายใต้ บังคับของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ที่กาหนดห้ ามมิให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผล ในกรณีที่ยงั มีผลขาดทุนสะสม
อยู่ ดังนัน้ เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (รวมทัง้ ที่ ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ทัง้ นี ้ ปั จจุบันบริ ษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมจานวน 9,493 ล้ านบาท ดังนัน้
บริ ษัทฯ จึงงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560 สาหรับระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นหรื อซักถามแต่อย่างใด และเนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
ในวาระนี ้
เลขานุก ารบริ ษัท กล่าวแจ้ งผู้ถือหุ้นว่า ส าหรั บ วาระถัดไปเป็ นวาระที่ เกี่ ยวข้ องกับการเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตัง้ กรรมการใหม่ เนื่องจากนายสยาม สีวราภรณ์ สกุล เลขานุการ
บริ ษัท และทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการที่ประชุมในวันนี ้ เป็ นบุคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการใหม่
ดังนันเพื
้ ่อให้ เป็ นไปตามข้ อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยและผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงขอให้ นายภราดร เลียว
สกุล ที่ปรึกษากฎหมายของบริ ษัทฯ ทาหน้ าที่เลขานุการที่ประชุมในวาระที่ 6 แทนนายสยาม สีวราภรณ์สกุล
*************************************************************************************************************************
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วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่ งตัง้ กรรมการใหม่

นายภราดร เลี ย วสกุ ล ท าหน้ าที่ เ ลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม ใน วาระนี ้ แจ้ งต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ตาม
พระราชบัญ ญัติบ ริ ษัท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ไ ด้ มีก ารแก้ ไ ขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับ บริ ษัท ฯ ข้ อ 15
กาหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครั ง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ปั จจุบัน บริ ษัทฯ มี
กรรมการทังสิ
้ ้นจานวน 9 ท่าน โดยกรรมการของบริ ษัทฯ ที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระการประชุมในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 มีจานวน 3 ท่าน ได้ แก่
ชื่อ

