รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
บริษัท ยู ซิตี ้ จากัด (มหาชน)
วันที่ 25 เมษายน 2562
วัน เวลา และสถานที่
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของบริ ษัทยู ซิตี ้ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ จัดขึน้ เมื่อ วัน
พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 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

กาญจนพาสน์

ประธานคณะกรรมการ

2. นายรังสรรค์

ศรี วรศาสตร์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

3. นายชัยวัฒน์

อัศวินทรางกูร

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

4. นายไพศาล

ธรสารสมบัติ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

5. นายพลากร

หวัง่ หลี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

6. นายสุรจิตร

ก้ องวัฒนา

กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร

7. นายกวิน

กาญจนพาสน์

กรรมการ

8. นายคง

ชิ เคือง

กรรมการ

9. นางสาวปิ ยพร

พรรณเชษฐ์

กรรมการ กรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

10. นายสยาม

สีวราภรณ์สกุล

กรรมการ กรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าสายงานกฎหมาย
และเลขานุการบริ ษัท

อนึ่ง สาหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 มีกรรมการบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุมจานวนทัง้ สิ ้น 10 ท่าน
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของจานวนกรรมการทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
ผู้บริหารผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายวีระพงศ์

โรจนวโรดม

กรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่สายงานปฏิบตั ิการ

2. นางสาวสรญา

เสฐี ยรโกเศศ

กรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่สายงานการเงิน

3. นางสาวณัฐพรรรณ จิระเมธากุล

ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชี

4. นางลาภิกา

ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่สายงานการลงทุน

ศศะนาวิน

ที่ปรึกษาผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวศิราภรณ์

เอื ้ออนันต์กลุ

ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด

2. นายภราดร

เลียวสกุล

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริ ษัท สานักงานกฎหมายแคปปิ ตอล จากัด

3. นางสาวณัฐชยา

นิรันพรพุทธา

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริ ษัท สานักงานกฎหมายแคปปิ ตอล จากัด

เลขานุการที่ประชุมแจ้ งให้ ทราบถึงข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับจานวนทุนและหุ้นของบริ ษัท ฯ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ดังนี ้
ทุนจดทะเบียน

44,900,151,132.80

บาท

เป็ นทุนที่ออกและชาระแล้ ว

29,933,734,790.40

บาท

บริ ษัทฯ มีห้ นุ ทังหมดจ
้
านวน

9,354,292,122

หุ้น

หุ้นทังหมดที
้
่ออกและจาหน่ายได้ แล้ ว โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

5,613,716,960

หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

3,740,575,162

หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ

3.20

บาท

โดยมีผ้ ถู ือหุ้นสามัญจานวนทังสิ
้ ้น 26,206 ราย แบ่งเป็ นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จานวน 26,118 ราย ถือหุ้นรวม
ทัง้ สิ ้น 4,771,707,740 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 85 ของจานวนหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัทฯ และ
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ผู้ถือหุ้นต่างชาติ จานวน 88 ราย ถือหุ้นรวมทังสิ
้ ้น 842,009,220 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 15 ของจานวนหุ้นสามัญที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และ
มีผ้ ูถือหุ้นบุริมสิทธิ จานวนทัง้ สิ ้น 1,662 ราย แบ่งเป็ นผู้ถื อหุ้นสัญชาติไทย จานวน 1,650 ราย ถื อหุ้นรวม
ทัง้ สิ ้น 3,113,579,965 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 83.24 ของจานวนหุ้นบุริมสิทธิ ที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัทฯ
และผู้ถือหุ้นต่างชาติ จานวน 12 ราย ถือหุ้นรวมกันทังสิ
้ ้น 626,995,197 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 16.76 ของจานวนหุ้น
บุริมสิทธิที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
การประชุมในครัง้ นี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 317 ราย นับ
จานวนหุ้นได้ ทงั ้ สิน้ 4,899,745,743 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 52.3797 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของ
บริ ษัทฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึง่ กาหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือ หุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
อนึง่ หลังจากเริ่ มการประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมจานวน 459
ราย รวมเป็ นจานวนทัง้ สิ ้น 4,964,901,453 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 53.0762 ของหุ้นที่ จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของ
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 จะตอบคาถามในวาระพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
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 22 มีนาคม 2562 โดยกาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งคาถามล่วงหน้ าได้ ทังนี
้ ้ ไม่มีผ้ ถู ือ
หุ้นส่งคาถามล่วงสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้
อนึ่ง บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิเสนอวาระการประชุมตามระเบียบปฏิบตั ิที่บริ ษัทฯ กาหนดเป็ น
การล่วงหน้ าในช่วงระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2562 - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้ เผยแพร่ ข่าวผ่านทางเว็ปไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็ปไซต์ของบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 อย่างไรก็ดี ไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
เสนอวาระการประชุมสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้
เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้ นี ้ นางสาวณัฐชยา นิรันพรพุทธา ตัวแทน
จาก บริ ษัท สานักงานกฎหมายแคปปิ ตอล จากัด ที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษัทฯ จะทาหน้ าที่เป็ นพยานในการตรวจ
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การนับคะแนน และเพื่อส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท เลขานุการที่ประชุมได้ ประกาศเชิญชวนให้ ผ้ ูถือ
หุ้นรายย่อยเข้ าร่ วมเป็ นพยานในการตรวจนับคะแนน อย่างไรก็ดี ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์เป็ นพยานใน
การตรวจนับคะแนนในครัง้ นี ้ หลังจากนันเลขานุ
้
การที่ประชุมได้ เรี ยนเชิญประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุม
จากนันนายคี
้
รี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม ได้ กล่าวเปิ ดการประชุม
และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ผู้ถื อหุ้นทุกท่ านที่ สละเวลาอันมีค่าของท่ านมาเข้ าร่ วมประชุมในวัน นี ้
พร้ อมทัง้ ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าของท่านมาเข้ าร่ วมประชุมในวันนี ้ พร้ อมทัง้
ต้ อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้ าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของบริ ษัทฯ และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่าสาหรับ
วาระการประชุมในวันนี ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีวาระการประชุมปกติทวั่ ไปของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
และกล่าวชี ้แจงเพิ่มเติมว่าในปี 2561 ที่ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ มีการเปลี่ยนแปลงหลาย
ประการโดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ดังนี ้



เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2561 บริ ษัทฯ ได้ เพิ่มทุนจานวนเกือบ 10,000 ล้ านบาท โดยการ
ออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิประเภทจัดสรรให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement: PP)และ
จัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) รวมถึงได้ รับโอนพอร์ ตกิจการอสังหาริ มทรัพย์
จากบริ ษัท ยูนิคอร์ น เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทในกลุม่ บีทีเอสกรุ๊ ป มาเป็ นส่วนหนึง่ ในกระบวนการเพิ่มทุนใน
ครัง้ นี ้



