รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563
บริษัท ยู ซิตี้ จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ของบริษัท ยู ซิตี ้ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดั ขึน้
เมื่อวันศุกร์ท่ี 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรู ม ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุ งเทพฯ
เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
เริ่มการประชุม
นายสยาม สีวราภรณ์สกุล เลขานุการบริษัท ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบว่า การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ของบริษัทฯ ในครัง้ นี ้ เป็ นการจัดขึน้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 แม้ว่าปั จจุบันจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ผ่อนคลายในระยะที่ 5 แต่บริษัทฯ
ยังคงมีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูถ้ ือหุน้ และผูเ้ ข้าร่วมประชุม รวมถึงผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัด ประชุมครั้งนี เ้ ป็ น ส าคัญ ดังนั้น บริ ษัท ฯ จึงมีความจ าเป็ น ต้องดาเนิ น การตามมาตรการป้ องกัน โรคที่
หน่วยงานของรัฐกาหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้ องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว อาทิเช่น
การตรวจคัดกรองโรค มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และการจากัดจานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุมเพียงประมาณ 90 ที่น่ งั
ซึ่งมาตรการต่าง ๆ เหล่านีอ้ าจก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผถู้ ือหุน้ และผูเ้ ข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ ตาม บริษัทฯ ต้อง
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้
สาหรับการประชุมในครัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้อานวยความสะดวกให้แ ก่ผูถ้ ื อหุน้ ที่ ไ ม่ส ามารถเข้า ร่ว ม
ประชุมด้วยตนเอง สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม เป็ นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์ปัจจุบนั ผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ที่ www.ucity.co.th โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถลงทะเบียนรับชมโดยระบุเลขทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์ (10 หลัก)
จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนากรรมการ ผูบ้ ริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วม
ประชุม ดังนี ้
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายคีรี

กาญจนพาสน์

ประธานคณะกรรมการ

2. นายรังสรรค์

ศรีวรศาสตร์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

3. นายชัยวัฒน์

อัศวินทรางกูร

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

4. นายพลากร

หวั่งหลี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

5. นายสุรจิตร

ก้องวัฒนา

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

6. นายกวิน

กาญจนพาสน์

กรรมการ

7. นายคง

ชิ เคือง

กรรมการ

8. นายสยาม

สีวราภรณ์สกุล

กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าสายงานกฎหมาย
และเลขานุการบริษัท

อนึ่ง สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจานวน
8 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนกรรมการทัง้ หมดของบริษัทฯ
ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสรญา

เสฐี ยรโกเศศ

กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

2. นายวีระพงศ์

โรจนวโรดม

3. นางสาวณัฐพรรรณ จิระเมธากุล

กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบตั ิการ
ผูช้ ่วยอาวุโสประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชี

ทีป่ รึกษาผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวศิราภรณ์

เอือ้ อนันต์กลุ

ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด

2. นายชาตรี

ตระกูลมณีเนตร

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สานักงานกฎหมายแคปปิ ตอล จากัด

3. นางสาวณัฐชนก

ไชยตา

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สานักงานกฎหมายแคปปิ ตอล จากัด

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจานวนทุนและหุน้ ของบริษัท ฯ
ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563
ดังนี ้
ทุนจดทะเบียน

44,900,151,132.80

บาท

เป็ นทุนที่ออกและชาระแล้ว

29,933,736,723.20

บาท

บริษัทฯ มีหนุ้ ทัง้ หมดจานวน

9,354,292,726

หุน้
2

หุน้ ทัง้ หมดที่ออกและจาหน่ายได้แล้ว โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