ตาแหน่ ง

(1) นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์

กรรมการอิ ส ระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

(2) นายสุรจิตร ก้ องวัฒนา

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

(3) นางสาวปิ ยพร พรรณเชษฐ์

กรรมการ และกรรมการบริ หาร

ทัง้ นี ้ นายรั งสรรค์ ศรี วรศาสตร์ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนของบริ ษั ท ฯ มาแล้ ว 4 เดื อ น โดยได้ รั บ การแต่ ง ตัง้ ด้ ว ยมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทครั ง้ ที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 แทนนายทวีศักดิ์ ตันตนันตา ซึ่งลาออกการจาก
ตาแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 19
ธันวาคม 2560 ดังนัน้ การพ้ นตาแหน่งตามวาระของนายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ จึงเป็ นไปตามวาระที่ยงั เหลืออยู่ ของ
นายทวีศกั ดิ์ ตันตนันตา
นายสุรจิตร ก้ องวัฒนา ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทฯ มาแล้ ว 9 เดือน โดยได้ รับการแต่งตังด้
้ วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั ง้ ที่
7/2560 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 แทนนายมนู มณี วฒ
ั นา ซึ่งลาออกการจากตาแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ดังนัน้ การพ้ น
ตาแหน่งตามวาระของนายสุรจิตร ก้ องวัฒนา จึงเป็ นไปตามวาระที่ยงั เหลืออยู่ของนายมนู มณีวฒ
ั นา
นางสาวปิ ยพร พรรณเชษฐ์ ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษั ทฯ มาแล้ ว 2 เดือน โดยได้ รับการ
แต่งตังด้
้ วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 แทนนายวรพจน์ จรรย์โกมล
ซึ่งลาออกจากตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนัน้ การพ้ นตาแหน่งตามวาระของ
นางสาวปิ ยพร พรรณเชษฐ์ จึงเป็ นไปตามวาระที่ยงั เหลืออยู่ของนายวรพจน์ จรรย์โกมล
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นอกจากนัน้ เนื่องจากนายบุรินทร์ ภู่ศิริ ได้ ลาออกจากตาแหน่งกรรมการ และกรรมการบริ หารของ
บริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ซึง่ วาระของนายบุรินทร์ ภู่ศิริ เหลือน้ อยกว่า 2 เดือน ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนจึงได้ สรรหานายสยาม สีวราภรณ์ สกุล เพื่อเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการใหม่ของ
บริ ษัทฯฃ
เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยและผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอเรี ยนเชิญ
กรรมการที่ครบกาหนดตามวาระทัง้ 3 ท่าน และกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่ อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการใหม่ออก
จากห้ องประชุมในการพิจารณาวาระนี ้เป็ นการชัว่ คราว
อย่างไรก็ดี เพื่อส่งเสริ มการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นของบริ ษัทฯ รายเดียวหรื อหลายรายที่มีสดั ส่วนการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5
ของจานวนสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทฯ สามารถเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อเข้ ารั บการเลือกตังเป็
้ นกรรมการในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2561 อย่างไรก็
ดี ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้
ในการนี ค้ ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน(โดยกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนที่ไม่มีสว่ นได้ เสีย) ได้ พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้ างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ความ
เหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จาเป็ นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ เสนอให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการในการ
ประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจ าปี 2561 ทัง้ 4 ท่ านแล้ ว เห็ น ว่าบุคคลทัง้ 4 ท่ านนี เ้ ป็ น ผู้ที่ มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนิ นงานของบริ ษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้ อง และสาหรับ
กรรมการอิส ระมีคุณ สมบัติตามนิ ย ามกรรมการอิส ระของบริ ษัท ฯ และข้ อก าหนดของส านัก งานคณะกรรมการ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนัน้ จึงเห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาเลือกตังบุ
้ คคลทัง้ 4 ท่านนี ้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท ฯ อนึ่ง ข้ อมูลและประวัติโดยสังเขปของ
ผู้ได้ รับการเสนอชื่ อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการทัง้ 4 ท่าน ได้ แสดงรายละเอียดไว้ ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4. ใน
หนังสือเชิญประชุม
ทัง้ นี ้ เพื่อการปฏิบัติให้ เป็ นไปตามข้ อแนะนาแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้ ที่ประชุม
เลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล และขอแจ้ งให้ ทราบว่า วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
เลขานุการที่ประชุม ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นหรื อซักถามแต่อย่างใด
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จากนัน้ เลขานุการที่ประชุม (นายภราดร เลียวสกุล ) ได้ ขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยวาระนี ้
เป็ นการเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออก
เสียง เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อพึงปฏิบตั ิและแนวปฏิบตั ิที่ดีในการจัดประชุมของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเลือกตังกรรมการทั
้
ง้ 3 ท่าน ที่ออกจากตาแหน่งตาม
วาระ กลับเข้ าดารงตาแหน่งของกรรมการบริ ษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่ และแต่งตังนายสยาม
้
สีวราภรณ์ สกุล เข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการใหม่ของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. มีมติเลือกตังนายรั
้
งสรรค์ ศรี วรศาสตร์ เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ น บั คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับ
คะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

486,035,857,467

99.8478

ไม่เห็นด้ วย

740,763,440

0.1521

งดออกเสียง

64,024,137

-

0

0.0000

486,840,645,044

-

บัตรเสีย
รวม (647 ราย)

2. มีมติเลือกตังนายสุ
้
รจิตร ก้ องวัฒนา เป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้
ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

486,127,758,867

99.8667

ไม่เห็นด้ วย

648,862,040

0.1332

งดออกเสียง

64,024,137

-

0

0.0000

486,840,645,044

-

บัตรเสีย
รวม (647 ราย)

19

3. มีมติเลือกตังนางสาวปิ
้
ยพร พรรณเชษฐ์ เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ น บั คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับ
คะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