ตลอดปี 2561 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อกิจการโรงแรมในยุโรปเพิ่ มเติม อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริ ษัทฯ ไม่
ได้ มาแค่เพียงกิจการโรงแรม แต่ยงั ได้ แบรนด์หรื อธุรกิจบริ หารจัดการโรงแรม (Hotel Management Platform) ที่นามา
ผสานกับแบรนด์ หรื อธุรกิจบริ หารจัดการโรงแรมที่มีอยู่เดิมทังในยุ
้ โรปและในเอเชีย ทังนี
้ ้ เพื่อขยายเครื อข่ายและเพื่อ
ต่อยอดให้ ธุรกิจของบริ ษัทฯ เติบโตได้ รวดเร็ วยิ่งขึ ้น
โดยปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิในการบริ หารกิจการโรงแรมทังในยุ
้ โรปและเอเชียจานวนรวมทังสิ
้ ้น
26,997 ห้ อง โดยแบ่งออกเป็ น:
โรงแรมในยุโรป (ซึ่งบริ หารโดยกลุ่ม Vienna House) จานวน 7,824 ห้ อง ซึ่งเพิ่ มขึน้ จากในวัน ที่
บริ ษัทฯ เข้ าซื ้อธุรกิจนี ้ในช่วงกลางปี 2560 จานวน 1,405 ห้ อง และโรงแรมในเอเชีย (ซึง่ บริ หารโดยกลุ่ม บริ ษัท แอ็บ
โซลูท โฮเต็ล เซอร์ วิส จากัด (“AHS”)) จานวน 19,173 ห้ อง โดยธุรกิจบริ หารจัดการโรงแรมในเอเชียเติบโตได้ อย่าง
รวดเร็ ว
ส าหรั บ โรงแรมในยุโรปซึ่งเป็ น พอร์ ตใหญ่ ข องบริ ษัท ฯ นัน้ แม้ ว่าในปี ที่ ผ่ านมา จะมีก ารลงทุ น
ปรับปรุ งโรงแรมครัง้ ใหญ่ (Major Renovation) จานวน 5 โรงแรม (หรื อประมาณ 1,136 ห้ อง) แต่ผลประกอบการถือ
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ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจและกิจการโรงแรมทังหมดของบริ
้
ษัทมีกาไรก่อนดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจาหน่าย
(“EBITDA”) อยู่ที่ประมาณ 35 ล้ านยูโร ทังนี
้ ้ จานวนดังกล่าวยังไม่ได้ ดาเนินการปรับปรุ งตามมาตรฐานทางบัญชี
ในช่ วงปลายปี 2561 บริ ษัท ฯ ได้ ป รั บ โครงสร้ างทุนของบริ ษัท ฯ อีก ครั ง้ โดยการลดทุน เพื่ อล้ าง
ขาดทุนสะสมเพื่อให้ บริ ษัท ฯ สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ ในอนาคต โดยปั จจุบันบริ ษัท ฯ มีห้ ุนประมาณ
9,350 ล้ านหุ้น โดยมีมลู ค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ที่ 3.20 บาท
จากนัน้ ประธานฯ ได้ กล่าวชี ้แจงเพิ่มว่า ตามที่บริ ษัทฯ ได้ ออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้ รับเงินปั นผลภายในระยะเวลา 5 ปี นบั ตังแต่
้ ออกและเสนอขายในอัตรารวมร้ อยละ
35 หรื อโดยเฉลี่ยร้ อยละ 7 ต่อปี แต่เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีภาระดอกเบี ้ยจานวนประมาณ 910 ล้ านบาท ดังนัน้
จึงสารองเงินไว้ สาหรั บการขยายการลงทุนเพื่อให้ บริ ษัทฯ มีกาไรและสามารถที่จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใน
อนาคต
ทัง้ นี ้ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 บริ ษัทฯ ได้ ลงนามในสัญญาซื ้อขายหุ้นในบริ ษัท หมอชิตแลนด์
จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ถือครองที่ดินประมาณ 11 ไร่ ใกล้ สถานีหมอชิต ให้ กบั บริ ษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอน
สตรั คชั่น จากัด (มหาชน) ในราคา 4,320,000,000 บาท โดยมีกาหนดการโอนหุ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 นี ้
โดยธุรกรรมนี ้ คาดว่าจะทาให้ บริ ษัทฯ มีกาไรประมาณ 1,600 ล้ านบาท
นอกจากนัน้ ในวันนี ้ (วันที่ 25 เมษายน 2562) บริ ษัทฯ ได้ ตกลงเข้ าทาสัญญาซื ้อห้ องชุด (ประเภท
อาคารพาณิชย์ ร้านค้ า) จากบริ ษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ในราคา 800 ล้ านบาท สาหรับการเข้ าซื ้อ
ในครั ง้ นี ท้ าให้ บริ ษัทฯ ได้ มาซึ่ง ห้ องชุดจานวน 12 ยูนิต พร้ อมพื น้ ที่ จอดรถจานวน 125 คัน อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ
พยายามหาช่องทางที่จะเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่สามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่บริ ษัทฯ ได้ ทนั ที โดยในการเข้ าซือ้
ห้ องชุดดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ ประโยชน์ จากการนาห้ องชุดดังกล่าววออกให้ เช่าทันที โดยมี ระยะเวลาตามสัญญาเช่า
15 ปี ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะได้ รับผลตอบแทนจากการเข้ าซื ้อห้ องชุดดังกล่าวประมาณร้ อยละ 7 ต่อปี หรื อประมาณ 56 ล้ าน
บาทต่อปี
อย่างไรก็ตาม ในเวลาเดียวกันบริ ษัทฯ ก็ม่งุ ก่อสร้ างและพัฒนาอสังหารริ มทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดย
ได้ พฒ
ั นาอาคารประเภทใช้ สอยรวม (Mixed-Use Building) คือ โครงการเดอะ ยูนิคอร์ น พญาไท ที่พฒ
ั นาเป็ นอาคาร
โรงแรมและสานักงานให้ เช่า อยู่บนที่ดินประมาณ 7 ไร่ ใกล้ สถานีรถไฟฟ้าพญาไท
สาหรั บกระแสเงิ นสดของบริ ษัทฯ ยังคงถื อว่าอยู่ในเกณฑ์ ที่น่าพอใจ และเห็นว่าบริ ษัทฯ ยังคงมี
ความแข็งแกร่ งและโอกาสในการลงทุนต่อไป
ซึ่งการดาเนินการที่ได้ กล่าวข้ างต้ นนัน้ ถือเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะทาให้ ธุรกิจของบริ ษัทฯ แข็งแกร่ ง
และมีการเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ดังนัน้ จึงขอให้ ผ้ ูถือหุ้นเชื่อมัน่ ว่า บริ ษัท ฯ มีความพร้ อมที่จะลงทุนในกิจการ
อสังหาริ มทรั พย์ ที่สร้ างรายได้ เพิ่ มขึน้ โดยเฉพาะในต่างประเทศและการมองหา แบรนด์ หรื อธุรกิ จบริ หารจัดการ
โรงแรมใหม่ๆ เพื่อต่อยอดการลงทุน
5

อนึ่ ง แม้ ว่ า ณ สิ น้ ปี 2561 บริ ษั ท ฯ จะมี ก าไรในงบเฉพาะกิ จ การประมาณ 270 ล้ านบาท
ซึ่งคณะกรรมการทุกท่านได้ พิจารณาเรื่ องนี อ้ ย่างละเอียดรอบคอบแล้ ว เห็นว่า บริ ษัท ฯ ยังไม่ควรจ่ายเงิ นปั นผล
เนื่องจากบริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องสารองเงินสดไว้ สาหรับการพัฒนาโครงการที่มีอยู่ในปั จจุบนั และรองรับการขยายตัวของ
บริ ษัทฯ ในอนาคต
ต่อมาประธาน ฯ ได้ มอบหมายให้ นายสยาม สีวราภรณ์ สกุล เลขานุการบริ ษัท ทาหน้ าที่เลขานุการ
ที่ประชุมและเป็ นผู้ดาเนินการประชุมในวาระต่อ ๆ ไป ส่วนคาถามต่าง ๆ จะเปิ ดโอกาสให้ ได้ สอบถามและชีแ้ จงกัน
ตามสมควรในแต่ละวาระ
เลขานุการที่ประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมว่าวาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้
******************************************************************************************************************
วาระที่ 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 2/2561

เลขานุการที่ประชุม ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้ จดั ทารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้
ที่ 2/2561 ซึ่งจัดขึน้ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 และได้ ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม ตลอดจนได้ เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยมีสาเนา
รายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมหน้ า 12 - 47 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว
เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดแสดงความเห็นหรื อซักถามแต่อย่างใด
จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมได้ ขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยมติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการ
รับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ ป ระชุมพิ จ ารณาแล้ วมีมติรั บ รองรายงานการประชุมวิ ส ามัญ ผู้ถื อหุ้น ครั ง้ ที่
2/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ตามที่ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน ดังรายรายละเอียดต่อไปนี ้
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

4,951,228,546

100.0000

0

0.0000

269,250

-

0

0.0000
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รวม 389 ราย

4,951,497,796

-

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

รั บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561

เลขานุการที่ ประชุม ได้ แจ้ งต่อที่ ประชุมว่า รายงานผลการดาเนิ น งานของบริ ษัท ฯ สาหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฎตาม รายงานประจาปี 2561 ภายใต้ หวั ข้ อ 5.4 “การวิเคราะห์
และการอธิ บายของฝ่ ายจัดการ” ซึ่งได้ จัดส่งในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ ว และกล่าวเรี ยนเชิญผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ซึง่ ได้ แก่ นางสาวปิ ยพร พรรณเชษฐ์ กรรมการ กรรมการบริ หาร
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ นางสาวสรญา เสฐี ยรโกเศศ กรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่สายงาน
การเงิน ร่ วมกันนาเสนอรายละเอียดของวาระนี ้ต่อที่ประชุม
โดยนางสาวปิ ยพร พรรณเชษฐ์ ได้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม เกี่ ย วกั บ ความคื บ หน้ าและผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2561 ตลอดจนแนวทางในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561
ที่ผ่านมามีเหตุการณ์สาคัญของบริ ษัทฯ ดังต่อไปนี ้
1. การปรั บโครงสร้ างส่ วนทุนและทรั พย์ สิน



เมื่อวัน ที่ 22 มกราคม 2561 บริ ษัท ฯ ได้ ออกและเสนอขายหุ้น บุริ มสิ ท ธิ เพิ่ มทุน ให้ แ ก่
ธนาคาร กรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ในรู ปแบบการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) จานวน 897
ล้ านบาท



เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 บริ ษัทฯ ได้ ออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จานวน 8,798 ล้ านบาท ทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับเงินสดจานวน 9,695 ล้ าน
บาท



เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 บริ ษัทฯ ได้ รับโอนกิจการทังหมดจาก
้
บริ ษัท ยูนิคอร์ น เอ็นเตอร์
ไพรส์ จากัด ทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับ (1) โครงการแสนสิริ JV จานวน 25 โครงการ (2) อาคารสานักงาน TST (3) โรงแรม ยู
สาทร, โรงแรม ยู เชียงใหม่, โรงแรม ยู อินจันทรี กาญจนบุรี และ (4) ที่ดินเปล่า ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ชาระค่าตอบแทนจาก
การรั บโอนกิจการโดยการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้ แก่ UE ในรู ปแบบการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) จานวน 2,172 ล้ านบาท



เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการ
ล้ างขาดทุนสะสมและโดยการรวมหุ้น และให้ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เพื่อไม่ให้ เกิดเศษหุ้นในการรวมหุ้น บริ ษัทฯ ได้ เสนอขายหุ้น
ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (PP)



เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 บริ ษัทฯ ได้ ปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมเป็ น 100 บาท
รวมถึงการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ U-W1 ถึง U-W4



เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ ดาเนินการล้ างขาดทุนสะสม 9,894 ล้ านบาท และ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากเดิมเป็ น 3.20 บาท
2. การขยายธุรกิจกลุ่มโรงแรมเวียนนาเฮ้ าส์ ในปี 2561
สาหรั บ ธุรกิ จกลุ่มโรงแรมเวียนนา เฮ้ าส์ ที่ บริ ษัทฯ ได้ เข้ าซือ้ ในปี 2560 นัน้ ได้ ขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องในปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้



ดาเนินการเปิ ดโรงแรม Vienna House Easy Leipzig ประเทศเยอรมนี จานวน 205 ห้ อง



เข้ ารับโอนกรรมสิทธิ์โรงแรม Vienna House Easy Chopin Bratislava จานวน 176 ห้ อง



เข้ าลงนามในสัญญาเช่าดาเนินงานระยะเวลา 20 ปี โรงแรมแบรนด์ Vienna House Revo
ในกรุ งมิวนิค ประเทศเยอรมนี จานวน 607 ห้ อง



เข้ าซื ้อหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 50 ใน UBM+VH Hotels GmbH (UBM JV) ซึง่ เป็ นนักพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ชนน
ั ้ าของยุโรป เพื่อร่ วมกันดาเนินการรับบริ หารจัดการโรงแรม



เข้ าถือหุ้นในบริ ษัทร่ วมทุนกับ AHS เพื่อบริ หารโรงแรมเครื อ เวียนนาเฮ้ าส์ ในทวีปเอเชีย



ดาเนิ นการปรั บปรุ งโรงแรมเวียนนาเฮ้ าส์ 5 แห่งใน 3 ประเทศ ได้ แก่ ประเทศโปแลนด์
สาธารณรัฐเช็ก และประเทศสโลวาเกีย
3. การขยายธุรกิจโรงแรมภายใต้ การร่ วมทุนกับ AHS ในปี 2561



AHS เป็ นบริ ษัทร่ วมของบริ ษัทฯ ที่รับจ้ างบริ หารโรงแรมในทวีปเอเชีย ภายใต้ แบรนด์ ยู ,
อีสติน และเทรฟลอดจ์ ในปั จจุบนั มีโรงแรมที่อยู่ภายใต้ การบริ หารจานวน 19 แห่ง รวมจานวน 2,078 ห้ อง นอกจากนี ้
ยังได้ ลงนามในสัญญารับบริ หารเพิ่มเติมไปแล้ ว 32 โรงแรม จานวนกว่า 16,000 ห้ อง
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เมื่อวัน ที่ 1 ธัน วาคม 2561 บริ ษัท ฯ ได้ เปิ ดตัว โรงแรม อีส ติน รี ส อร์ ต ขนาด 194 ห้ อง
ตังอยู
้ ่ภายในโครงการ ธนาซิตี ้ คันทรี คลับ ที่มีจุดเด่นของสิ่งอานวยความสะดวกที่ครบครัน อันได้ แก่ธนาซิตี ้ คันทรี
คลับ, ร้ านอาหารเชฟแมน และพื ้นที่จดั งานต่างๆ โดยอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 10 นาที และจะสามารถ
เดินทางเข้ ามาในโครงการได้ ด้วยรถไฟฟ้ารางเบาได้ ในอนาคต
4. ธุรกิจโครงการคอนโดมิเนียมที่ร่วมทุนกับแสนสิริ
ส าหรั บ โครงการคอนโดมิเนี ย มที่ บ ริ ษัท ฯ ร่ วมทุน กับ แสนสิ ริ ณ วัน ที่ 24 กุมภาพัน ธ์ 2562
เปิ ดตัวแล้ วจานวนทังสิ
้ ้น 14 โครงการ ภายใต้ ชื่อ The Line , The Base , Khun by yoo และ The Monument มูลค่า
โครงการรวมกว่า 55,000 ล้ านบาท โดยเปิ ดตัวแล้ วจานวน 3 โครงการในปี 2561 ได้ แก่ (1) เดอะเบส สะพานใหม่
(2) เดอะไลน์ วงศ์สว่าง และ (3) เดอะไลน์ พหลโยธิน ทังนี
้ ้ มีโครงการที่โอนกรรมสิทธิ์เสร็ จสมบูรณ์จานวน 2 โครงการ
ได้ แก่ (1) เดอะไลน์ จตุจกั ร และ (2) เดอะไลน์ สุขุมวิท 71 และโครงการที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จจานวน 4 โครงการ ได้ แก่
(1) เดอะไลน์ ราชเทวี (2) เดอะเบส พระราม 9 (3) เดอะไลน์ อโศก-รัชดา และ(4) เดอะไลน์ วงศ์สว่าง ซึง่ มีมลู ค่าการ
โอนทัง้ สิ ้นจานวนกว่า 9,600 ล้ านบาท โดยคาดว่าในปี 2562 บริ ษัทฯ จะรั บรู้ รายได้ จากการโอนกรรมสิทธิ์ จานวน
ประมาณ 6,700 ล้ านบาท
5. ปรั บปรุ งอาคารสานักงาน Underwood Street, London
สาหรั บอาคารสานักงาน Underwood Street ซึ่งตังอยู
้ ่ในย่านธุรกิจเทคโนโลยีสตาร์ ทอัพ ซึ่ง
เป็ นตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั การปรับปรุ งได้ แล้ วเสร็ จและพร้ อมที่จะสร้ างรายได้ ให้ กบั บริ ษัทฯ ต่อไป
6. ผลการดาเนินงานที่เติบโตอย่ างมีนัยสาคัญ
สาหรั บปี 2561 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการดาเนินงานจานวน 6,396 ล้ านบาท ซึ่งเติบโตขึน้ ใน
อัตราร้ อยละ 58 เมื่อเที ยบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560 ในขณะที่ กาไรก่อนดอกเบี ย้ ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัด
จาหน่าย (EBITDA) มีจานวนเท่ากับ 977 ล้ านบาท หรื อคิด เป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 367 (ราคาดังกล่าวได้ หัก
ขาดทุนจากการด้ อยค่าแล้ ว) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560
สาหรั บ ความคืบหน้ าของโครงการต่างๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศของบริ ษัทฯ ในปี 2561
บริ ษัทฯ ได้ เข้ าลงทุนในทวีปยุโรปรวมจานวน 11 ประเทศ ประกอบด้ วย กิจการโรงแรมจานวน 39 แห่ง และอาคาร
สานักงานจานวน 2 แห่ง นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ ได้ เข้ าลงทุนในทวีปเอเชีย ประกอบด้ วย กิจการโรงแรมจานวน 19 แห่ง
ใน 5 ประเทศ และอาคารสานักงานในประเทศไทย ทัง้ นี ้ ปั จจุบันบริ ษัทฯ เป็ นเจ้ าของกิจการโรงแรมและรั บบริ หาร
กิจการโรงแรมรวมจานวน 98 โรงแรม หรื อประมาณ 26,000 ห้ องพัก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้



ปี 2561 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการเปิ ดตัวโรงแรมจานวน 6 โรงแรม ได้ แก่
1. Eastin Easy Aishqarya Talegoan
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2.
3.
4.
5.
6.

