รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56
ของ
บริษัท เอเชียโฮเต็ล จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขต
ราชเทวี กรุ งเทพมหานคร มีผถู้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นเข้าประชุมทั้งหมด จํานวน 80 คน นับจํานวนหุ ้นได้
24,439,006 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 76.3719 (ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น วันที่ 21 มีนาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีผถู้ ือหุ ้น
ทั้งหมด 925 คน ถือหุ ้นรวมทั้งสิ้ นจํานวน 32,000,000 หุ ้น) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ในการประชุมครั้งนี้ มี
คณะกรรมการบริ ษทั และผูเ้ กี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุม 16 ท่าน ดังนี้ คือ
1. นายปิ ยะวุฒ เสนาภู่พิทกั ษ์
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
2. นายอมร เตชะหรูวิจิตร
รองประธานกรรมการ
3. นายสุ รพงษ์ เตชะหรู วิจิตร
กรรมการผูจ้ ดั การ
4. นางพรพรรณ ตันอริ ยกุล
กรรมการรองผูจ้ ดั การ
5. นายสุ วฒั น์ ดุสิตโรจนวงศ์
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายสมบัติ ผูพ้ ิพฒั น์หิรัญกุล
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ
7. ดร.โชติมา พัวศิริ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
8. นางสุ วิมล เตชะหรู วิจิตร
กรรมการ
9. นายสุ รพล เตชะหรู วิจิตร
ตัวแทนของบริ ษทั ย่อย(บริ ษทั เซียร์ พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน))
10. นายธนา วงศ์แสงนาค
ผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั เซียร์ พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน))
11. นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
12. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
13. นางสาวหงษ์หยก วิบลู ชาติ
ผูแ้ ทนผูส้ อบบัญชี บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
14. นางสาวสาริ ศา อิสรภักดี
ผูแ้ ทนผูส้ อบบัญชี บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
15. นายกฤษฎางค์ นุตจรัส
ที่ปรึ กษากฎหมาย
16. นางสาวสุ ดารัตน์ วิศนุวฒั นากิจ เลขานุการบริ ษทั
ทั้งนี้ นายปิ ยะวุฒ เสนาภู่พิทกั ษ์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวแนะนํา กรรมการทุกท่าน ที่เข้าร่ วมประชุม กรรมการจาก
บริ ษทั ย่อย (บมจ.เซียร์ พร็ อพเพอร์ต้ ี) ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และที่ปรึ กษากฎหมาย ซึ่งทําหน้าที่ ดูแลการประชุมเป็ นพยาน การ
ออกเสี ยงลงมติในที่ประชุมให้เรี ยบร้อยและโปร่ งใส หลังจากนั้นแล้ว นายปิ ยะวุฒ เสนาภู่พิทกั ษ์ ประธานกรรมการ ในฐานะ
ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิ ดการประชุมเมื่อเวลา 15.10 น. และมอบให้นายอมร แตชะหรู วิจิตร รองประธานกรรมการเป็ น
ผูด้ าํ เนินการประชุมในวาระต่าง ๆ
ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม นายอมร เตชะหรู วิจิตร รองประธานฯ มอบให้ นางสาวสุ ดารัตน์
วิศนุ ว ฒ
ั นากิ จ เลขานุ การบริ ษทั ได้ช้ ีแจงวิธีอ อกเสี ยงลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยงในแต่ล ะวาระการประชุมให้ที่ประชุ ม
รับทราบดังนี้
1. ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละท่านมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนเท่ากับจํานวนหุ ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสี ยงหนึ่ งหุ ้นเท่ากับหนึ่ ง
เสี ยง
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2. การมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั จะยึดถือการลงมติในหนังสื อมอบฉันทะ เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสี ยงเป็ น