486,769,472,907

99.9981

ไม่เห็นด้ วย

9,200,000

0.0018

งดออกเสียง

61,972,137

-

0

0.0000

486,840,645,044

-

บัตรเสีย
รวม (647 ราย)

4. มีมติแต่งตังนายสยาม
้
สีวราภรณ์ สกุล เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการใหม่ ด้ วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับ
คะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

486,752,451,207

99.9950

ไม่เห็นด้ วย

24,169,700

0.0049

งดออกเสียง

64,024,137

-

0

0.0000

486,840,645,044

-

บัตรเสีย
รวม (647 ราย)

*************************************************************************************************************************
วาระที่ 7

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่ อยประจาปี
2561

นายสยาม สีวราภรณ์ สกุล กลับเข้ ามาทาหน้ า เลขานุการที่ประชุมและแจ้ งต่อที่ประชุมว่า สาหรับ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจาปี 2561 นัน้ คณะกรรมการบริ ษัท โดยผ่านการ
กลัน่ กรองของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยได้ พิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษัทฯ รวมถึง
ความเหมาะสมกับหน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมลู ค่า (Market Capitalization) ในขนาดใกล้ เคียงกับบริ ษัทฯ และบริ ษัทจดทะเบียนอืน่
ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริ ษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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(1)

ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน

(1.1)

ค่าตอบแทนประจา ให้ จ่ายค่าตอบแทนประจาตามตาแหน่งในอัตราคงเดิ มเหมือนปี ที่ผ่าน

มา ดังนี ้
ค่ าตอบแทนกรรมการรายเดือน

ประจาปี 2561

ประธานกรรมการ

50,000 บาท/เดือน

กรรมการ

30,000 บาท/เดือน
เบีย้ ประชุม

ประจาปี 2561

คณะกรรมการบริ ษัท

20,000 บาท/ครัง้

คณะกรรมการตรวจสอบ

10,000 บาท/ครัง้

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

10,000 บาท/ครัง้

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ไม่มี

(1.2)

โบนัสกรรมการ

-ไม่มี-

(2)

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

-ไม่มี-

เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นหรื อซักถามแต่อย่างใด
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิกาหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่
งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนนด้ วย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

486,767,436,081

99.9849

ไม่เห็นด้ วย

66,075,062

0.0135

งดออกเสียง

7,149,137

0.0014

0

0.0000

486,840,660,280

100.0000

บัตรเสีย
รวม (648 ราย)

************************************************************************************************************************
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วาระที่ 8

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด 31
ธันวาคม 2561

เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม แจ้ งต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา 120 แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ ได้ มีการแก้ ไขเพิ่ มเติม) ซึ่งกาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ คัดเลือก
ผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และ
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้ องโดยได้ พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท
สานักงาน อีวาย จากัด ในปี ที่ผ่านมาและมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด มีความเป็ น
อิสระ เหมาะสม และได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงได้ นาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณานาเสนอต่อ
ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ อพิ จารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี จากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทา
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
(1) นางสาวศิราภรณ์ เอื ้ออนันต์กลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 (เคยเป็ นผู้ลงลายมือ
ชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ ประจาปี 2559 และ 2560 ) และ/หรื อ
(2) นางชลรส สัน ติอัศวราภรณ์ ผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าตเลขทะเบี ยน 4523 (ยังไม่เคยเป็ น ผู้ล ง
ลายมือชื่องบการเงินของบริ ษัทฯ) และ/หรื อ
(3) นายฉัตรชัย เกษมศรี ธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5813 (ยังไม่เคยเป็ นผู้ลง
ลายมือชื่องบการเงินของบริ ษัทฯ)
ทัง้ นี ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานีไ้ ม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษั ทฯ นอกจากนี ้ ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวไม่เป็ นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้ าที่
สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯมาแล้ ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน ดังนัน้ ผู้สอบ
บัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาจึงมีคุณสมบัติถูกต้ องตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งข้ อมูลประวัติ
และประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ท่าน ได้ แสดงไว้ ในสิ่งที่สง่ มาด้ วย 5 ในหนังสือเชิญประชุม
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาค่าสอบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 และมีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นควรนาเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณานาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ สาหรับรอบ
ระยะเวลาสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 3.50 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่
ผ่านมาจานวน 0.52 ล้ านบาท เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจบริ ษัทฯ ในต่างประเทศ ซึง่ ทาให้ บริ ษัทย่อยและบริ ษัทที่
ควบคุมร่ วมกันเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ ซึง่ ส่งผลต่อปริ มาณงานและระยะเวลาในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
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รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ เปรี ยบเทียบกับปี ที่ผ่านมา มีดงั นี ้
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด
31 ธันวาคม 2560

รอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด
31 ธันวาคม 2561

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี

1,510,000

1,820,000

ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
(สาหรับรอบระเวลาบัญชีสิ ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 30 มิถนุ ายน 30 กันยายน)

1,470,000

1,680,000

รวมทังสิ
้ ้น

2,980,000

3,500,000

อนึ่ง บริ ษัทฯ ขอแจ้ งให้ ทราบว่า ผู้สอบบัญชี จากสานักงาน อีวาย จากัด จะเป็ นผู้สอบบัญชี ของ
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561และ และวันที่ 31 มีนาคม 2562 ด้ วย โดย
ค่าสอบบัญชี ของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31
มีนาคม 2562 ในเบื ้องต้ นเป็ นจานวนเงินประมาณ 8.26 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจานวน
3.64 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทย่อยและบริ ษัทที่ควบคุมร่ วมกันเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญจากการรับโอนกิจการทัง้ หมด
ของบริ ษัท ยูนิคอร์ น เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ซึง่ ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและซักถามคาถาม และมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุ ปไว้ ต อนท้ ายของวาระนี ้
จากนันเลขานุ
้
การที่ประชุมได้ ขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย
จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกาหนดให้ ผ้ ูสอบ
บัญชีคนใดคนหนึง่ ดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ (1) นางสาวศิราภรณ์ เอื ้อ
อนันต์กลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 และ/หรื อ (2) นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบี ย น 4523 และ/หรื อ (3) นายฉัตรชัย เกษมศรี ธ นาวัฒ น์ ผู้ส อบบัญ ชี รับอนุญาตเลขทะเบี ย น 5813 และ
กาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ สาหรั บรอบระยะเวลาสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 3.50
ล้ านบาท ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออก
เสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้

23

มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

486,482,996,529

99.9350

ไม่เห็นด้ วย

316,100,062

0.0649

งดออกเสียง

64,063,737

-

0

0.0000

486,863,160,328

-

บัตรเสีย
รวม (649 ราย)

นอกจากนี ้ ที่ประชุมรับทราบว่า ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด จะเป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561และ และวันที่ 31 มีนาคม 2562
ด้ วย โดยกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ในเบื ้องต้ นเป็ นจานวนเงินประมาณ 8.26 ล้ านบาท ตามที่
รายงาน
ความเห็น / คาถาม / คาตอบ
คาถาม

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ สอบถามว่า
(1) ค่าสอบบัญชีจานวน 8.26 ล้ านบาท ได้ รวมค่าสอบบัญชีในการตรวจสอบของบริ ษัทย่อยใน
ต่างประเทศแล้ วหรื อไม่ และผู้สอบบัญชีในต่างประเทศเป็ นบริ ษัทใด ทังนี
้ ้ หากนาค่าสอบ
บัญชีของบริ ษัทย่อยในต่างประเทศมารวมแล้ วจะมีคา่ สอบบัญชีจานวนเท่าไหร่
(2) ฝ่ ายบริ หารมีแนวทางที่จะลดค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชีอย่างไร