U Janevalla Bandung
Vienna House Easy Leipzig
Eastin Ashta Resort Canggu
U Jomtien
Eastin Thana City Golf Resort Bangkok

สาหรั บ มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีทรั พย์ สินในประเทศไทยคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 65 ทรัพย์สินในต่างประเทศคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 35 ของทรัพย์สินทังหมด
้
ทังนี
้ ้ หากแบ่งทรัพย์สินออกตามประเภทธุรกิจจะพบว่าทรัพย์สินประเภทของบริ ษัทฯแบ่งออกเป็ น
(1)โรงแรมในสัดส่วนร้ อยละ 44 (2)โครงการร่ วมทุนกับแสนสิริในสัดส่วนร้ อยละ 18 (3) ที่ดินในสัดส่วนร้ อยละ 18 (4)
อาคารสานักงานในสัดส่วนร้ อยละ 17 (5) อสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ ในสัดส่วนร้ อยละ 7 และ(6) อื่นๆ ในสัดส่วนร้ อยละ
3% ตามลาดับ
สาหรับผลการดาเนินงานของโรงแรมในประเทศ ณ ไตรมาส 4 ปี 2561 โรงแรมมีอตั ราการเข้ าพัก
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 76.7 โดยมีรายได้ เฉลี่ยต่อห้ อง (ADR) อยู่ที่ 3,842 บาทต่อคืน และ RevPAR เฉลี่ยอยู่ที่ 2,946 บาท
ต่อคืน
สาหรับผลการดาเนินงานของโรงแรมต่างประเทศ ณ ไตรมาส 4 ปี 2561 โรงแรมมีอตั ราการเข้ าพักเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 65.7 โดยมีรายได้ เฉลี่ยต่อห้ อง (ADR) อยู่ที่ 2,949 บาทต่อคืน และ RevPAR เฉลี่ยอยู่ที่ 1,937 บาทต่อคืน
ส าหรั บ ผลการดาเนิ นงานของกลุ่มอาคารสานักงาน ซึ่ง แบ่ ง ออกเป็ น (1)อาคาร TST จ านวน
16,067 ตารางเมตร (2) อาคาร Underwood จ านวน 2,370 ตารางเมตร และ(3)อาคาร Gracechurch จ านวน
8,747 ตารางเมตร โดยในไตรมาส 4 ปี 2561 มีอัตราการเช่าเฉลี่ยทัง้ หมดอยู่ที่ อัตราร้ อยละ 99 ของพื น้ ที่ เช่ารวม
ทังหมด
้
27,184 ตารางเมตร
สาหรับโครงการเดอะยูนิคอร์ น (โครงการพญาไท) ซึง่ เป็ นอาคารประเภทใช้ สอยรวม (Mixed-Use
Building) จานวน 51 ชัน้ ประกอบด้ วย พื ้นที่ค้าปลีก, พื ้นที่สานักงานให้ เช่า, โรงแรม 5 ดาว และ Residence โดย ณ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ความคืบของการก่อสร้ างโครงการอยู่ที่ร้อยละ 8 ทังนี
้ ้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะก่อสร้ าง
แล้ วเสร็ จประมาณปี 2564 โดยคาดว่าจะได้ รับผลตอบแทนอยู่ที่อตั ราร้ อยละ 10
สาหรั บโครงการโรงเรี ยนนานาชาติ VERSO ซึ่งเป็ นโครงการร่ วมทุน ในสัดส่วน 50:50 ระหว่าง
บริ ษัทฯ กับ ผู้ร่วมทุนจากประเทศฮ่องกง ที่ มีประสบการณ์ ในการบริ หารจัดการโรงเรี ยนนานาชาติในฮ่องกง ทัง้ นี ้
โรงเรี ยนนานาชาติ VERSO สามารถรองรั บนักเรี ยนได้ จานวนประมาณ 1,800 คน โดยรองรั บนักเรี ยนตัง้ แต่เกรด
1 - 12 ภายใต้ แนวคิดการให้ ประสบการณ์การเรี ยนรู้ ที่แตกต่าง ควบคูไ่ ปกับการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่และเทคนิคการ
สอนที่ร่วมสมัย ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ความคืบหน้ าของการก่อสร้ างโครงการอยู่ที่ร้อยละ 28 ทังนี
้ ้ คาดว่า
โครงการดังกล่าวจะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จประมาณปี 2564
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สาหรั บโครงการร้ อยชักสาม ซึ่งบริ ษัทฯ มีแผนที่จะก่อสร้ างเป็ น โรงแรมระดับ 5 ดาว บนที่ดินราช
พัสดุบริ เวณโรงภาษี ร้อยชักสาม บนถนนเจริ ญกรุ ง ติดริ มแม่น ้าเจ้ าพระยา ขณะนี ้อยู่ในระหว่างการเจรจาข้ อเสนอและ
การแก้ ไขสัญญากับกรมธนารักษ์ โดยคาดว่าการเจรจาจะแล้ วเสร็ จประมาณเดือนพฤษภาคม 2562
สาหรับเป้าหมายและมุมมองของธุรกิจ ซึง่ บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะมุ่งเน้ นเพิ่มมูลค่าของทรั พย์ สิน
ดังนี ้
1. โรงแรมกลุม่ เวียนนาเฮ้ าส์ และเครื อ AHS บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายธุรกิจรับบริ หารโรงแรม
ควบคูไ่ ปกับเพิ่มโรงแรม โดยเน้ นแนวทาง Asset Light เช่น สัญญาเช่าดาเนินงาน
2. ธุรกิจอาคารสานักงาน บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะปรับปรุ งพื ้นที่ ทังนี
้ ้ เพื่อเพิ่มราคา ควบคูก่ บั การ
เพิ่มจานวนพื ้นที่ขาย อันจะส่งผลดีตอ่ รายได้ อื่น ไปพร้ อมกับการบริ หารจัดการค่าใช้ จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพิ่มศักยภาพของพอร์ ตลงทุน โดยการพัฒนาทรัพย์ให้ สร้ างรายได้ เต็มศักยภาพ และเดินหน้ า
จาหน่ายทรัพย์ - ทรัพย์สินที่เติบโตเต็มศักยภาพ หรื อไม่สอดคล้ องกับกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครัง้ ที่ 1/2561 ได้ อนุมตั ิการจาหน่ายทรัพย์สินจานวน 8 ราย ซึง่ ปั จจุบนั จาหน่ายแล้ วเสร็ จจานวน 2 รายการ และ
ยังคงเหลือจานวน 6 รายการที่อยู่ระหว่างการรอจาหน่าย
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะขยายกิจการโรงแรมในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึง่ บริ ษัทฯ มีแผนที่
จะเปิ ดตัวโรงแรมภายในปี 2564 จานวน 5 แห่ง คือ (1) โรงแรม Vienna House Mokotow Warsaw ซึ่ประกอบด้ วย
ห้ องพักจานวน 164 ห้ อง ซึ่งเปิ ดให้ บริ การเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (2) โรงแรม Vienna House Easy Kronberg
ตังอยู
้ ่ในประเทศเยอรมัน ประกอบด้ วยห้ องพักจานวน 96 ห้ อง ซึง่ คาดว่าจะเปิ ดให้ บริ การปลายปี 2562 (3) โรงแรม
Vienna House Easy Raunheim ประกอบด้ วยห้ องพัก จานวน 200 ห้ อง ซึ่งคาดว่าจะเปิ ดให้ บริ การในปี 2563 (4)
โรงแรม Eastin Grand Phayathai และโรงแรม Revo Munich ประกอบด้ วยห้ องพักจานวน 600 ห้ อง ซึ่งคาดว่าจะ
เปิ ดให้ บริ การในปี 2564 นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ ยังมุ่ง มั่นจะพัฒนากลุ่มกิ จการโรงแรมไปยัง 14 ประเทศหลัก เช่น
กรุ งเทพฯ ประเทศเยอรมัน ประเทศออสเตรี ย ประเทศโปแลนด์ และประเทศเนเธอร์ แลนด์ เป็ นต้ น
ลาดับต่อไปนางสาวสรญา เสฐี ยรโกเศศ ได้ นาเสนอต่อที่ประชุม ว่า สาหรั บผลการดาเนินงานปี
2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 6,976 ล้ านบาท ซึง่ จาแนกตามธุรกิจได้ ดงั นี ้



รายได้ จากธุรกิ จโรงแรม 6,009 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 86.1 ของรายได้ รวม โดยเป็ น
รายได้ จากธุรกิจโรงแรมต่างประเทศ 4,600 ล้ านบาท และรายได้ จากธุรกิจโรงแรมในประเทศ 1,409 ล้ านบาท



รายได้ จากออฟฟิ ศให้ เช่า 282 ล้ านบาท ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 4 ของรายได้ รวม