สําคัญ กรณีที่ไม่มีการระบุการออกเสี ยงจะถือว่าผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสี ยงแทนผูถ้ ือหุ ้นทุกประการ
3. เพื่อให้การนับคะแนนเสี ยงเป็ นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ ว ในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น หาก
ไม่ มีผใู้ ดไม่เห็ นด้ว ยตามที่ค ณะกรรมการเสนอ หรื อ งดออกเสี ยง จะถื อ ว่าที่ ประชุ มมี มติ เป็ นเอกฉันท์ต ามที่
คณะกรรมการเสนอ แต่หากมีผไู้ ม่เห็นด้วย หรื อประสงค์จะงดออกเสี ยงในวาระใด ขอให้ผถู้ ือหุ ้นแสดงความเห็ น
ลงในบัตรลงคะแนนซึ่ งบริ ษทั ได้มอบให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ณ เวลาลงทะเบียน และโปรดส่ งบัตรลงคะแนนให้
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ไปทําการรวมคะแนนเพื่อหักออกจากคะแนนเสี ยงของผูเ้ ข้าประชุมทั้งหมด ก่อนการประกาศ
ผลในที่ประชุม
4. การนับผลคะแนนเสี ยงตามวาระการประชุมที่กาํ หนดไว้ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2561 นี้ แบ่งได้ 3
ประเภท คือ
4.1 วาระที่ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ได้แก่
วาระที่ 1, 3,5,7 โดยบริ ษ ัทจะคํานวณฐานคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือ หุ ้นที่อ อกเสี ยงเห็ นด้วยและไม่เห็ นด้ว ย
เท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นที่งดออกเสี ยง
4.2 วาระที่ตอ้ งผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดที่มาประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 6
4.3 วาระที่ตอ้ งผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดที่มาประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 8-10
5. กรณีที่ผถู้ ือหุ ้นเข้ามาแล้ว ประสงค์ออกนอกห้องประชุม กรุ ณาส่ งมอบใบออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนั้น ๆพร้อม
ลงลายมือชื่อและผลออกเสี ยง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั
6. กรณี ที่ท่านผูถ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการซักถาม หรื อ ให้ความเห็น ในวาระใด กรุ ณาแจ้งชื่อนามสกุล เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ของบริ ษทั ได้บนั ทึกการจัดทํารายงานการประชุมได้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ในระเบียบวาระที่ 2 เป็ นวาระรั บทราบ จึ งไม่มีก ารลงคะแนน และเฉพาะในระเบียบวาระที่ 5 เป็ นวาระเลื อ กตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จะมีการออก
เสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ซึ่งไม่มีผถู้ ือหุ ้นท่านใดคัดค้านวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน หรื อเสนอเป็ นอย่างอื่น
ประธานที่ประชุมจึงตกลงให้การออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็ นไปตามที่แถลงข้างต้น จากนั้นนายอมร เตชะหรู วิจิตร รอง
ประธาน ทําหน้าทีผ่ ดู้ าํ เนินการประชุม และได้เริ่ มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 55 ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยมีการจัดทํา
รายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแล้ว โดยมีสาํ เนารายงานการประชุมดังกล่าว ส่ งให้แก่ผถู้ ือหุ ้น
ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็ นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 55 ซึ่ งกรรมการเห็ นว่า ได้มีการ
บันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน
ประธานที่ประชุมเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 55 ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งได้มีการ
จัดส่ งไปให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
ไม่มีผถู้ ือหุ ้นท่านใดแก้ไข เพิ่มเติม รายงานการประชุมดังกล่าว
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ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็ นจํานวน 91 คน จํานวนหุ ้น 25,459,742 หุ น้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึ งมีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 55 ตามที่ค ณะกรรมการเสนอมา ด้ว ย
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลง
จํานวนเสี ยง
% ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
เห็นด้วย
25,459,742
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
0.00
งดออกเสี ยง
0
บัตรเสี ย
0
วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ของคณะกรรมการ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2560 ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี ที่ได้จดั ส่ งให้
ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็ นสมควรเสนอรายงานผลการดําเนิ นงานประจําปี 2560 ซึ่ งสรุ ปผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั และการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 เพื่อให้ผถู้ ือหุ ้นรับทราบ
ประธานที่ประชุมมอบให้นายสุ รพงษ์ เตชะหรู วิจิตร กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานผลการดําเนิ นการต่อที่ประชุมว่า โดยขอ
อธิบายภาพรวมของสถานการณ์ท่องเที่ยวไทย ปี 2560 มีนกั ท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 35.38 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 8.77
ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว 1.82 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 11.66 และรายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวไทย จํานวน
930,000 ล้านบาท ที่เพิ่มขึ้นจากปี ก่อ นร้อยละ 5.42 ซึ่ งเมื่อรวมกับรายได้ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประเทศไทยมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว ในปี 2560 เป็ นเงิน 2.75 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 9.47 ซึ่ งภาคธุ รกิจที่ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว
จําแนกตามประเภทค่าใช้จ่ายมีหลายประเภท โดยค่าใช้จ่าย 70% ของรายจ่ายด้านการท่องเที่ยวได้แก่ ค่าที่พกั จําหน่ ายสิ นค้าของที่
ระลึ ก จําหน่ ายอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่สําคัญคือค่ าที่พกั ปี 2560 เป็ นเงิน 712.77 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 6.67 เมื่อ
เทียบมีสัดส่ วนค่าใช้จ่ายเป็ นร้อยละ 25.80 ของรายจ่ายด้านการท่องเที่ยวทั้งหมดจํานวน 2,767.82 พันล้านบาท
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการดําเนินงาน มาจากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจให้เช่าพื้นที่ โดยรายได้จากธุรกิจโรงแรม ทั้ง
4 แห่ ง 710.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 7.3% และมีอตั ราการเข้าพักเฉลี่ยปี น้ ี 62.55% ปี น้ ีเพิ่มขึ้น 12.5% ซึ่งเป็ นผลจากพฤติกรรม
การเดินทางของนักท่องเที่ยวในปั จจุบนั มักเดินทางเป็ นครอบครัว หรื อเป็ นกลุ่มเพื่อนและนิ ยมที่จะสํารองห้องพักผ่านทางระบบ
อินเตอร์ เนต ไอที มากขึ้น กลุ่มโรงแรมเอเชีย จึงขยายแผนงานรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ และได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี ตั้งแต่