คาตอบ

นางสาวปิ ยพร พรรณเชษฐ์ กล่าวชี ้แจงว่า สาหรับค่าสอบบัญชีดงั กล่าว ยังไม่รวมค่าสอบบัญชี
ของบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ โดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยในต่างประเทศนันเป็
้ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เช่นเดียวกัน ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มสูงขึ ้นเนื่องมาจากรอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริ ษัทฯ กับกลุม่ บริ ษัท ยูนิคอร์ น เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด ที่รับโอนกิจการมานัน้
มีรอบระยะเวลาบัญชีที่ไม่ตรงกัน จึงทาให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้องดาเนินการสอบบัญชี ถึง 2 ครั ง้ ซึ่ง
บริ ษั ท ฯ มี แ นวคิ ด ที่ จ ะปรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ ที่ รั บ โอนมาใหม่ ใ ห้ เป็ น รอบ
ระยะเวลาบัญ ชี เดีย วกัน ทัง้ นี ้ ส าหรั บบริ ษัท ฯ ที่ ไ ม่ไ ด้ ประกอบกิ จ การ คาดว่า ในอนาคตจะ
ดาเนินการปิ ดบริ ษัทฯ ทังหมด
้

************************************************************************************************************************
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วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 5 วรรค 3 และข้ อ 28(3)

เลขานุการที่ ประชุมแจ้ งต่อที่ ประชุมว่า เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการปฏิ บั ติงานจริ ง และข้ อ 28 (3)
เพื่อให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติ บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) จึงเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 5. วรรค 3 ดังนี ้
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 5 วรรค 3
จากเดิ ม

แก้ไขเป็ น

“ในกรณี ที่มอบหมายให้ ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศ
ไทย เป็ นนายทะเบียนหุ้นของบริ ษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานทะเบียนของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามที่นายทะเบียนหุ้น
กาหนด”

“ในกรณีที่มอบหมายให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียนหุ้นของบริ ษัท วิธี
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามที่
นายทะเบียนหุ้นกาหนด”

ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 28 (3)
จากเดิ ม

แก้ไขเป็ น

คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้น
รวมกันนับจานวนได้ ไม่น้ อยกว่าหนึ่งในห้ า (1/5) ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดหรื
ั้
อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้ า (25) คน ซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสิ บ (1/10) ของจ านวนหุ้น ที่ จ าหน่ ายได้ ทัง้ หมดได้
เข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผ ลและ
วัตถุประสงค์ในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณี นี ้ คณะกรรมการจะต้ อง
จัด การประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับ แต่วัน ที่ ได้ รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้น
คนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดได้
ั้
เข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้
ถื อหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและ
วัตถุประสงค์ ในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณี นี ้ คณะกรรมการจะต้ อง
จัดการประชุมภายในสี่สิบห้ า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จัดให้ มีก ารประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ผู้ถื อหุ้น ทัง้ หลายซึ่ง
เข้ า ชื่ อ กัน หรื อ ผู้ถื อหุ้น คนอื่ น ๆ รวมกัน ได้ จ านวนหุ้น
ตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ า
(45) วัน นับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคแรก
ในกรณี เ ช่ น นี ้ ให้ ถื อ ว่ า เป็ นการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นที่
คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรั บผิ ดชอบ
ค่าใช้ จ่ ายอัน จาเป็ น ที่ เกิ ดจากการจัดให้ มีการประชุม
และอานวยความสะดวกตามสมควร
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เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ ยวกับวาระนี ้
ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นหรื อซักถามแต่อย่างใด
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 5 วรรค 3
และข้ อ 28(3)ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย

จานวน (เสียง)
486,789,936,129

99.9849

62

0.0000

73,224,137

0.0150

0

0.0000

486,863,160,328

100.0000

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (649 ราย)

คิดเป็ นร้ อยละ

************************************************************************************************************************
วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ ข้ อ 18 และข้ อ 25

เพื่อให้ วตั ถุประสงค์ของบริ ษัทฯ มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับลักษณะการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ
ข้ อ 18 และ ข้ อ 25 ดังนี ้
แก้ ไขวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ ข้ อ 18
จากเดิ ม