5,613,717,564

หุน้

หุน้ บุริมสิทธิ

3,740,575,162

หุน้

มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ

3.20

บาท

โดยบริษัทฯ มีผถู้ ือหุน้ สามัญจานวนทัง้ สิน้ 24,703 ราย แบ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ สัญชาติไทย จานวน 24,625
ราย ถือหุน้ รวมทัง้ สิน้ 4,764,049,164 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 84.86 ของจานวนหุน้ สามัญที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ จานวน 78 ราย ถือหุน้ รวมทัง้ สิน้ 849,668,400 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 15.14 ของ
จานวนหุน้ สามัญที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ และ
บริษัทฯ มีผถู้ ือหุน้ บุริมสิทธิจานวนทัง้ สิน้ 1,491 ราย แบ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ สัญชาติไทย จานวน 1,482 ราย
ถือหุน้ รวมทัง้ สิน้ 3,142,362,265 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 84.01 ของจานวนหุน้ บุริมสิทธิท่ีจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ จานวน 9 ราย ถือหุน้ รวมกันทัง้ สิน้ 598,212,897 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 15.99 ของ
จานวนหุน้ บุริมสิทธิท่ีจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ
การประชุมในครัง้ นี ้ มีผถู้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 93 ราย
ถือหุน้ รวมกัน 4,060,678,096 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 43.4098 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ครบเป็ น
องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกาหนดว่า ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องมีผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะมา
ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันไม่นอ้ ยกว่า หนึ่ง
ในสาม (1/3) ของหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทา
ให้จานวนผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จากเมื่อเริ่มการประชุมเป็ นจานวนรวมทัง้ สิน้ 129 ราย นับรวมจานวนหุน้ ได้
ทัง้ สิน้ 4,990,393,726 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 53.3487 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้
ทาการปรับปรุ งจานวนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็ นจริงและเป็ นไป
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า สาหรับ การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2563 นี ้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิ ญประชุม และแจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยหากเป็ นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าว ขอให้ผเู้ ข้าร่วม
ประชุมซักถามหรือแสดงความเห็นในวาระที่ 9 “พิจารณาเรื่องอื่น ๆ”
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เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่งคาถามล่วงหน้า
ก่อนการประชุมมายังเลขานุการบริษัท โดยได้แจ้งข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์
ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยกาหนดให้ผูถ้ ื อหุน้ สามารถส่งคาถามล่วงหน้าได้ ทั้งนี ้ ไม่มีผูถ้ ื อหุน้ ส่ง
คาถามล่วงหน้าสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นี ้
นอกจากนี ้ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอ
วาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ท่ีบริ ษัทฯ กาหนดเป็ นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3
มกราคม 2563 โดยได้แจ้งข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่
3 ธันวาคม 2562 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมในครัง้ นี ้
จากนั้น เลขานุก ารที่ ป ระชุมได้แ จ้งให้ท่ี ประชุมทราบเพิ่ มเติม ว่า ในการประชุมครัง้ นี ้ นางสาว
ณัฐชนก ไชยตา ตัวแทนจาก บริษัท สานักงานกฎหมายแคปปิ ตอล จากัด จะทาหน้าที่เป็ นพยานในการตรวจการนับ
คะแนน และเพื่อส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จึงประกาศเชิญชวนให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยเข้าร่วมเป็ นพยาน
ในการตรวจนับคะแนน อย่างไรก็ดี ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดแสดงความประสงค์เป็ นพยานในการตรวจนับคะแนนในครัง้ นี ้
จากนั้น นายคี รี กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการ ท าหน้า ที่ เ ป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม
(“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิ ดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่สละเวลาอันมีคา่ ของท่านมาเข้าร่วมประชุมในวันนี ้ พร้อม
ทั้งต้อนรับผูถ้ ื อหุน้ ทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผูถ้ ื อหุน้ ทราบว่า
สาหรับวาระการประชุมในวันนี ้ บริษัทฯ ได้จดั ให้มีวาระการประชุมปกติท่ วั ไปของการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
และเป็ นการจัดขึน้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ดังนัน้ บริษัทฯ
จึงจาเป็ นต้องจัดที่น่ งั ในห้องประชุมให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 - 1.5 เมตร ซึ่งจะทาให้จานวนที่น่ งั ในห้องประชุมมี
จานวนจากัด และสามารถรองรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 90 ที่น่ งั เท่านัน้ ดังนัน้ จึงอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวก
แก่ผถู้ ือหุน้ และผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ทัง้ นี ้ สาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ ท่ีปรากฎในงบการเงิน
รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวนประมาณ 1,867 ล้านบาท ทัง้ นี ้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ขยายการ
ลงทุนในธุรกิจโรงแรมโดยการเข้าซือ้ โรงแรมของกลุม่ arcona ในประเทศเยอรมนีและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งในปี
2562 บริษัทฯ ได้รบั ความสาเร็จค่อนข้างมาก และเป็ นการเริ่มต้นที่ดีท่ีจะทาให้บริษัทฯ เดินหน้าได้อย่างมั่นคงและ
แข็งแรง นอกจากนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ท่ีไม่รวมหนีส้ ินจานวนประมาณ 30,000 ล้านบาท
และมีกระแสเงินสดที่ใช้ได้จริงจานวนประมาณ 2,000 ล้านบาท
สาหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้สง่ ผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ
โดยส่งผลให้โรงแรมของบริษัทฯ ต้องปิ ดให้บริการชั่วคราวจานวน 53 แห่งจากทัง้ หมดจานวน 57 แห่ง อย่างไรก็ตาม
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ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โรงแรมของบริษัทฯ สามารถกลับมาเปิ ดให้บริการแล้วจานวน 45 แห่ง ซึง่ มีอตั ราการเข้า
พักเฉลี่ยคิดเป็ นอัตราประมาณร้อยละ 10 โดยการตัดสินใจเปิ ดให้บริการโรงแรมภายใต้สถานการณ์ดงั กล่าวเป็ นการ
เปิ ดโดยคานึงถึงผลประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะได้รบั เป็ นสาคัญ อนึ่ง เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับผลกระทบที่คาดว่าจะ
ได้รบั จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ จึงเข้าเจรจาขอปรับลดอัตราค่าเช่าสาหรับธุรกิจ
โรงแรมประเภทการเช่าดาเนินงาน และได้เลิกจ้างพนัก งานสาหรับธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศแล้วจานวนประมาณ
1,000 คน
สาหรับธุรกิจอาคารสานักงานให้เช่า ของบริษัทฯ ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 เพียงเล็กน้อย ทัง้ นี ้ เนื่องจากอัตราค่าเช่าของอาคารสานักงานได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนในสัญญา
เป็ นการล่วงหน้าแล้ว
สาหรับโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท แสนสิริ จากัด (มหาชน) (“แสนสิร”ิ ) รวมเรียกว่า
(“โครงการร่วมทุนแสนสิริ”) ซึ่งเป็ นการร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมตามแนวระบบขนส่งมวลชน โดย
ปั จจุบนั โครงการส่วนใหญ่ได้โอนกรรมสิทธิ์และปิ ดโครงการแล้ว อนึ่ง เนื่องจากการปรับโครงสร้างของโครงการร่วมทุน
แสนสิริ รวมถึงเพื่อชะลอการลงทุนและเพื่อจัดสรรเงินกาไรระหว่างกัน ดังนัน้ จึงส่งผลให้บริษัทฯ ได้รบั มาซึง่ ที่ดินเปล่า
ที่มีศกั ยภาพ ดังนี ้ (1) บริเวณซอยสุขุมวิท 12 โดยมีเนือ้ ที่ประมาณ 2 ไร่ 89.5 ตารางวา (2) บริเวณสุขุมวิท 38 โดยมี
เนือ้ ที่ประมาณ 2 ไร่ และ (3) บริเวณพระราม 9 โดยมีเนือ้ ที่ประมาณ 6 ไร่
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ถือครองที่ดินที่ มีศกั ยภาพและรอการพัฒนา ซึ่งตัง้ อยู่ใกล้กบั จุดเชื่อมต่อของ
ระบบขนส่งมวลชนและการคมนาคมอื่นทัง้ ในกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีเนือ้ ที่รวมประมาณ 800 ไร่
จากนัน้ ประธานฯ ได้กล่าวชีแ้ จงเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการพัฒนาสถานบินอูต่ ะเภาและเมืองการบิน
ภาคตะวันออก (“โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา”) ซึ่งเป็ นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัท บีทีเอส กรุ ๊ป โฮลดิง้ ส์
จากัด (มหาชน) บริษัท การบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จากัด
(มหาชน) โดยดาเนิ นโครงการดังกล่าวภายใต้บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จากัด ทั้งนี ้ คาดว่าใน
อนาคตบริษัทฯ อาจจะมีโอกาสในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิ ชย์ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาสนามบินอู่
ตะเภา ดังนัน้ จึงขอให้ผถู้ ือหุน้ เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกท่านยังคงมีความ
พร้อม ตลอดจนความมุง่ มั่น ความพยายาม และความตัง้ ใจที่จะพัฒนาบริษัทฯ ให้เติบโตไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน
จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับ
วาระนี ้ ซึ่งไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ และเลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบว่า วาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้
******************************************************************************************************************
ภายหลังเสร็จสิน้ วาระที่ 1 แล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็ นผูด้ าเนินการ
ประชุมตัง้ แต่วาระที่ 2 เป็ นต้นไปตามลาดับ
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วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562