รายได้ อื่น 685 ล้ านบาท คิดเป็ นเป็ นร้ อยละ 9.8 ของรายได้ รวม ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นรายได้ จากการ
รับบริ หารและดอกเบี ้ยรับ
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อนึ่ง เมื่อเที ยบรายได้ รวมปี 2561 กับปี 2560 จะเห็นได้ ว่ารายได้ รวมเพิ่ มขึน้ ถึง 2,522 ล้ านบาท
หรื อเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 56.6 โดยปั จจัยหลักมาจากการเติบโตของธุรกิจโรงแรม และรายได้ จากกิจการที่รับโอนมาจาก
บริ ษัท ยูนิคอร์ น เอนเตอร์ ไพรส์ จากัด
สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 629 ล้ านบาท โดยลดลง 354 ล้ านบาทจากปี 2560 ที่ขาดทุน 983 ล้ านบาท ทัง้ นี ้ ปั จจัยหลัก
ของการขาดทุนมาจากค่าใช้ จ่ายทางการเงิ นที่สูง การขาดทุนทางบัญชีจากอัตราแลกเปลี่ยน (Unrealized Loss)
ประมาณ 168 ล้ านบาท และการขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนประมาณ 355 ล้ านบาท
สาหรับส่วนของสินทรัพย์ หนี ้สินและส่วนของทุน



บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทัง้ สิ ้น 53,964 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 13,902 ล้ านบาทหรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 34.7 จากปี ก่อน และมีหนี ส้ ินรวมเพิ่ มขึน้ 2,609 ล้ านบาท โดยปั จจัยหลักมาจากการรั บโอนกิ จการ
ทังหมดของ
้
บริ ษัท ยูนิคอร์ น เอนเตอร์ ไพรส์ จากัด



ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น 11,294 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 63.2 จากปี ก่อน เนื่องจากการ

เพิ่มทุนเมื่อต้ นปี 2561
ทังนี
้ ้ อัตราส่วนทางการเงิน ณ สิ ้นปี 2561 ปรับตัวดีขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า โดยมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุน
0.85 เท่า อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ทุน 0.55 เท่าและอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 2.67 เท่า
สาหรั บกระแสเงิ นสด บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีเงิ นสดคงเหลื อปลายงวด 2,797 ล้ านบาท โดย
กระแสเงินสดส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มทุน และใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุน ทังนี
้ ้ เมื่อรวมเงินลงทุนชัว่ คราว 1,543 ล้ าน
บาท บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจะมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทังสิ
้ ้น 4,339 ล้ านบาท
ผลการดาเนินงานเปรี ยบเทียบปี 2558 ถึงปี 2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีการเติบโตของรายได้
และกาไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจาหน่าย ดอกเบี ้ยและภาษี หรื อ EBITDA รวมทังมี
้ ผลขาดทุนที่ลดลง รายละเอียด
เป็ นไปตามแผนภาพที่แสดง
หลังจากนัน้ นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ ได้ ชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้ าของบริ ษัทฯ ใน
การเข้ าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต โดยแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านทราบว่า
สาหรับความคืบหน้ าของบริ ษัทฯ ในการเข้ าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
นัน้ ขอเรี ยนแจ้ งว่าเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 บริ ษัทฯ ได้ ผ่านการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต หรื อ Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) แล้ ว
ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทฯ มีแนวทางที่ชดั เจนในการที่จะมุ่งมัน่ ที่จะต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างเต็มรู ปแบบ และ
บริ ษัทฯ จะยังคงยึดถือปฏิบตั ิดาเนินตามนโยบายดังกล่าวต่อไป
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เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ซึง่ ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและซักถามคาถาม และมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุ ปไว้ ตอนท้ ายของวาระนี ้
จากนันเลขานุ
้
การที่ประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้
ความเห็น/คาถาม/คาตอบ
คาถาม

นายสุพจน์ พงศ์ กิดาการ กล่าวขอบคุณ ประธานเสียสละเข้ า มาบริ ห ารบริ ษัทฯ พร้ อมกล่าว
เสนอแนะเนื่องจากถือหุ้น U มานาน และเห็นว่าประธานได้ เข้ าเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ประมาณ 5
ปี และเข้ ามาบริ หารประมาณ 3 ปี แต่ในปี 2561 บริ ษัทฯ ก็ยงั คงขาดทุนจานวนประมาณ 629
ล้ านบาท ดังนัน้ จึงอยากให้ ประธานเพิ่มความพยายามให้ มากขึ ้นเพื่อทาให้ บริ ษัทฯ มีกาไรในปี
2562 นอกจากนี ้ ขอให้ บริ ษัทฯ ช่วยดาเนินการควบคุมรายจ่ายของบริ ษัทฯ ด้ วย

คาตอบ

ประธานกล่าวขอบคุณสาหรับสาหรับข้ อเสนอแนะ พร้ อมกล่าวชี ้แจงว่า ในปี 2559 EBITDA ของ
บริ ษัทฯ มีจานวน 54 ล้ านบาท และในปี 2560 บริ ษัทฯ มีการเติบโตของ EBITDA อยู่ที่จานวน
209 ล้ านบาท และในปี 2561 บริ ษัทฯ มี EBITDA มีจานวน 1,332 ล้ านบาท
ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า 2 ปี ที่ ผ่านมากรรมการและที มบริ หารทุกท่านได้ ช่วยกันบริ หารบริ ษัทฯ ที่
อ่อนแอให้ พัฒนาขึน้ ต่อไป อย่างไรก็ตาม ผู้บริ หารจะยังคงมองหาโอกาสที่จะขยายการลงทุน
ต่างๆ ต่อไป พร้ อมกล่าวขอบคุณทีมผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
สาหรับโครงการพญาไท คาดว่าจะเปิ ดในปี 2564 ซึง่ เชื่อมันว่าโครงการนี ้จะสามารถสร้ างรายได้
ที่ดีให้ แก่บริ บริ ษัทฯ ต่อไป

คาถาม

นายสิทธิ โชค บุญวณิ ชย์ กล่าวชื่นชมกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ที่สามารถบริ หารบริ ษัทฯ
ให้ มีขาดทุนสะสมลดลงกว่า 300 ล้ านบาท และสอบถามว่า
(1) บริ ษัทฯ ได้ รับผลกระทบจากมาตราการเกี่ ยวกับการซือ้ อสังหาริ มทรั พย์ ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยหรื อไม่อย่างไร และบริ ษัทฯ มีกาไรจากโครงการร่ วมกับแสนสิริจานวนเท่าไหร่
(2) เนื่องจากบริ ษัทฯ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวนมาก ดังนัน้ ในอนาคตหากค่าเงิน
บาทอ่อนตัวจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ ได้ รับกาไรจากกิจการโรงแรมในต่างประเทศหรื อไม่อย่างไร
(3) สาหรั บโครงการเดอะยูนิคอร์ นที่คาดว่าจะเปิ ดในปี 2564 บริ ษัทฯ จะได้ รับผลกระทบจาก
คูแ่ ข่งในทาเลใกล้ เคียง เช่น สามย่าน หรื อไม่อย่างไร

คาตอบ

นางสาวปิ ยพร พรรณเชษฐ์ กล่าวชี ้แจงว่า
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(1) สาหรับมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยบริ ษัทฯ ได้ รับผลกระทบ ดังนัน้ บริ ษัทร่ วมทุน
(“JV แสนสิริ”) จึงได้ วางแผนการตลาดเพื่อผลักดันและส่งเสริ มการขาย ซึง่ ในไตรมาสที่ 1
ของปี 2562 JV แสนสิริมียอดขายเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
(2) สาหรับกิจการโรงแรมในต่างประเทศ บริ ษัทฯ ใช้ แหล่งเงินทุนโดยการกู้ยืมเป็ นสกุลยูโรและ
โปแลนด์สล็อตตี ้ค่อนข้ างมาก ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีแผนที่จะปรับโครงสร้ างของบริ ษัทฯ เพื่อ
แก้ ไขปั ญหาการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตามในอนาคตหากค่าเงินบาทอ่อน
ตัวลงก็สามารถสร้ างกาไรให้ แก่บริ ษัทฯ ได้
(3) สาหรั บโครงการเดอะยูนิคอร์ น ตัง้ อยู่ในเส้ นทางของการเดินรถไฟฟ้า ดังนัน้ กลุ่มลูกค้ า
โครงการนี ้จะเป็ นที่กลุม่ ลูกค้ าที่ทางานและโดยสารด้ วยรถไฟฟ้าและแอร์ พอร์ ตลิ ้งค์เป็ นส่วน
ใหญ่ สาหรั บโครงการที่ตงอยู
ั ้ ่ในทาเลใกล้ เคียงกัน คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อ โครงการ
เดอะยูนิคอร์ นแต่อย่างใด
คาถาม