กลางปี 2560 ถึงปัจจุบนั
ในปี 2561 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุ งเทพมหานคร จะมีแผนการปรับปรุ งรู ปลักษณ์ภายนอกด้านหน้าอาคารและพื้นที่
ภายในใหม่บางส่ วนให้ทนั สมัย เพื่อปรับภาพลักษณ์ของโรงแรมให้มีศกั ยภาพในการแข่งขันและเพิ่มรายได้ในอนาคต และในช่วง
กลางปี 2561 จะเปิ ดให้บริ การโรงแรมใหม่ “โรงแรมดาร์เลย์” ตั้งอยูก่ ลางเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ ง
นอกจากนี้ รายได้จากกลุ่มบริ ษทั ย่อยทีด่ าํ เนินกิจการให้เช่าพื้นที่ คือ บริ ษทั เซี ยร์ พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด(มหาชน) และบริ ษทั
ย่อ ย “ศูนย์ก ารค้า เซี ยร์ รั งสิ ต” มีรายได้รวม 610.26 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่ อ นเล็ก น้อ ยเพี ยงร้ อ ยละ 1.6 เป็ นผลจากการที่ ทาง
ศูน ย์ก ารค้าเซี ยร์ ฯ อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ ยนผังพื้ นที่ให้ เช่า และผังบริ เวณภายในอาคารให้ดียิ่งขึ้ น และมีก ารปรับ ปรุ งอาคาร
ด้านหน้าของศูนย์ฯ ตลอดจนพื้นที่ตลาดภายนอกอาคาร เมื่อดําเนินการแล้วเสร็ จในช่วงต้นปี 2561 นี้ จะทําให้ศนู ย์การค้าเซียร์ฯ เป็ น
ที่สนใจของผูใ้ ช้บริ การมากยิง่ ขึ้น
นอกจากการดําเนิ นธุ รกิจ แล้ว คณะกรรมการและผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อ ย ให้ค วามสําคัญ ในการปฏิ บตั ิ ตาม
นโยบายต่อต้านทุจ ริ ตคอร์ รัปชัน่ ร่ วมกับคณะทํางานตลอดเวลา นอกจากนี้ เราดําเนิ นกิจกรรมเพื่อ ชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อ ม
เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมัน่ คงในอนาคต
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หลังจากนั้นแล้ว ประธานที่ประชุมมอบให้คุณสุ รพล เตชะหรู วิจิตร กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เซียร์ พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
(มหาชน) เจ้าของโครงการศูนย์การค้าเซียร์ รังสิ ต, โครงการ The Hub, AA-Town Apartment, Glendale Shopping Mall ที่
สหรัฐอเมริ กา นําเสนอแผนปรับปรุ งและการดําเนินธุรกิจของศูนย์การค้าเซียร์ รังสิ ต ปี 2560 ดังนี้
1. รายงานความคื บหน้าการปรั บปรุ งอาคารด้านหน้า ปรั บ ปรุ งพื้ น ที่ข ายด้านหน้าเดิ มเป็ นตลาดนัด ให้ ส วยงามทัน สมัย โดย
งบประมาณปรับปรุ งประมาณ 50 ล้านบาท มีการปรับเปลี่ยนทางเข้าอาคารอยูท่ างด้านขวา ซึ่งมีหลังคาคลุมจากริ มถนนลูกค้าเดินเข้า
มาได้สะดวก ขณะนี้งานปรับปรุ งแล้วเสร็ จ 90%
2. รายงานการปรับปรุ งพื้นที่ขายใหม่ ภายในอาคารด้านใน ชั้น 4 เป็ นชั้นส่ วนบริ การ เช่น ย้ายธนาคารต่าง ๆ จากชั้นอื่น ๆ มาอยูช่ ้ นั
4 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาใช้บริ การ และ ร้านอมรที่เป็ นศูนย์ซ่อมและขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สินค้าไอที จากชั้นใต้
ดินมาอยูท่ ี่ช้ นั 4 และมีร้านอื่นๆ ย้ายตามมาด้วย ส่ วนพื้นที่เดิมชั้นใต้ดิน 2000 ตารางเมตร มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งรายได้ในส่ วน
นี้เพิ่มขึ้นจากเดิม นอกจากนี้ ที่ช้ นั 5 เป็ นห้องแสดงสิ นค้าและจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ (Diamond Hall) ซึ่งที่ผา่ นมาหน่วยงานภาครัฐ
เข้ามาใช้บริ การแล้ว คาดว่าจะเป็ นที่รู้จกั มากขึ้นใน 1-2 ปี ขา้ งหน้า
3. รายงานความคืบหน้าการฟ้ องร้องค่าเสี ยหายจากเหตุน้ าํ ท่วมที่ช้ นั ใต้ดิน ศูนย์การค้าเซี ยร์ รังสิ ตเมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่ งสรุ ปค่าความ
เสี ยหายจากเหตุน้ าํ ท่วม เป็ นเงิน 150.49 ล้านบาท ซึ่ งได้รับเงินชดเชยค่าเสี ยหายครั้งแรกเมื่อปี 2555 เป็ นเงิน 26 ล้านบาท และได้