เลขานุก ารที่ ประชุม ได้แ จ้งต่อที่ ประชุมว่า บริ ษัท ฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุน้
ประจาปี 2562 ซึ่งจัดขึน้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยได้ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุม และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด
ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 1
ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 12 - 39 ซึง่ ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ แล้ว
นอกจากนี ้ เลขานุการที่ ประชุมได้แจ้งต่อที่ ประชุมเพิ่ มเติมว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทัง้ แจ้งข่าวผ่าน
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และจะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ แสดง
ความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ภายใน 30 วันนับจากวันเผยแพร่รายงานการ
ประชุม
เลขานุการที่ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ซึ่งไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ
ในวาระนี ้
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2562 ซึง่ จัดทาขึน้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออก
เสี ย งลงคะแนน โดยไม่นับ คะแนนเสีย งของผูถ้ ื อหุน้ ที่ งดออกเสีย งเป็ นฐานในการนับ คะแนน โดยมี ร ายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
มีผู้ถอื หุน้ ที่

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้อยละ

4,981,447,014

99.9954

ไม่เห็นด้วย

228,108

0.0045

งดออกเสียง

476,832

-

0

0.0000

4,982,151,954

-

เห็นด้วย

บัตรเสีย
รวม 116 ราย

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

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุ ปสาระสาคัญของผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีรายละเอียดเป็ นไปตามรายงานประจาปี
2562 ภายใต้หวั ข้อ 5.4 “การวิเคราะห์และการอธิบายของฝ่ ายจัดการ” ซึง่ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม ในรู ป แบบ QR Code แล้ว จากนั้น ได้เรี ย นเชิ ญ นางสาวสรญา เสฐี ย รโกเศศ ตาแหน่ ง กรรมการบริ ห าร
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิ น นาเสนอรายละเอียดของวาระนีต้ ่อที่
ประชุม
โดยนางสาวสรญา เสฐี ยรโกเศศ ได้ชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของบริษัทฯ ในการเข้า
ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านทราบว่า เมื่อเดือน
สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเข้าเป็ นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการ
ทุจริต (“CAC”) และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
CAC (ครัง้ ที่ 1) โดยการรับรองมีอายุ 3 ปี และจะครบกาหนดในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มี
ความมุง่ มั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นอย่างเต็มรู ปแบบ โดยยังคงยึดถือปฏิบตั ิและดาเนินตามนโยบายดังกล่าว
อย่างเคร่งครัดต่อไป
จากนั้น นางสาวสรญา เสฐี ย รโกเศศ ได้น าเสนอผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ส าหรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อที่ประชุมว่า สาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2562
สรุ ปสาระสาคัญได้ดงั ต่อไปนี ้
(1) เหตุการณ์ทสี่ าคัญในปี 2562

เมื่อเดือนมกราคม 2562 Vienna House Asia Limited (ซึ่งเป็ นบริษัทร่วมทุนระหว่าง
กลุ่มกิจการโรงแรมเวียนนา เฮ้าส์ และ Absolute Hotel Services Hong Kong Limited) ได้เข้าลงนามในสัญญารับ
บริหารโรงแรม Vienna House Vung Tau ซึ่งมีหอ้ งพักจานวนประมาณ 775 ห้อง โดยคาดว่าจะสามารถเปิ ดให้บริการ
ได้ในปี 2565 เป็ นต้นไป

เมื่ อ เดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ 2562 กลุ่ม กิ จ การโรงแรมเวี ย นนา เฮ้า ส์ไ ด้ด าเนิ น การเปิ ด
ให้บริการโรงแรม Vienna House Mokotow Warsaw ภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงาน ณ กรุ งวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ซึง่
มีหอ้ งพักจานวนประมาณ 164 ห้อง

เมื่ อ เดื อ นเมษายน 2562 Vienna House Germany II GmbH (“VHG II”) (ซึ่ ง เป็ น
บริ ษั ท ย่ อ ยที่ บ ริ ษั ท ฯ ถื อ หุ้น ในสั ด ส่ ว นร้อ ยละ 100) ได้เ ข้า ซื ้อ หุ้น สามั ญ ของบริ ษั ท ในประเทศเยอรมนี และ
สวิสเซอร์แลนด์ (“โครงการ arcona”) จานวน 12 บริษัท เพื่อขยายการลงทุนของธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ ซึ่งทาให้
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บริษัทฯ ได้รบั โอนสิทธิการเช่าดาเนินงานของโรงแรมที่ดาเนินงานอยู่จานวน 17 โรงแรม และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
จานวน 2 โรงแรม โดยมีหอ้ งพักจานวนประมาณ 2,043 ห้อง

ในปี 2562 กลุ่มกิจการโรงแรมเวียนนา เฮ้าส์ ได้มีการปรับปรุ งโรงแรมรวมจานวน 4
โรงแรม ได้แ ก่ (1) Vienna House Diplomat Prague (2) Vienna House Easy Cracow (3) Vienna House Amber
Baltic และ (4) Vienna House Easy Airport Bucharest ซึ่งการปรับปรุ งโรงแรมทัง้ 4 แห่งได้แล้วเสร็จประมาณกลาง
ปี 2562