คุณธนพล หวัง่ ธีระประเสริ ฐ สอบถามว่า
(1) AHS เป็ นบริ ษัทร่ วมทุนที่บริ ษัทฯ ได้ รับมาจากการรับโอนมาจากการรับโอนกิจการทังหมด
้
ของ UE ใช้ หรื อไม่
(2) AHS มีรายได้ และกาไรจานวนเท่าไหร่
(3) บริ ษัทฯ มีเหตุผลอะไรถึงต้ องไปร่ วมทุนกับบริ ษัท แอ๊ บโซลูท โฮเต็ล เซอร์ วิส จากัด เนื่องจาก
บริ ษัท เวียนนา เฮ้ าส์ เอเชีย จากัด เป็ นเจ้ าของเป็ นเจ้ าของแบรนด์เวียนนาเฮ้ าส์แล้ ว
(4) สาหรับโครงการ JV แสนสิริ ที่โอนกรรมสิทธิ์และปิ ดโครงการในปี 2561 จานวน 2 โครงการ
บริ ษัทฯ ได้ รับกาไรสุทธิของแต่ละโครงการจานวนเท่าไหร่
(5) บริ ษัทฯ คาดว่าจะได้ รับผลตอบแทนจากโครงการ JV แสนสิริ จานวนเท่าไหร่

คาตอบ

นางสาวปิ ยพร พรรณเชษฐ์ กล่าวชี ้แจงว่า
(1) AHS เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ทฯ ได้ รับมาจากการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
UE
(2) ปั จจุบนั AHS มีกาไรประมาณ 50 ล้ านบาท
(3) การร่ วมทุนกับ AHS เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะขยายการลงทุนไปยังเอเชีย เนื่องจาก AHS เป็ น
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในกลุม่ ลูกค้ าของทวีปเอเชียมากกว่าเวียนเฮ้ าส์
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(4) สาหรับ JV แสนสิริที่โอนกรรมสิทธิ์และปิ ดโครงการในปี 2561 จานวน 2 โครงการเป็ นการ
กล่าวถึงเฉพาะ (1) เดอะไลน์ จตุจักร และ (2) เดอะไลน์ สุขุมวิท 71 เท่านัน้ แต่หากรวม
รายได้ ทงั ้ หมดที่บริ ษัทฯ ได้ รับ จากการโอนกรรมสิทธิ์ ของ JV สิริ ในปี 2561 อยู่ที่จานวน
ประมาณ 9,500 ล้ านบาท
ประธาน กล่างชี ้แจงเพิ่มเติมว่า สาหรับโครงการ JV แสนสิริ บริ ษัทฯ คาดว่าจะได้ รับผลตอบแทน
ต่อโครงการประมาณร้ อยละ 10
คาถาม

นายสุพจน์ พงศ์กิดาการ สอบถามว่า
(1) ณ สิ ้นปี 2561 บริ ษัทฯ มีกาไรหรื อขาดทุนสะสมจานวนเท่าไหร่ ภายหลังการล้ างขาดทุน
สะสมแล้ วเสร็ จ
(2) สาหรับทรัพย์สินที่ได้ รับการอนุมตั ิ จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 ให้ จาหน่าย
จานวน 8 รายการ ปั จจุบนั ขายครบถ้ วนหรื อไม่ หากไม่ครบปั จจุบนั เหลือทรั พย์ชิน้ ใดบ้ าง
ที่อยู่ระหว่างรอจาหน่าย

คาตอบ

นางสาวปิ ยพร พรรณเชษฐ์ กล่าวชี ้แจงว่า
(1) สาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ
จานวนประมาณ 273 ล้ านบาท
(2) สาหรับทรัพย์สินที่ได้ รับการอนุมตั ิจากประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 ให้ จาหน่ายนัน้
ซึ่งปั จจุบันจาหน่ายแล้ วเสร็ จจานวน 2 รายการ และยังคงเหลือจานวน 6 รายการที่ อยู่
ระหว่างการเจรจาเพื่อจาหน่าย

คาถาม

นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ กล่าวขอบคุณประธานที่เข้ ามาช่วยบริ หารบริ ษัทฯ ให้ มีพฒ
ั นาการที่
ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และสอบถามว่า
(1) กาไรจากการขายโครงการหมอชิตจานวนประมาณ 1,600 ล้ านบาท จะรับรู้ รายได้ ในทาง
ทางบัญชีในไตรมาสใด
(2) ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน วันที่ 3 เมษายน 2562 บริ ษัทฯ มีจานวนผู้ถือหุ้นรายย่อยจานวนกี่คน

คาตอบ

ประธาน กล่าวชีแ้ จงว่า กาไรจากการขายโครงการหมอชิตจะรั บรู้ รายได้ ในเดือนพฤศจิ กายน
2562 หรื อประมาณไตรมาส 4 ของปี 2562 เนื่องจากเป็ นช่วงเวลาที่ดาเนินการโอนหุ้นของบริ ษัท
หมอชิตแลนด์ จากัดแล้ ว
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นายสยาม สีวราภรณ์สกุล กล่าวชี ้แจงเพิ่มเติมว่า ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน วันที่ 3 เมษายน 2562
บริ ษัทฯ มีผ้ ถู ือหุ้นรวมจานวนทังสิ
้ ้นประมาณ 26,000 คน
ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ ความเชื่อมัน่ และความเข้ าใจมาโดยตลอด ทังนี
้ ้ กรรมการ
และผู้บริ หารมีความมุ่งมัน่ ที่จะบริ หารบริ ษัทฯ ให้ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึง่ เห็นได้ จาก EBITDA ที่
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ บริ ษัทฯ ยังคงมีนโยบายขยายการลงทุน ที่เพิ่มขึ ้นทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ ประกอบกับบริ ษัทฯ มีแผนที่จะจัดทา ROAD SHOW เพื่อเข้ าถึงนักลงทุนให้ มากขึ ้น
คาถาม

นายฤทธิชยั หยิบเจริ ญพร สอบถามว่า
(1) บริ ษัทฯ มีหลักการในการวิเคราะห์ ผลตอบแทนของการลงทุนและผลตอบแทนจากการเข้ า
รับบริ หารกิจการโรงแรมอย่างไร
(2) สาหรับการเข้ ารับจ้ างบริ หารกิจการโรงแรม บริ ษัทฯ จะต้ องมีการเข้ าค ้าประกันตามสัญญา
รับจ้ างบริ หารหรื อไม่อย่างไร
(3) สาหรับกิจการโรงแรมในประเทศยุโรปมีคแู่ ข่งหรื อไม่อย่างไร
(4) บริ ษัทฯ ได้ ประมาณการรายได้ และ EBITDA ของบริ ษัทฯ ภายหลังการพัฒนาโครงการทัง้
หมดแล้ วเสร็ จไว้ หรื อไม่อย่างไร

คาตอบ

นางสาวปิ ยพร พรรณเชษฐ์ กล่าวชี ้แจงว่า
(1) สาหรับกิจการโรงแรมของกลุ่มเวียนนา เฮ้ าส์ บริ ษัทฯ คานวณผลตอบแทนจากรายได้ ซึง่
อยู่ที่ประมาณร้ อยละ 3 - 5 ของรายได้ ทงหมด
ั้
นอกจากนันยั
้ งมี INCENTIVE ที่คิดจากกาไรด้ วย
(2) สาหรับการรับบริ หารกิจการโรงแรมของกลุ่มเวียนนา เฮ้ าส์ ณ ปั จจุบนั รายได้ อยู่ที่จานวน
ประมาณ 3-5 ล้ านยูโร
ประธานฯ ได้ กล่าวชี ้แจงเพิ่มเติมว่า เงื่อนไขของอัตราผลตอบแทนของแต่ละโรงแรมจะต่างกัน
ซึง่ จะต้ องนา Location มาประกอบการพิจารณา

คาถาม

นายสุพจน์ พงศ์กิดาการ สอบถามว่า สาหรั บใบสาคับแสดงสิทธิ U-W1 บริ ษัทฯ จะขยายอายุหรื อไม่
อย่างไร

คาตอบ

ประธานฯ กล่าวชี ้แจงว่า สาหรับใบสาคับแสดงสิทธิ U-W1 บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายที่ขยายอายุออกไปจากเดิม

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

พิจารณาและอนุ มัติรายงานและงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อยสาหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เลขานุการที่ ประชุม กล่าวเรี ยนเชิญ นางสาวสรญา เสฐี ยรโกเศศ ตาแหน่งกรรมการบริ หาร และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่สายงานการเงิน เป็ นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
นางสาวสรญา เสฐี ยรโกเศศ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้ จัดทารายงานและงบการเงินรวม
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมตั ิเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ แล้ ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี 2561 ภายใต้ หัวข้ อ 5.3 หัวข้ อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต” ข้ อ 5.5 หัวข้ อ “งบการเงิน” และข้ อ 5.6 หัวข้ อ ”หมายเหตุประกอบงบการเงิน” ซึง่ ได้ จดั ส่งในรู ปแบบรหัสคิว
อาร์ (QR Code) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว โดยรายละเอียดสรุ ปได้ ดงั นี ้
รอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด 31 ธันวาคม
รายการตามงบการเงินรวม

2561

2560
(ปรั บปรุ งใหม่ )

สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)

53,964

40,062

หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)

24,812

22,204

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้ านบาท)

29,034

17,741

รายได้ รวม (ล้ านบาท)