รับคําตัดสิ นจาศาลฎีกาให้ยืนตามศาลอุทธรณ์ท่ีบริ ษทั ประกันจะต้องชดเชยค่ าเสี ยหายงวดสุ ดท้าย เป็ นเงิน 124.49 ล้านบาท รวม
ได้รับชดเชยค่าเสี ยหาย 2 ครั้ง เป็ นเงิน 150.49 ล้านบาท บวกค่าดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี เป็ นเงิน 48.13 ล้านบาท และค่าทนายความ 0.50
ล้านบาท รวมได้รับเงินทั้งสิ้ น 199.12 ล้านบาท ซึ่งปรากฏในงบการเงินประจําปี นี้ และเงินได้ส่วนนี้ ไม่ตอ้ งนํามาเสี ยภาษีเงินได้ต่อ
กรมสรรพากร
3. ศูนย์การค้าส่ ง The Hub หลังจากที่ได้มีการปรับปรุ งทางเข้าด้านหลังจากลานจอดรถให้เป็ นทางเข้าหลักแล้ว เรี ยกจุดนี้ ว่า Golden
Gate ลูก ค้ามาใช้บริ ก ารร้านค้ามากขึ้ น ร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้ น ทําให้ยอดขายพื้นที่ใน The Hub เพิ่มขึ้ น (ได้ค่าเช่ าเฉลี่ ยเพิ่มขึ้ น
ประมาณ 30%) ในปี นี้ ทางบริ ษทั เซี ยร์ ฯ ได้มีการปรับปรุ งทางเชื่อมด้านหน้าระหว่างอาคารเซี ยร์ กับอาคารฝั่งเดอะฮับ ทําเชื่อม 2
ชั้น เพื่อให้สะดวกแก่ลูกค้าที่จะเดินจากด้านหน้าศูนย์การค้า หรื อตลาดสดที่ปรับปรุ งใหม่ เชื่อมต่อเนื่ องจากทางเข้าหลัก เข้า The
Hub สะดวกขึ้น ทางเชื่อมนี้สูงพอให้รถบัสผ่านเข้าออกได้
4. AA-Town Apartment ที่มีห้องพักให้เช่า 130 ห้อง มีอตั ราการเข้าพักเฉลี่ย 96% ราคาค่าห้องพักเฉลี่ย 4,800-5,200 บาท ซึ่งนับว่า
เป็ นผลประกอบการที่ดี
5. โครงการ Glendale Shopping Mall ที่สหรัฐอเมริ กา ที่ซ้ือมาเมื่อปี 2554 ในราคา 6.20 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ในปี ที่ผา่ นมามีผสู้ นใจ
ขอซื้อในราคา 9-9.05 ล้านเหรี ยญสหรัฐ แต่บริ ษทั ยังเห็ นว่าโครงการนี้ยงั ทํารายได้ให้แก่บริ ษทั เป็ นอย่างดี จึงยังไม่สนใจที่จะขาย
ในช่วงนี้ ปัจจุบนั มีผเู้ ช่าเต็มทุกยูนิต
6. โครงการศูนย์การค้า “ลานสุ ข พลาซ่ า” และโรงแรม ดาร์ เลย์ ตั้งอยู่ใจกลางเมือ ง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทั้งสองโครงการได้รับ
ใบอนุญาตก่อสร้าง อ.1 แล้ว ขณะนี้อยูร่ ะหว่างก่อสร้างปรับปรุ ง คาดว่า โรงแรมดาร์ เลย์ ซึ่งมีจาํ นวนห้องพัก 80 ห้อง จะแล้วเสร็ จ
ใน 3 เดือนข้างหน้า ส่ วนศูนย์การค้า ลานสุ ขพลาซ่า เป็ นอาคาร 4 ชั้น ชั้น 1 จัดเป็ นศูนย์อาหารสวยงาม ขายของที่ระลึก ส่ วนชั้น 2
ทําเป็ น Fitness Center ขนาด 500 ตารางเมตร และชั้นบนของพลาซ่ านี้ จ ะเป็ นเซอร์ วิส อพาร์ ทเม้นท์ด้ว ย ซึ่ งลานสุ ข พลาซ่ า มี
จุดมุ่งหมายของโครงการนี้เสมือนเป็ นล้อบบี้ของตลาดวโรรส ให้นักท่องเที่ยวมาซื้อของที่ตลาดวโรรส สามารถมาใช้บริ การที่ลาน
สุ ขพลาซ่าได้สะดวก
หลังจากนั้นแล้ว ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในปี 2560 ที่ผา่ นมา
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษัท ประจําปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : เพือ่ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดให้บริ ษทั ต้องจัดทํางบดุลและ
บัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี สิ้ นสุ ด ณ รอบปี บัญชีของบริ ษทั ที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่
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ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิ งบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบทางการเงินอื่นๆ ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจําปี ซึ่งได้จดั ส่ งให้ผู้
ถือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสมควรอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานที่ประชุมมอบให้นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบ
การเงินประจําปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริ ษทั เอเชียโฮเต็ล จํากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริ ษทั ย่อย ตามที่ได้จดั ส่ ง
ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นแล้ว สําหรับผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษทั ประจําปี 2560 เปรี ยบเทียบกับปี 2559
สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2560 จากงบการเงินรวม ดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2560
2560 “ปรับปรุ ง2559
ผลการดําเนินงาน
“ปรับปรุ งใหม่”
ใหม่”
710.15
661.37
384.97
355.36
รายได้จากกิจการโรงแรม
610.26
620.33
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริ การ
1,320.41
1,281.70
384.97
355.36
รวมรายได้จากการขายและบริ การ
396.93
359.52
143.99
107.25
กําไรขั้นต้น
260.37
82.74
92.89
111.68
รายได้อื่น
292.80
134.84
108.91
93.89
กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
153.45
3.53
56.23
45.45
กําไรสุ ทธิ (ส่วนที่เป็ นของผูถ้ อื หุ้นบริ ษทั ใหญ่)
4.80
0.11
1.76
1.42
กําไรสุ ทธิต่อหุ ้น (บาท)
ฐานะการเงิน
3,258.54
3,304.66
สิ นทรัพย์รวม
9,299.84
9,029.15
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

3,617.97
5,681.87

3,599.15
5,430.00

1,321.39
1,937.15

1,377.34
1,927.32

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีรายได้รวมจาก 2 ธุรกิจ ในปี 2560 เท่ากับ 1,320.41 ล้านบาท ปี 2559 เท่ากับ 1,281.70 ล้านบาท
ปี นี้รายได้รวมเพิ่มขึ้น 38.71 ล้านบาท สามารถแบ่งแยกเป็ น 2 ธุรกิจ คือ
รายได้จากธุรกิจโรงแรมทั้ง 4 แห่ ง (โรงแรมเอเชียกรุ งเทพ โรงแรมเอเชียพัทยา โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท และโรงแรม
เอเชียชะอํา) รายได้รวม 710.15 ล้านบาท ปี 2559 มีรายได้รวม 661.37 ล้านบาท ปี น้ ีเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 48.78 ล้านบาท ซึ่ง
ประกอบด้วยรายได้ห้องพัก เพิ่มขึ้น 38.94 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และรายได้ห้องอาหารและเครื่ องดืม่ เพิ่มขึ้น 9.85 ล้าน
บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 กลุ่มธุรกิจโรงแรมมีกาํ ไรขั้นต้น 256.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 61.84 ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจค่าเช่าและบริ การ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิ ต (บริ ษทั เซียร์ พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)) ในปี 2560 เท่ากับ
610.26 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 ที่มีรายได้ 620.33 ล้านบาท รายได้ค่าเช่าบริ การลดลง 10 ล้านบาท เนื่องจากบริ ษทั เซียร์ฯ มีการ
ปิ ดพื้นที่เช่าบางส่ วนเพื่อทําการปรับปรุ ง มีกาํ ไรขั้นต้น 140 ล้านบาท
รวม 2 ธุรกิจ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรขั้นต้น 396.93 ล้านบาท และอัตรากําไรขั้นต้นเท่ากับ 30%
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้อื่นจํานวน 260.37 ล้านบาท ปี 2559 รายได้อื่น จํานวน 82.74 ล้านบาท ปี น้ ีเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
บริ ษทั เซียร์ฯ ได้รับเงินชดเชยค่าเสี ยหายจากบริ ษทั ปะกันภัยจากภัยนํ้าท่วมที่เกิดขึ้นในปี 2554 โดยได้รับเงินชดเชยเป็ นจํานวน
180.96 ล้านบาท
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บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ ปี 2560 เท่ากับ 292.80 ล้านบาท ของปี 2559 เท่ากับ 134.84