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 กิจการร่วมค้าบริษัท ยู ซิตี ้ จากัด (มหาชน) บริษัท อามัน
รีสอร์ท เซอร์วิสเซส ลิมิเต็ด และบริษัท ซิลเวอร์ลิงค์ รีสอร์ทส์ ลิมิเต็ด (“กิ จการร่วมค้า ”) ได้ลงนามในสัญญาแก้ไข
เพิ่ มเติมสัญญาร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตงั้ โรงภาษี รอ้ ยชักสาม และบันทึก
เพิ่มเติมสัญญาร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตงั้ โรงภาษี รอ้ ยชักสาม และสัญญาเช่า
ที่ราชพัสดุแปลงที่ตงั้ โรงภาษี รอ้ ยชักสาม ร่วมกับกระทรวงการคลัง โดยมีกาหนดระยะเวลาก่อสร้างจานวน 6 ปี และมี
ระยะเวลาบริหารงานจานวน 30 ปี โดยจะพัฒนาเป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว

เมื่อเดือนมิถนุ ายน 2562 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้ พืน้ ที่ให้เช่า สาหรับการพาณิชย์และร้านค้า
ภายในโครงการโนเบิล เพลินจิต จานวน 12 หน่วย พร้อมพืน้ ที่จอดรถจานวน 125 คัน จากบริษัท โนเบิล ดีเวลลอป
เมนท์ จากัด (มหาชน) และนาห้องชุดดังกล่าวออกให้เช่าระยะยาว ซึง่ ถือเป็ นแหล่งรายได้ระยะยาวของบริษัทฯ

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้ขายหุน้ สามัญของบริษัท หมอชิตแลนด์ จากัด
(ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100) ให้แก่บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
จากัด ในราคาซือ้ ขายรวมจานวนประมาณ 4,320 ล้านบาท
(2) ภาพรวมธุรกิจปี 2562
บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะเป็ นผูล้ งทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงรุ กอย่างสร้างสรรค์
และยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจ (1) โรงแรมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ (2) อาคารสานักงานให้เช่า (3)
คอนโดมิเนียมของโครงการร่วมทุนกับแสนสิริ (4) โรงเรียนนานาชาติ Verso (5) โครงการที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง และ
(6) ที่ดินรอการพัฒนา เป็ นต้น
สาหรับธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรปของบริษัทฯ มีจานวน 52 แห่ง โดยมีหอ้ งพักภายใต้แบรนด์
Vienna House, Vienna House Easy, Vienna Townhouse และ Revo รวมจานวนประมาณ 8,563 ห้อง นอกจากนี ้
บริษัทฯ ได้รบั บริหารกิจการโรงแรม (ผ่านบริษัท แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จากัด (“AHS”)) ทัง้ ในประเทศไทยและทวีป
เอเชี ย รวมจานวน 26 แห่ง โดยมีหอ้ งพักภายใต้แบรนด์ Eastin, Eastin Grand, Eastin Easy, U และ Travelodge
รวมจานวนประมาณ 3,186 ห้อง
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สาหรับธุรกิจอาคารสานักงานให้เช่า ปั จจุ บนั บริษัทฯ มีอาคารสานักงานให้เช่าจานวน 4 แห่ง
ประกอบด้ว ย (1) อาคาร 33 Gracechurch ซึ่ง ตั้ง อยู่ ใ นกรุ ง ลอนดอน ประเทศอัง กฤษ (2) อาคาร Underwood
ซึ่งตัง้ อยู่ในกรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ (3) อาคารทีเอสที ซึ่งตัง้ อยู่ในกรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย และเป็ นที่ตงั้
สานักงานใหญ่ของบริษัทฯ และ (4) พืน้ ที่ให้เช่า สาหรับการพาณิชย์และร้านค้า ภายในโครงการโนเบิล เพลินจิต ซึ่ง
ตัง้ อยู่ในกรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย โดยธุรกิจอาคารสานักงานทัง้ 4 แห่งของบริษัทฯ เป็ นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่
บริษัทฯ ได้ในระยะยาว
สาหรับธุรกิจพัฒนาคอนโดมิเนียมเพื่อขาย ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะร่วมลงทุนกับผูล้ งทุนที่มี
ประสบการณ์ และความสามารถในการพัฒนา ทัง้ นี ้ ปั จจุบนั บริษัทฯ ได้พฒ
ั นาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกับแสนสิริ
รวมจานวน 22 โครงการ โดยโครงการส่วนใหญ่ได้โอนกรรมสิทธิ์และปิ ดโครงการแล้ว นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้พฒ
ั นา
โครงการร่วมกับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) จานวน 1 โครงการ ซึง่ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการพัฒนา
สาหรับโครงการโรงเรียนนานาชาติ Verso ซึ่งเป็ นโครงการร่วมทุน ระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่ม
บริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกนั ในประเทศฮ่องกง โดยเปิ ดทาการเรียนการสอนตัง้ แต่ระดับชัน้ เตรียมอนุบาลจนถึง
เกรด 12 ทัง้ นี ้ คาดว่าจะเปิ ดภาคการศึกษาแรกในเดือนสิงหาคม 2563
ส าหรับ โครงการเดอะ ยูนิ คอร์น ซึ่ง เป็ น อาคารประเภทใช้ส อยรวม (Mixed-Use Building)
จานวน 51 ชัน้ ประกอบด้วย (1) โรงแรม จานวนประมาณ 512 ห้อง (2) อาคารสานักงานให้ช่า และ (3) พืน้ ที่คา้ ปลีก
ทัง้ นี ้ โครงการเดอะ ยูนิคอร์น ตัง้ อยู่บนจุดตัดของเส้นทางระบบขนส่งมวลชน 3 สาย ซึง่ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
โดยคาดว่าจะสามารถเปิ ดให้บริการในปี 2564 เป็ นต้นไป
สาหรับที่ดินเปล่ารอการพัฒนา ปั จจุบันบริษัทฯ ได้ถือครองที่ดินซึ่งตัง้ อยู่ใกล้กับจุดเชื่อมต่อ
ของระบบขนส่งมวลชนและการคมนาคมอื่นทัง้ ในกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีเนือ้ ที่รวมประมาณ 800 ไร่ ซึง่
เป็ นที่ดินที่มีศกั ยภาพและและสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคต
สาหรับภาพรวมของผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทฯ ในปี 2562 บริษัทฯ มีทรัพย์สินและเงิ น
ลงทุนจานวนประมาณ 41,863 ล้านบาท ซึ่งเป็ นสินทรัพย์ท่ีมีคณ
ุ ภาพและกระจายอยู่ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี ้ ในปี 2562 ผลการดาเนินงานของธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจ
อื่น ๆ ได้เติบโตขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ
อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทฯ จะได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ค่อนข้างมาก แต่บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายที่จะร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และ
เป็ นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคม โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับกลุ่มบริษัท บี ทีเอส กรุ ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) ในการ
ช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการส่งมอบกรรมธรรม์ให้แก่บุคลากรทางการเพทย์ และการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผูท้ ่ีได้รบั
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
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(3) ผลการดาเนินงานปี 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจานวนประมาณ 53,531 ล้านบาท โดย
บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2562 จานวนประมาณ 10,145 ล้านบาท ซึ่งรายได้หลักของบริษัทฯ กว่าร้อยละ 76 เป็ นรายได้
จากธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ ทัง้ นี ้ รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2562 มีอตั ราการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และเติบโต
ขึน้ ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับปี 2561
ทั้งนี ้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ ท่ี ปรากฎในงบการเงิ นรวมของบริ ษัทฯ จานวนทั้งสิ น้
ประมาณ 1,867 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีกาไรจากการดาเนินงานก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่าย
ตัดจ่าย (“Operating EBITDA”) จานวนประมาณ 1,584 ล้านบาท และมีกาไรจากการขายเงินลงทุนในหุน้ สามัญของ
บริษัท หมอชิตแลนด์ จากัด จานวนประมาณ 1,559 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีกาไรก่อนหักภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (“EBITDA”) จานวนประมาณ 3,195 ล้านบาท
สาหรับแนวโน้มของ EBITDA และกาไร(ขาดทุน) สุทธิ ของบริษัทฯ ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 ปี
ที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถสร้างกาไรได้เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสด
คงเหลือปลายงวดจานวนประมาณ 2,767 ล้านบาท ซึง่ สารองไว้สาหรับการลงทุนและพัฒนาโครงการในอนาคต
(4) ผลกระทบ มาตรการ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19
เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ โรงแรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จึงได้รบั ผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ค่อนข้างมาก ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้กาหนดนโยบายในการบริห าร
สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ และลดค่าใช้จ่ายให้มากที่สดุ รวมถึงการเข้าเจรจากับเจ้าหนีแ้ ละเจ้าของที่ดินของ
บริษัทฯ เพื่อเจรจาต่อรอง ขอลด หรือขอผ่อนผันการชาระหนี ้ ทัง้ นี ้ เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ
สาหรับแผนการลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายที่จะพัฒนา
ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ทัง้ นี ้ เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ได้ใน
ระยะยาว
เลขานุการที่ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ซึ่งไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ จากนัน้ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบว่า วาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้
************************************************************************************************************************
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วาระที่ 4