6,976

4,454

กาไรสุทธิ - ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ (ล้ านบาท)

(630)

(975)

กาไรต่อหุ้น - ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ (บาท/หุ้น)

(0.258801)

(0.173654)

ส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิ น้ สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษัท ฯ และบริ ษัท ย่ อยมีสิ น ทรั พย์
รวมจานวน 53,964,102,328 บาท
ทังนี
้ ้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานและงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญ ชี สิ น้ สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 เป็ น ไปตามรายงานประจ าปี ภายใต้ หัวข้ อในข้ อ 5.3 หัวข้ อ
“รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ข้ อ 5.5 หัวข้ อ “งบการเงิน” และข้ อ 5.6 หัวข้ อ “หมายเหตุประกอบงบการเงิน ”
ซึง่ ได้ จดั ส่งในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ซึง่ ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและซักถามคาถาม และมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุ ปไว้ ตอนท้ ายของวาระนี ้
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จากนัน้ เลขานุการที่ ประชุมได้ ขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยมติในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับการ
รับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสีย งลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
ดังมีรายละเอียดดังนี ้
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

4,963,615,088

99.9925

ไม่เห็นด้ วย

370,000

0.0074

งดออกเสียง

281,250

-

0

0.0000

4,964,266,338

-

บัตรเสีย
รวม 455 ราย
ความเห็น/คาถาม/คาตอบ
คาถาม

นายสุพ จน์ พงศ์ กิ ดาการ สอบถามว่า จากการรายงานเห็ นว่าบริ ษัทฯ มี ผ ลการดาเนิ น งาน
ขาดทุ น จ านวนประมาณ 630 ล้ า นบาท แต่ ใ นรายงานประจ าปี ระบุ ว่ า บริ ษั ท ฯ มี ผ ลการ
ดาเนินงานขาดทุนจานวน 573.9 ล้ านบาท เหตุใดจึงแตกต่างกัน

คาตอบ

นางสาวสรญา เสฐี ย รโกเศศ กล่ า วชี แ้ จงว่ า ส าหรั บ ข้ อ มูล ที่ ร ายงานว่ า บริ ษั ท ฯ มี ผ ลการ
ดาเนินงานขาดทุนจานวน 629 ล้ านบาท เป็ นการรายงานผลขาดทุนสาหรับปี เท่านัน้ แต่ข้อมูล
ที่แสดงในรายงานประจาปี เป็ นข้ อมูลที่แสดงกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมรายการอื่นที่เป็ นส่วนของ
กาไรขาดทุนที่เป็ นการปรับปรุ งตามมาตรฐานทางบัญชี และมาตรฐานการจัดทางบการเงิน

***********************************************************************************************************************
วาระที่ 5

พิจารณาและอนุ มัติการงดจ่ ายเงินปั นผลสาหรั บระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561

เลขานุการที่ประชุม กล่าวเรี ยนเชิญนางสาวปิ ยพร พรรณเชษฐ์ ตาแหน่งกรรมการ กรรมการบริ หาร
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยนางสาวปิ ยพร พรรณเชษฐ์ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงิน
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ปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ หลังจากหักเงิน
สารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลให้ นา
ปั จจัยต่างๆ ต่อไปนี ม้ าพิ จารณาประกอบ เช่น ผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงิ นของบริ ษัทฯ สภาพคล่องของ
บริ ษัทฯ การขยายธุรกิ จ และปั จจัยอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องในการบริ หารงานของบริ ษัทฯ และการจ่ายเงินปั นผลข้ างต้ น
จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีกาไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่
31 ธั น วาคม 2561 จ านวน 273,021,984 บาท แต่ บ ริ ษั ท ฯ ยัง คงมี ข าดทุ น สะสมในงบการเงิ น รวมส าหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 560,893,979 บาท ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงจาเป็ นต้ องสารองเงินสด
ไว้ สาหรับการพัฒนาโครงการที่มีอยู่ในปั จจุบนั และรองรับการขยายตัวของบริ ษัทฯ ในอนาคต จึงพิจารณางดจ่ายเงิน
ปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561
เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นหรื อซักถามแต่อย่างใด
จากนันเลขานุ
้
การที่ประชุมได้ ขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยมติในวาระนี ต้ ้ องได้ รับการอนุมตั ิ
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งด
ออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลสาหรั บระยะเวลาบัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดดังนี ้
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

4,963,404,281

99.9833

ไม่เห็นด้ วย

825,507

0.0166

งดออกเสียง

36,550

-

0

0.0000

4,964,266,338

-

บัตรเสีย
รวม 455 ราย

*************************************************************************************************************************
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วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการที่ประชุม ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 15. กาหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งหนึง่ ในสาม ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการที่จะออกจากตาแหน่งตามวาระนี ้อาจถูกเลือกเข้ ามา
ดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
ปั จจุบันบริ ษัทฯ มีกรรมการทัง้ สิน้ จานวน 10 ท่าน สาหรั บกรรมการของบริ ษัทฯ ที่ ต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 มีจานวน 3 ท่าน ได้ แก่
ชื่อ

ตาแหน่ ง

วันที่แต่ งตัง้ เป็ น
กรรมการ

ระยะเวลา
ดารงตาแหน่ ง

นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน

28 เมษายน 2548

13 ปี 8 เดือน

นายไพศาล ธรสารสมบัติ

กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ
แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ ก าห น ด
ค่าตอบแทน

15 มิถนุ ายน 2561

6 เดือน

นายพลากร หวัง่ หลี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

7 กรกฎาคม 2560

1 ปี 5 เดือน

ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยและผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอเรี ยน
เชิญกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระทัง้ 3 ท่าน ออกจากห้ องประชุมในการพิจารณาวาระนี ้เป็ นการชัว่ คราว
อย่างไรก็ดี เพื่อส่งเสริ มการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นของบริ ษัทฯ รายเดียวหรื อหลายรายที่มีคณ
ุ สมบัติ (1) มีสดั ส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวน
สิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ หรื อ (2) มีสดั ส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 3 ของจานวนสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริ ษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นทุกคนต้ องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องมาแล้ วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ได้ มาซึง่ หุ้น
จนถึงวันที่เสนอวาระการประชุม สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2562 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 อย่างไรก็ดี ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นราย
ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้
ในการนีค้ ณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้ าง
ของคณะกรรมการ (Board Diversity) และความเหมาะสมของคุณ สมบัติข องกรรมการที่ จ าเป็ นและทัก ษะของ
กรรมการที่ยงั ขาดอยู่ในคณะกรรมการบริ ษัท (Board Skill Matrix) ซึง่ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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(โดยกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้ เสีย) ได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่เสนอให้ เข้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ทัง้ 3 ท่านแล้ ว เห็นว่าบุคคลทัง้ 3 ท่านนี ้เป็ นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริ ษัทฯ มีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และ
พระราชบัญ ญัติห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ มีก ารแก้ ไ ขเพิ่ มเติม ) ตลอดจนประกาศที่
เกี่ยวข้ อง และสาหรับกรรมการอิสระมีคณ
ุ สมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ และข้ อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย ดังนัน้ จึงเห็ น สมควรให้
คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังบุ
้ คคลทัง้ 3 ท่านนี ้ ให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริ ษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง อนึ่ง ข้ อมูลประวัติและประสบการณ์ ทางานโดยสังเขปของบุคคลผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการทัง้ 3 ท่าน ได้ แสดงรายละเอียดไว้ ปรากฎตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 4. ในหนังสือเชิญประชุมหน้ า 48 55 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว
ทัง้ นี ้ เพื่ อการปฏิ บัติให้ เป็ นไปตามข้ อแนะนาแนวทางที่ ดีในการจัดประชุม ผู้ถื อหุ้น ขอให้ ที่ ประชุม
เลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล และขอแจ้ งให้ ทราบว่า วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ซึง่ ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและซักถามคาถาม และมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุ ปไว้ ตอนท้ ายของวาระนี ้
จากนันเลขานุ
้
การที่ประชุม ได้ ขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยวาระนีเ้ ป็ นการเลือกตังกรรมการ
้
เป็ นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อพึง
ปฏิบัติและแนวปฏิบตั ิที่ดีในการจัดประชุมของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเลือกตังกรรมการทั
้
ง้ 3 ท่าน ที่ออกจากตาแหน่งตาม
วาระ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. มีมติเลือกตังนายชั
้
ยวัฒน์ อัศวินทรางกูร เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้ วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็ นฐานใน
การนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

4,955,775,826

99.8297

8,453,962

0.1702

36,550

-
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0

0.0000

4,964,266,338

-

2. มีมติเลือกตังนายไพศาล
้
ธรสารสมบัติ เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้ วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็ นฐานใน
การนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จานวน (เสียง)
4,958,827,851