แก้ไขเป็ น

“ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้ และอบไม้
โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค และเครื่ อง
เคลื อ บ โรงงานผลิ ต เครื่ อ งปั น้ ดิ น เผา โรงงานอัด ปอ
โรงงานสกัดน ้ามันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ
โรงงานทอผ้ า โรงงานปั่ น ด้ าย โรงงานย้ อมและพิ ม พ์
ลวดลายผ้ า โรงงานผลิ ต และหล่ อ ดอกยางรถยนต์
โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานหล่อและกลึงโลหะ โรงงาน
สังกะสี โรงงานผลิตอาหารสาเร็ จรู ป โรงงานสุรา โรงงาน
แก๊ ส โรงงานบุหรี่ โรงงานนา้ ตาล โรงงานผลิตเครื่ องใช้
พลาสติก โรงงานรี ดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิต
บานประตู แ ละหน้ าต่ า ง โรงงานแก้ ว โรงงานผลิ ต
เครื่ องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์”

“ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้ และอบไม้
โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค และเครื่ อง
เคลื อ บ โรงงานผลิ ต เครื่ อ งปั น้ ดิ น เผา โรงงานอัด ปอ
โรงงานสกัดน ้ามันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ
โรงงานทอผ้ า โรงงานปั่ น ด้ าย โรงงานย้ อมและพิ มพ์
ลวดลายผ้ า โรงงานผลิ ต และหล่ อ ดอกยางรถยนต์
โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานหล่อและกลึงโลหะ โรงงาน
สั ง กะสี โรงงานผลิ ต อาหารส าเร็ จ รู ป โรงงานแก๊ ส
โรงงานนา้ ตาล โรงงานผลิตเครื่ องใช้ พลาสติก โรงงาน
รี ด และหล่ อ หลอมโลหะ โรงงานผลิ ต บานประตูแ ละ
หน้ าต่าง โรงงานแก้ ว โรงงานผลิตเครื่ องดื่ม โรงงานหล่อ
ยาง โรงงานประกอบรถยนต์”
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แก้ ไขวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ ข้ อ 25
จากเดิ ม

แก้ไขเป็ น

“ประกอบกิ จ การโรงแรม ภัต ตาคาร บาร์ ไนท์ คลับ “ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง
โบว์ลิ่ง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ
สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน ้า”
สนามกีฬา สระว่ายน ้า”
นอกจากนี ้ เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับการแก้ ไขเพิ่ มเติมวัตถุป ระสงค์ ของบริ ษัทฯ ข้ างต้ น เสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 พิจารณาการแก้ ไขข้ อที่ 3 ของหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ โดยใช้ ข้อความ
ดังต่อไปนี ้ “ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีจานวน 47 ข้ อ”
เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซัก ถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นหรื อซักถามแต่อย่างใด
มติท่ ปี ระชุม ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ ว มีมติอนุมัติแก้ ไขวัตถุประสงค์ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 18 และ
ข้ อ 25 และรวมถึงแก้ ไขข้ อที่ 3 ของหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทฯ โดยใช้ ข้อความดังต่อไปนี ้ “ข้ อ 3. วัตถุประสงค์
ของบริ ษัท มีจานวน 47 ข้ อตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (650 ราย)

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

486,795,300,755

99.9860

62

0.0000

67,861,837

0.0139

0

0.0000

486,863,162,654

100.0000

************************************************************************************************************************
วาระที่ 11

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ.2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมที่แจ้ งในหนังสือเชิญประชุมเรี ยบร้ อย
แล้ วผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
สามารถขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ อง
อื่นๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่
อย่างใด
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จากนัน้ เลขาที่ ป ระชุม ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ที่ ป ระชุม แสดงความคิ ด เห็ น และซัก ถามในเรื่ อ งต่างๆ
เกี่ยวกับกิจการของบริ ษัทฯ โดยมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้นสรุ ปได้ ดงั นี ้
ความเห็น / คาถาม / คาตอบ
คาถาม

นายเลิศชัย ลีลายนกุล สอบถามว่า ราคาและเนื อ้ ที่ ทัง้ หมดของที่ ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างของ
โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ เป็ นจานวนเท่าไหร่