พิจารณาและอนุ มัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เลขานุการที่ประชุม ได้เรียนเชิญนางสาวสรญา เสฐี ยรโกเศศ ตาแหน่งกรรมการบริหาร รักษาการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็ นผูร้ ายงานรายละเอียดในวาระนีต้ อ่ ที่ประชุม
นางสาวสรญา เสฐี ยรโกเศศ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทารายงานและงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ให้ความ
เห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดเป็ นไปตามรายงานประจาปี 2562 ภายใต้หัวข้อ 5.3 “รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาต” หัวข้อ 5.5 “งบการเงิน” และหัวข้อ 5.6 “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” ซึง่ สามารถสรุ ปรายละเอียดได้ดงั นี ้
รอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด 31 ธันวาคม
รายการตามงบการเงินรวม

2562

2561
(ปรับปรุ งใหม่)

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

53,531

53,960

หนีส้ ินรวม (ล้านบาท)

22,988

24,812

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม (ล้านบาท)

30,543

29,147

รายได้รวม (ล้านบาท)

10,145

6,613

กาไรสุทธิ - ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ (ล้านบาท)

1,867

(634)

กาไรต่อหุน้ - ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ (บาท/หุน้ )

0.186049

(0.259544)

ส าหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิ น้ สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 บริ ษัท ฯ และบริ ษัท ย่ อยมีสิ น ทรัพย์
รวมจานวน 53,531,205,958 บาท
ทัง้ นี ้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นไปตามรายงานประจาปี ภายใต้หวั ข้อ 5.3 “รายงานของผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาต” หัวข้อ 5.5 “งบการเงิน” และหัวข้อ 5.6 “หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม” ซึง่ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรู ปแบบ QR Code แล้ว
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เลขานุการที่ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคาถาม โดยมีการตอบคาถามของผูถ้ ือหุน้ ดังสรุ ปไว้ตอนท้ายของวาระนี ้
จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี ้
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
มีผู้ถอื หุน้ ที่
เห็นด้วย

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้อยละ

4,989,171,137

99.9954

ไม่เห็นด้วย

228,108

0.0045

งดออกเสียง

993,032

-

0

0.0000

4,990,392,277

-

บัตรเสีย
รวม 128 ราย
ความเห็น/คาถาม/คาตอบ
คาถาม

นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ สอบถามว่า
(1) องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้ จานวนติดลบ (823,264,224) บาท ที่ปรากฎในงบ
แสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรายงานประจาปี 2562 หน้า
170 มีสาเหตุมาจากอะไร
(2) บริษัทฯ ได้ปลดพนักงาน หรือลดเงิ นเดือนพนักงานเนื่ องจากจากสถานการณ์ก ารแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 หรือไม่
(3) อนาคตบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะระดมทุนโดยการออกตราสารหนีห้ รือไม่
จากนั้น กล่าวชื่ น ชมคณะกรรมการบริ ษัท และผู้บ ริ ห ารทุก ท่ านที่ ส ามารถรัก ษาระดับ ของ
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุน (D/E Ratio) ได้ดี