99.8911

5,401,937

0.1088

36,550

-

0

0.0000

4,964,266,338

-

บัตรเสีย
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คิดเป็ นร้ อยละ

3. มีมติเลือกตังนายพลากร
้
หวั่งหลี เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับ
คะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

4,963,971,788

99.9948

ไม่เห็นด้ วย

258,000

0.0051

งดออกเสียง

36,550

-

0

0.0000

4,964,266,338

-

บัตรเสีย
รวม 455 ราย

ความเห็น/คาถาม/คาตอบ
คาถาม

นายสิ ท ธิ โชค บุญ วณิ ช ย์ สอบถามว่า ตามเกณฑ์ ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทยได้
กาหนดห้ ามไม่ให้ คณะกรรมการบริ ษัทถือหุ้นของบริ ษัทตนเองหรื อไม่
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คาตอบ

นายสยาม สีวราภรณ์สกุล กล่าวชี ้แจงว่า ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ได้
กาหนดห้ ามการถือหุ้นของกรรมการบริ ษัท แต่บริ ษัทฯ ได้ กาหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการ
อิสระไว้ ในนิยามของกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ โดยกาหนดให้ กรรมการอิสระถือหุ้นได้ ไม่เกิน
ร้ อยละ 0.75 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ

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

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่ อยประจาปี
2562

เลขานุก ารที่ ป ระชุม ได้ แ จ้ งต่อที่ ป ระชุมว่า ส าหรั บ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อยประจาปี 2562 นัน้ คณะกรรมการบริ ษัท โดยผ่านการกลัน่ กรองของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน โดยได้ พิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษัทฯ รวมถึงความเหมาะสมกับหน้ าที่และความ
รั บผิ ดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรี ยบเที ยบกับข้ อมูลการจ่ ายค่าตอบแทนของบริ ษัทอื่นที่ อยู่ในอุตสาหกรรม
เดี ย วกั น กั บ บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทยที่ มี มู ล ค่ า ตลาด(Market
Capitalization) ในขนาดใกล้ เคียงกับบริ ษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
(1)

ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน

(1.1)

ค่าตอบแทนประจา ให้ จ่ายค่าตอบแทนประจาตามตาแหน่งในอัตราคงเดิ ม เหมือนปี ที่

ผ่านมา ดังนี ้
ค่ าตอบแทนกรรมการ

ประจาปี 2562

ประจาปี 2561

เปลี่ยนแปลง

ประธานกรรมการ

50,000 บาท/เดือน

50,000 บาท/เดือน

-

กรรมการ

30,000 บาท/เดือน

30,000 บาท/เดือน

-

คณะกรรมการบริ ษัท

20,000 บาท/ครัง้

20,000 บาท/ครัง้

-

คณะกรรมการตรวจสอบ

10,000 บาท/ครัง้

10,000 บาท/ครัง้

-

คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

10,000 บาท/ครัง้

10,000 บาท/ครัง้

-

ไม่มี

ไม่มี

-

รายเดือน

เบีย้ ประชุม

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
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(1.2)

โบนัสกรรมการ
-ไม่มี-

(2)

สิทธิประโยชน์ อ่ นื ๆ
-ไม่มี-

เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นหรื อซักถามแต่อย่างใด
จากนัน้ เลขานุการที่ ประชุมได้ ขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยมติในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับการ
อนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม โดยนับคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ ว มีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยประจาปี 2562 ตามที่เสนอด้ วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี ้
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม 456 ราย

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

4,961,014,640

99.9344

3,215,253

0.0647

36,550

0.0007

0

0.0000

4,964,266,443

100.0000

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

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด 31
ธันวาคม 2562

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 คดั เลือก
ผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และ
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ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้ องโดยได้ พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท
สานักงาน อีวาย จากัด ในปี ที่ผ่ านมาและมีความเห็นว่า 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 2562 โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทา
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
(1)
นางสาวศิราภรณ์ เอื ้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 (เคยเป็ นผู้ลง
ลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ ประจาปี 2559, 2560 และ 2561) และ/หรื อ
(2)
นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4523 (ยังไม่เคยเป็ นผู้ลง
ลายมือชื่องบการเงินของบริ ษัทฯ) และ/หรื อ
(3)
นายฉัตรชัย เกษมศรี ธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5813 (ยังไม่เคยเป็ นผู้
ลงลายมือชื่องบการเงินของบริ ษัทฯ)
ทัง้ นี ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานีไ้ ม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวไม่เป็ นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้ าที่
สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ มาแล้ ว 7 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน ดังนัน้ ผู้สอบ
บัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา จึงมีคุณสมบัติถูกต้ องตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งข้ อมูลประวัติ
และประสบการณ์ การทางานของผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ท่าน ได้ แสดงไว้ ในสิ่งที่ส่งมาด้ วย 5 ในหนังสือเชิญประชุมหน้ า
56 - 59 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาค่าสอบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่
31 ธัน วาคม 2562 และมีความเห็ นว่ าค่ าสอบบัญชี ที่ เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็ นควรน าเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่ อพิ จารณานาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดค่าสอบบัญชี ของบริ ษัทฯ สาหรั บรอบ
ระยะเวลาสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 3.90 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา
จานวน 0.40 ล้ านบาท เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจของบริ ษัทในต่างประเทศ จึงทาให้ บริ ษัทย่อยและบริ ษัทที่ควบคุม
ร่ วมกันมีจานวนเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ ซึง่ ส่งผลต่อปริ มาณงานและระยะเวลาในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ เปรี ยบเทียบกับปี ที่ผ่านมา มีดงั นี ้
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี

รอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด

รอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

2,220,000

1,820,000
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ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
(สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม/ 30 มิถนุ ายน/ 30 กันยายน)

1,680,000

1,680,000

รวมทัง้ สิน้

3,900,000

3,500,000

อนึ่ง บริ ษัทฯ ขอแจ้ งให้ ทราบว่า ผู้สอบบัญชีจากสานักงาน อีวาย จากัด จะเป็ นผู้สอบบัญชี ของ
บริ ษัทย่อยในประเทศ สาหรับรอบระยะเวลาสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้ วย โดยค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศ ส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธัน วาคม 2562 ในเบื อ้ งต้ น เป็ นจ านวนเงิ น
ประมาณ 25.35 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจานวน 17.09 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทย่อย
และบริ ษัทที่ควบคุมจานวนเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ
เลขานุการที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ย วกับวาระนี ้
ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นหรื อซักถามแต่อย่างใด
จากนันเลขานุ
้
การที่ประชุมได้ ขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิ
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งด
ออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย
จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกาหนดให้ ผ้ ูสอบ
บัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ (1) นางสาวศิราภรณ์
เอือ้ อนันต์ กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 และ/หรื อ (2) นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 4523 และ/หรื อ (3) นายฉัตรชัย เกษมศรี ธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5813
และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 3.90
ล้ านบาท ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

4,964,085,098

99.9949

ไม่เห็นด้ วย

250,105

0.0050

งดออกเสียง

31,250

-

0

0.0000

4,964,366,453

-

บัตรเสีย
รวม 458 ราย
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นอกจากนี ้ ที่ประชุมรั บทราบว่า ผู้สอบบัญชีจากสานักงาน อีวาย จากัด จะเป็ นผู้สอบบัญชี ของ
บริ ษัทย่อยในประเทศ สาหรับรอบระยะเวลาสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้ วย โดยกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
ย่อยทังในประเทศและต่
้
างประเทศ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในเบื ้องต้ นเป็ นจานวน
เงินประมาณ 25.35 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจานวน 17.09 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัท
ย่อยและบริ ษัทที่ควบคุมจานวนเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ
************************************************************************************************************************
วาระที่ 9

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 อ ง
อื่นๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่
อย่างใด
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

นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ สอบถามว่า เนื ้อที่ทงหมดของโครงการบางกระเจ้
ั้
าที่บริ ษัทฯ ยังคง
ถือครองอยู่เป็ นจานวนเท่าไหร่ พร้ อมกล่าวแสดงความหวังว่าปี หน้ าบริ ษัทฯ จะสามารถจ่ายเงิน
ปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราร้ อยละ 14 ได้

คาตอบ

ประธานฯ กล่าวชี แ้ จงว่า ปั จจุบันที่ ดินโครงการบางกระเจ้ า ที่ บริ ษัทฯ ถื อครองอยู่ เนื อ้ ที่ รวม
ประมาณ 25 ไร่

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ ได้ กล่าวขอบคุณผู้เข้ าร่ วมประชุมและปิ ด
การประชุมเวลา 16.29 น.
ลงชื่อ_______________________________ประธานที่ประชุม
(นายคีรี กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ
ลงชื่อ _____________________________เลขานุการที่ประชุม
(นายสยาม สีวราภรณ์สกุล)
เลขานุการบริ ษัท
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