คาตอบ

นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร กล่าวชี ้แจงว่า ณ ตอนเข้ าซื ้อผู้บริ หารพิจารณาถึง การเปิ ดประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ประเมินราคายุติธรรมไว้ ค่อนข้ างสูง แต่เมื่อเวลาผ่านไปผล
ประกอบการไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับเราใช้ วิธีการประเมินแบบ Income Approach ส่งผลให้
มูลค่ายุติธรรมตกลงมา จึงจาเป็ นต้ องตัดเป็ นขาดทุนจากการด้ อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี
โดยที่ดินตังอยู
้ ่ถนนประชาสโมสร เนื ้อที่ประมาณ 12 ไร่ ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ขายตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561

คาถาม

นายกิ ต ติ สนิ ท วงศ์ ณ อยุ ธ ยา สอบถามว่ า เหตุใ ดค่ า ตอบแทนกรรมการของคุณ รั งสรรค์
ศรี วรศาสตร์ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานปะจาปี หน้ า106 จึงเป็ นจานวน 13,000 บาท

คาตอบ

นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร กล่าวชีแ้ จงว่า เนื่องจากคุณรั งสรรค์ ศรี วรศาสตร์ ได้ เข้ ามาดารง
ตาแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ดังนัน้ ค่าตอบแทนที่แสดงจึงเป็ นค่ าตอบแทน
ในช่วงระยะเวลาที่เข้ ารับตาแหน่ง ถึง 31 ธันวาคม 2561 เท่านัน้

คาถาม

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ สอบถามว่า
(1) ผู้บริ หารและคณะกรรมการมีแนวคิ ดอย่างไร เกี่ยวกับ รายงานผู้สอบบัญชี ที่มีเรื่ องสาคัญ
จากการสอบบัญชี (Key Audit Matters) หลายประเด็น และมีแผนอย่างไรทีจะทาให้ (Key
Audit Matters) ลดลง
(2) รายละเอียดของงบกระแสเงินสดที่ระบุในรายงานประจาปี หน้ า 155 เกี่ยวกับการขาดทุน
จากการด้ อยค่าในส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเฉพาะการขาดทุนจากการด้ อยค่าของ
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย และขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินเผื่อให้ ก้ ยู ืมในกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ส่งผลให้ เงินสดสุทธิจากการดาเนินงานขาดทุน 700 ล้ านบาท คืออะไร

คาตอบ

นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร กล่าวชี ้แจงเพิ่มเติมว่า เงินสดสุทธิที่ใช้ ไปในการดาเนินงานที่ขาดทุน
จานวน 700 กว่าล้ านบาทเนื่องจากการด้ อยค่านัน้ เป็ นการบันทึกบวกกลับตามมาตรฐานทาง
บัญชี
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นายคง ชิ เคือง กล่าวชี ้แจงเพิ่มเติมว่า บริ ษัทฯ ได้ แสดงรายละเอียดงบกระแสเงินสดตามความ
เป็ นจริ ง แม้ การที่จะตังด้
้ อยค่าอาจจะทาให้ งบการเงินดูไม่ดีนกั แต่ผ้ บู ริ หารต้ องการที่จะเปิ ดเผย
รายละเอียดตามความจริ งและถูกต้ องให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบ
คาถาม

นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ สอบถามว่า
(1) โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ เป็ นโรงแรมที่ซื ้อจากเซนทารา
ใช่หรื อไม่ และเพราะเหตุใดคณะกรรมการชุดเดิมจึงตัดสินใจเข้ าซื ้อ และมีการตรวจพบการ
ทุจริ ตของการตัดสินเข้ าลงทุนหรื อไม่
(2) การลงทุนในธุรกิจโรงแรมสามดาวที่ เมืองดูไบเป็ นการเข้ าซื ้อกิจการเดิมหรื อสร้ างโรงแรม
ใหม่
(3) การลงทุนร่ วมกับแสนสิริที่เปิ ดไปแล้ ว 12 โครงการ จะมีส่วนแบ่งรายได้ และกาไรอย่ างไร
และแต่ละปี ที่จะรับรู้ รายได้ ประมาณเท่าไหร่