คาตอบ

นางสาวสรญา เสฐี ยรโกเศศ กล่าวชีแ้ จงว่า
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สาหรับองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ติดลบจานวน (823,264,224) บาท ประกอบด้วย
(1) ผลต่างจากการแปลงค่าจากเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาท ตามมาตรฐานการบัญชี จึง
ส่งผลให้ติดลบจานวนประมาณ (750) ล้านบาท และ (2) เกิดจากส่วนต่ากว่าทุนจากการแปลง
มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น อั น เนื่ อ งมาจากการลงทุ น ในหุ้น จ านวนประมาณ (73) ล้า นบาท ทั้ง นี ้
รายละเอียดเพิ่มเติมขององค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ปรากฎในรายงานประจาปี 2562
หน้า 177
จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ื อหุน้ ที่ ให้ความเชื่ อมั่นแก่บ ริษัทฯ และกล่าวชี แ้ จงเพิ่ ม
เติมว่า บริษัทฯ ได้มีวิสยั ทัศน์และแนวทางการลงทุนที่แตกต่างจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อื่นทั่วไป เนื่องจากบริษัทฯ ได้สนใจลงทุนในทวีปยุโรป โดยเลือกลงทุนในประเทศที่มีการเติบโต
ของธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งบริษัทฯ ได้มีโอกาสศึกษาความเป็ นไปได้และเข้าลงทุน ทัง้ นี ้ ในปี
2562 บริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้าลงทุนเพิ่ มเติม ในประเทศเยอรมันและสวิสเซอร์แลนด์ ภายใต้
แบรนด์ arcona
อนึ่ง เนื่ องจากบริษัทฯ มีพันธมิตรทางการเงิน ที่ดี และคอยให้การสนับสนุน ในการเข้าลงทุน
โครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีศกั ยภาพในการเข้าลงทุนและมีอตั ราส่วนหนีส้ นิ
ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในอัตราที่ไม่สงู มาก
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้สร้างรากฐานทางธุรกิ จที่ม่ นั คง และแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ ก็ยงั คงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปั ญหา เพื่อให้
บริษัทฯ ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างน้อยที่สดุ
***********************************************************************************************************************
วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัตกิ ารงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนางสาวสรญา เสฐี ยรโกเศศ ตาแหน่งกรรมการบริหาร รักษาการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็ นผูร้ ายงานรายละเอียดในวาระนีต้ อ่ ที่ประชุม
นางสาวสรญา เสฐี ยรโกเศศ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสารองต่าง ๆ ทุก
ประเภทตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ทั้งนี ้ การจ่ายเงิ นปั นผลให้นาปั จจัยต่าง ๆ
ต่อไปนีม้ าพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยาย
ธุรกิจ และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปั นผลข้างต้นจะต้องได้รบั ความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
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ทัง้ นี ้ ปั จจุบนั บริษัทฯ มีกาไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2562 จานวน 2,765,142,192 บาท และบริษัทฯ มีกาไรสะสมในงบการเงินรวมสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 1,314,666,096 บาท แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 และสภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอันส่งผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจโรงแรมและบริการทั่วโลก ทาให้ บริษัทฯ มี
ความจาเป็ นต้องสารองเงินสดไว้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงสารองไว้สาหรับการพัฒนาโครงการที่มีอยู่ในปั จจุบนั จึง
พิจารณางดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562
เลขานุการที่ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคาถาม โดยมีการตอบคาถามของผูถ้ ือหุน้ ดังสรุ ปไว้ตอนท้ายของวาระนี ้
จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี ้
มติทป่ี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับระยะเวลาบัญชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
มีผู้ถอื หุน้ ที่
เห็นด้วย

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้อยละ

4,986,751,354

99.9270

ไม่เห็นด้วย

3,617,494

0.0724

งดออกเสียง

2,250

-

บัตรเสีย

21,179

0.0004

4,990,392,277

-

รวม 128 ราย
ความเห็น/คาถาม/คาตอบ
คาถาม

นายภูมิชาย แซ่จงึ กล่าวสอบถามว่า บริษัทฯ มีความคืบหน้าในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุน้
บุริมสิทธิอย่างไร เนื่องจากปั จจุบนั ยังไม่สามารถจ่ายปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ บุริมสิทธิได้ และสะสม
มาประมาณ 3 - 4 ปี
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คาตอบ

ประธานฯ กล่าวชี แ้ จงว่า คณะกรรมการบริษัท ทุกท่านได้ตระหนักถึงสิทธิ ของผูถ้ ื อหุน้ ในการ
ได้รับ เงิ น ปั น ผล ซึ่งเดิม คาดว่าในปี 2562 บริ ษัท ฯ จะสามารถจ่ ายเงิ น ปั น ผลให้แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้น
บุริมสิทธิ ได้ แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีกาไรสุทธิจานวนประมาณ 1,867 ล้านบาท ซึ่งหากบริษัทฯ
นาเงินจานวนดังกล่าวมาจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ บุริมสิทธิ บริษัทฯ ก็จะสามารถจ่ายได้เพียง
จานวนเล็กน้อย แต่หากบริษัทฯ นากระแสเงินสดและเงินลงทุนดังกล่าวไปลงทุนเพิ่มเติม บริษัทฯ
คาดว่าจะสามารถสร้างโอกาสที่ดีและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ ได้

คาถาม

นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ กล่าวชื่นชมคณะกรรมการบริษัททุกท่าน และเห็นด้วยกับแนวทาง
ของบริษัทฯ สาหรับการงดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เนื่องจากเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ
มีโอกาสที่จะพัฒนาธุรกิจได้เพิ่มขึน้ อีกทัง้ บริษัทฯ ยังมีความมั่นคงทางการเงิน ค่อนข้างมาก
เมื่อเปรี ย บเที ยบกับ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อ่ืนที่ จ ดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ โดย
เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ น่าจะมีโอกาสขยายกิจการได้ตอ่ ไป

คาตอบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้

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

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15. กาหนดว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่ีสดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการที่จะออกตามวาระนีอ้ าจถูกเลือกเข้ามา
ดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
ปั จจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิน้ จานวน 8 ท่าน สาหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ ตอ้ งออกจาก
ตาแหน่งตามวาระการประชุมในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 มีจานวน 3 ท่าน ได้แก่
ชือ่

ตาแหน่ง

วันทีแ่ ต่งตัง้ เป็ น
กรรมการ

ระยะเวลา
ดารง
ตาแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท
(ปี 2562)

(1) นายคีรี กาญจนพาสน์*

กรรมการ

7 กรกฎาคม 2560

2 ปี 8 เดือน

7/7

(2) นายกวิน กาญจนพาสน์*

กรรมการ

7 กรกฎาคม 2560

2 ปี 8 เดือน

7/7

( (3) นายคง ชิ เคือง*
(Mr. Kong Chi Keung)

กรรมการ

7 กรกฎาคม 2560

2 ปี 8 เดือน

7/7
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*ทัง้ นี ้ (1) นายคีรี กาญจนพาสน์ (2) นายกวิน กาญจนพาสน์ และ (3) นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung) ปั จจุบันดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัท และไม่ได้ดารงตาแหน่งกรรมการชุดย่อยอื่น

อนึ่ง เพื่อให้เป็ นไปตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยและผูถ้ ือหุน้ รายย่อย กรรมการ
ที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระนีเ้ ป็ นการชั่วคราว
และเนื่ องจากนายคีรี กาญจนพาสน์ ท าหน้าที่ เป็ น ประธานฯ ในที่ ป ระชุมจะต้องออกจากห้องประชุมในวาระนี ้
จึงมอบหมายให้นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ทาหน้าที่เป็ นประธานฯ ในที่ประชุมแทนเป็ นการชั่วคราวสาหรับวาระนี ้
จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ได้พิ จ ารณาถึ ง ความหลากหลายในโครงสร้า งของคณะกรรมการ (Board Diversity) และความเหมาะสมของ
คุณสมบัติของกรรมการที่จาเป็ นและทักษะของกรรมการที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix)
ซึ่งคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ได้พิ จ ารณาคุณ สมบัติข องกรรมการผูท้ ่ี จ ะพ้นจากตาแหน่ งตามวาระในการประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุน้
ประจาปี 2563 ทัง้ 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทัง้ 3 ท่านนี ้ เป็ นผูท้ ่ีมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง
ดังนัน้ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตัง้ บุคคลทัง้ 3 ท่านนี ้ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้ นี ้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทางานโดยสังเขปของบุคคลผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ
เพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการทัง้ 3 ท่าน ได้แสดงรายละเอียดไว้ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า
41 - 50 ซึง่ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในรู ปแบบ QR Code แล้ว
เลขานุการที่ประชุม แจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า เพื่อส่งเสริมการปฏิ บัติตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 ตามรายละเอียดที่ได้
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 อย่างไร
ก็ดี ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัทฯ ในครัง้ นี ้ นอกจากนี ้ เพื่อปฏิบตั ิ
ตามข้อ แนะน าแนวทางที่ ดี ใ นการจัด ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ของส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในวาระนีจ้ ะลงมติการเลือกตัง้ กรรมการเป็ น
รายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทัง้ ของผูท้ ่ีออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
เลขานุการที่ประชุม ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ซึ่งไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ
เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
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มติทปี่ ระชุม ที่ ประชุ มพิ จารณาแล้ว มี มติ เลื อกตั้ง (1) นายคี รี กาญจนพาสน์ (2) นายกวิ น
กาญจนพาสน์ และ (3) นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung) ซึ่งออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้นายคีรี กาญจนพาสน์ ดารงสถานะเป็ นประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่งด
ออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. มติเลือกตัง้ นายคีรี กาญจนพาสน์ เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
มีผู้ถอื หุน้ ที่
เห็นด้วย

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้อยละ

4,989,318,802

99.9789

ไม่เห็นด้วย

1,048,092

0.0210

งดออกเสียง

26,832

-

0

0.0000

4,990,393,726

-

บัตรเสีย
รวม 129 ราย

2. มติเลือกตัง้ นายกวิน กาญจนพาสน์ เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
มีผู้ถอื หุน้ ที่
เห็นด้วย

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้อยละ

4,989,268,802

99.9789

ไม่เห็นด้วย

1,048,092

0.0210

งดออกเสียง

76,832

-

0

0.0000

4,990,393,726

-

บัตรเสีย
รวม 129 ราย
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3. มติเลือกตัง้ นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung) เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
มีผู้ถอื หุน้ ที่

จานวน (เสียง)

เห็นด้วย

คิดเป็ นร้อยละ

4,989,295,088

99.9870

ไม่เห็นด้วย

645,988

0.0129

งดออกเสียง

452,650

-

0

0.0000

4,990,393,726

-

บัตรเสีย
รวม 129 ราย

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

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจาปี
2563

เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม ได้แ จ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า คณะกรรมการบริ ษั ท ตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน ได้พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนของกรรมการโดยพิ จ ารณาจากผล
ประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมลู ค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ
และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ดังนัน้ จึงขอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณากาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
(1) ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
(1.1)

ค่าตอบแทนประจา ให้จ่ายในอัตราคงเดิมเหมือนปี ท่ีผ่านมา ดังนี ้
ประจาปี 2563

ประจาปี 2562

เปลี่ยนแปลง

ประธานกรรมการ

50,000 บาท/เดือน

50,000 บาท/เดือน

-

กรรมการ

30,000 บาท/เดือน

30,000 บาท/เดือน

-

20,000 บาท/ครัง้

20,000 บาท/ครัง้

-

ค่าตอบแทนกรรมการ
รายเดือน

เบีย้ ประชุม
คณะกรรมการบริษัท
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เบีย้ ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ

10,000 บาท/ครัง้

10,000 บาท/ครัง้

-

คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

10,000 บาท/ครัง้

10,000 บาท/ครัง้

-

ไม่มี

ไม่มี

-

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
(1.2)

โบนัสกรรมการ
-ไม่มี-

(2)

สิทธิประโยชน์อนื่ ๆ
-ไม่มี-

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ซึ่งไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ
ในวาระนี ้
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยประจาปี 2563 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม โดยนับคะแนนเสียง
ของผูถ้ ือหุน้ ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
มีผู้ถอื หุน้ ที่
เห็นด้วย