คาตอบ

นายภราดร เลียวสกุล กล่าวชีแ้ จงว่า สาหรั บการเข้ าซื ้อโรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์
คอนเวนชั่น เซ็น เตอร์ เป็ น การตัดสิ น ใจโดยใช้ เหตุผ ลและข้ อมูล ในขณะนัน้ ซึ่ง ผู้บ ริ ห าร ณ
ปั จจุบนั ไม่ทราบข้ อเท็จจริ งหรื อข้ อมูลในการตัดสินใจ
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรากูร กล่าวชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า สาหรั บการเข้ าซื ้อโรงแรม อวานี ขอนแก่น
โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ ไม่พบการทุจริ ตแต่อย่างใด
ประธานฯ กล่าวชี ้แจงเพิ่มเติมว่าสาหรับโครงการแสนสิริได้ เปิ ดขายไปแล้ ว 12 โครงการ และอยู่
ระหว่างการเริ่ มสร้ าง โดยคาดว่าในปี 2561จะรั บรู้ รายได้ ประมาณ 1,100 ล้ านบาท อย่างไรก็
ตามแม้ ว่าปั จจุบันจะเป็ น ยู ซิตี ้ ร่ วมทุนกับ แสนสิริ แต่ชื่อบริ ษัททัง้ หมดก็ยังคงใช้ เป็ น บีทีเอส
แสนสิริต่อไป ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ต่างประเทศเข้ าใจว่าเป็ นโครงการที่อยู่ในแนวรถไฟฟ้ า และสะดวกใน
การเดินทาง เนื่องจากตังอยู
้ ่ในแนวทางคมนาคม อีกทังชื
้ ่อดังกล่าวสามารถช่วยสร้ างความเชื่อ
ใจให้ กบั ลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดี ซึง่ ถือเป็ นการตลาดอย่างหนึง่

คาถาม

นายประเสริ ฐ เฉกไพชยนต์ สอบถามว่า การเข้ าลงทุนในธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศนัน้ บริ ษัทฯ
มีโอกาสประสบความสาเร็ จมากน้ อยเพียงใด

คาตอบ

ประธานฯ กล่าวชี ้แจงว่า ทุกโครงการที่บริ ษัทฯ เข้ าลงทุนนันมี
้ โอกาสสาเร็ จทังหมด
้

คาถาม

นายพิทกั ษ์ เนตรเพชราชัย สอบถามว่า ประธานฯ มีความเห็นอย่างไร ถึงตัดสินใจเข้ าลงทุนกับ
บริ ษัทฯ

คาตอบ

ประธานฯ กล่าวชี ้แจงว่า การเข้ าลงทุนกับยู ซิตี ้ นัน้ คณะผู้บริ หารของบริ ษัท BTSG ได้ พิจารณา
โดยคานึงถึงผู้ลงทุน ประกอบกับประสงค์ที่จะแยกธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ออกอย่าง
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ชัดเจน รวมถึงการขจัดความขัดแย้ งทางธุรกิจ ทังนี
้ ้ ทรัพย์สินที่อยู่ใน ยู ซิตี ้ จะบริ หารจัดการโดย
ที มคณะกรรมการและผู้บริ หารของยู ซิตี ้ ซึ่งเชื่ อ มั่นว่าการพัฒนาด้ านอสังหาริ มทรั พย์ ยู ซิตี ้
สามารถพัฒนาได้ อีกไกลและจะเป็ นที่ร้ ู จกั ของบุคคลในวงกว้ างมากขึ ้นในอนาคต
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ ได้ กล่าวขอบคุณผู้เข้ าร่ วมประชุมและปิ ด
การประชุมเวลา 17.11 น.

ลงชื่อ_______________________________ประธานที่ประชุม
(นายคีรี กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

เลขานุการที่ประชุม
(นายสยาม สีวราภรณ์สกุล)
เลขานุการบริ ษัท
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