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้อยละ

4,989,596,007

99.9840

ไม่เห็นด้วย

273,890

0.0054

งดออกเสียง

523,829

0.0104

0

0.0000

4,990,393,726

100.0000

บัตรเสีย
รวม 129 ราย

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

พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุด 31
ธันวาคม 2563

เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ต่ อ ที่ ประชุ ม ว่ า เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา 120 แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่ มเติม) ซึ่งกาหนดให้ท่ี ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้
ประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบ
บัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ในปี ท่ีผ่านมา และมีความเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย
จ ากัด มีค วามเป็ น อิส ระ เหมาะสมในการท าหน้าที่ เป็ น ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษัท ฯ และได้ป ฏิ บัติห น้าที่ ดว้ ยความ
รับผิดชอบ ดังนัน้ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษัท ฯ ส าหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิน้ สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 โดยก าหนดให้ผูส้ อบบัญ ชี คนใดคนหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้ เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
(1)
นางสาวศิราภรณ์ เอือ้ อนันต์กุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3844 (เคยเป็ นผูล้ ง
ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจาปี 2558, 2559, 2560, 2561 และ 2562) และ/หรือ
(2)
นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4523 (ยังไม่เคยเป็ นผูล้ ง
ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
(3)
นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5813 (ยังไม่เคยเป็ นผู้
ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี ้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย
กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่ี เกี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่ างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี ้ ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่เป็ นผูส้ อบบัญชีรายเดิ มที่
ปฏิบตั ิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปี บญ
ั ชี ดังนัน้ ผูส้ อบ
บัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี ้ จึงมีคณ
ุ สมบัติถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลประวัติ
และประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชีทงั้ 3 ท่าน ได้แสดงไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า
51 - 53 ซึง่ ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ในรู ปแบบ QR Code แล้ว
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีท่ีเสนอเหมาะสมกับขอบเขตการ
สอบบัญชี ดังนัน้ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณากาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 3.40 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมาจานวน 0.50 ล้านบาท
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทัง้ นี ้ รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับ
ปี ท่ีผ่านมา มีดงั นี ้
20

รอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุด

รอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุด

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี

2,220,000

2,220,000

ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
(สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด
วันที่ 31 มีนาคม/ 30 มิถนุ ายน/ 30 กันยายน)

1,180,000

1,680,000

รวมทัง้ สิน้

3,400,000

3,900,000

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ทั้งนี ้ ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด จะเบิกจ่ายตามความเป็ น
จริง โดยในรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการอื่น (Non Audit
Fee) ให้แก่ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด และบริษัทในกลุม่ ของบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นจานวนรวม 12.55
ล้านบาท
เลขานุการที่ ประชุมแจ้งต่อที่ ประชุมเพิ่ มเติมว่า ผูส้ อบบัญชี จากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
จะเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วย โดยค่า
สอบบัญชีของกลุม่ บริษัททัง้ ในประเทศและต่างประเทศ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ใน
เบือ้ งต้นเป็ นจานวนเงินประมาณ 27.26 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จากรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมาจานวน 0.53 ล้านบาท
เนื่องจากบริษัทฯ มีจานวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึน้
เลขานุการที่ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ซึ่งไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ
ในวาระนี ้
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย
จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกาหนดให้ผูส้ อบ
บัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็ นผูต้ รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (1) นางสาวศิราภรณ์
เอือ้ อนันต์กุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 และ/หรือ (2) นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตเลขทะเบียน 4523 และ/หรือ (3) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5813
และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน
3.40 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ
คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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มีผู้ถอื หุน้ ที่
เห็นด้วย

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้อยละ

4,990,139,186

99.9954

ไม่เห็นด้วย

228,108

0.0045

งดออกเสียง

26,432

-

0

0.0000

4,990,393,726

-

บัตรเสีย
รวม 129 ราย

นอกจากนี ้ ที่ประชุมรับทราบว่า ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด จะเป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทย่อยในประเทศ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วย โดยกาหนดค่าสอบบัญชี
ของกลุ่มบริษัททัง้ ในประเทศและต่างประเทศ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในเบือ้ งต้น
เป็ นจานวนเงินประมาณ 27.26 ล้านบาท ตามที่รายงานต่อที่ประชุม
************************************************************************************************************************
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อย
แล้วผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด สามารถขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่อง
อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่
อย่างใด
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับ
กิจการของบริษัทฯ เพิ่มเติม ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ได้แสดงความคิ ดเห็นและซักถามคาถาม โดยมีการตอบคาถามของผูถ้ ือหุน้
ดังสรุ ปไว้ตอนท้ายของวาระนี ้
ความเห็น / คาถาม / คาตอบ
คาถาม

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร กล่าวชื่นชมวิสยั ทัศน์ของประธานฯ และคณะกรรมการบริษัททุกท่าน
พร้อมทัง้ กล่าวสอบถามเกี่ยวกับการประมูล โครงการพัฒนาสถานบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน
ภาคตะวันออก
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คาตอบ

ประธานฯ กล่าวชี แ้ จงว่า เนื่ องจากวัน นี เ้ ป็ น การประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจ าปี 2563 ของ
บริษัทฯ ซึ่งปั จจุบันบริษัทฯ ไม่ได้เป็ นผูร้ ่วมลงทุน ในโครงการดังกล่าว พร้อมทัง้ กล่าวขอบคุณ
สาหรับคาชื่นชม

คาถาม

นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคุณ กล่าวสอบถามว่า การลงทุนในหุน้ ของบริษัทฯ ยังน่าสนใจหรือไม่
เนื่องจากปั จจุบนั ราคาตลาดของหุน้ ของบริษัทฯ อยู่ท่ีราคาหุน้ ละ 1.40 บาท

คาตอบ

ประธานฯ กล่าวชีแ้ จงว่า คณะกรรมการบริษัททุกท่านยังคงมุ่งมั่นที่จะบริหารบริษัทฯ ด้วยความ
จริงใจ เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างแข็งแรงและมั่นคง ทัง้ นี ้ ขอให้ผถู้ ือหุน้ เชื่อมั่นในศักยภาพของ
บริษัทฯ

************************************************************************************************************************
เมื่อไม่มีผูถ้ ื อหุน้ เสนอเรื่ องอื่นใดให้ท่ี ประชุมพิ จ ารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูเ้ ข้าร่ว ม
ประชุมและปิ ดการประชุมเวลา 15.55 น.
ลงชื่อ_______________________________ประธานที่ประชุม
(นายคีรี กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _______________________________เลขานุการที่ประชุม
(นายสยาม สีวราภรณ์สกุล)
เลขานุการบริษัท
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