ล้านบาท ปี นี้เพิ่มขึ้น 157.96 ล้านบาท มีกาํ ไรสุ ทธิประจําปี 2560 เท่ากับ 161.58 ล้านบาท ปี 2559 กําไรสุ ทธิเท่ากับ 6.16 ล้านบาท
ปี น้ ีเพิ่มขึ้น 155.42 ล้านบาท
กําไรสุ ทธิส่วนของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่ ของปี 2560 เท่ากับ 153.45 ล้านบาทของปี 2559 เท่ากับ 3.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี ก่อน 149.92 ล้านบาท กําไรสุ ทธิต่อหุ ้นปี นี้เท่ากับ 4.80 บาท ปี 2559 มีกาํ ไรต่อหุ ้นเท่ากับ 0.11 บาท
ด้ านฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย จากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เทียบกับ 31
ธันวาคม 2559
ด้ านสินทรัพย์ บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้ นปี 2560 เท่ากับ 9,299.85 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 จํานวน 9,029.15 ล้าน
บาท ปี น้ ีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 270.7 ล้านบาท ประกอบด้วย สิ นทรัพย์หมุนเวียน 393.17 ล้านบาท ปี 2559 เท่ากับ 228.15 ปี น้ ี
เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 165.02 ล้านบาท เนื่องจากมีรายการลูกหนี้จากการชดเชยประกันภัยเพิ่มขึ้น 179.78 ล้านบาท สิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียนรวม 8,906.68 ล้านบาท ปี 2559 จํานวน 8,801.00 ล้านบาท ปี น้ ีเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 105.68 ล้านบาท คือรายการที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นจากการที่บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนซื้อที่ดินและอาคารโครงการสปาโฮเต็ล ที่จงั หวัดเชียงใหม่
ด้ านหนีส้ ิน บริ ษทั หนี้สินรวม ณ สิ้ นปี 2560 เท่ากับ 3,617.98 ล้านบาท ปี 2559 หนี้สินรวม 3,599.15 ล้านบาท ปี น้ ี
เพิ่มขึ้น 18.83 ล้านบาท
ส่ วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 5,681.87 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 เท่ากับ 5,430.00 ล้านบาท
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 251.87 ล้านบาท
รายงานผลประกอบการ ประจําปี 2560 แยกเป็ นรายบริษัท
บริษัท เอเชียโฮเต็ล จํากัด (มหาชน) –โรงแรมเอเชีย ราชเทวี รายได้จากการประกอบการ 384.97 ล้านบาท รายได้ปี 2559 เท่ากับ
355.35 ล้านบาท ปี นี้เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 29.62 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 8.34 บริ ษทั มีผลประกอบการมีกาํ ไรสุ ทธิในปี 2560 เท่ากับ
56.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 10.78 ล้านบาท
บริษัท เอเชียพัทยาโฮเต็ล จํากัด - โรงแรมเอเชียพัทยา รายได้จากการประกอบการ 113.29 ล้านบาท รายได้ของปี 2559 จํานวน
104.87 ล้านบาท ปี นี้เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 8.42 ล้านบาท มีผลประกอบการขาดทุนสุ ทธิ 5.85 ล้านบาท ปี 2559 ขาดทุนสุ ทธิ 13.99
ล้านบาท
บริษัท เอเชียแอร์ พอร์ ทโฮเต็ล จํากัด - โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท รังสิ ต และโรงแรมเอเชียชะอํา
มีรายได้จากการประกอบการรวม 2 แห่ ง ปี นี้เท่ากับ 221.2 ล้านบาท รายได้ปี 2559 เท่ากับ 210.27 ล้านบาท ปี น้ ีเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
10.93 ล้านบาท ผลประกอบการขาดทุนสุ ทธิ 22.75 ล้านบาท ปี ก่อนขาดทุนสุ ทธิ 25.44 ล้านบาท แยกเป็ นแต่ละโรงแรม คือ
โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท รังสิ ต รายได้จากการประกอบการ 163.41 ล้านบาท ปี 2559 เท่ากับ 167.1 ล้านบาท ปี นี้ลดลงจากปี
ก่อน 3.69 ล้านบาท ผลประกอบการขาดทุนสุ ทธิ 12.2 ล้านบาท ปี 2559 ขาดทุนสุ ทธิ 5.5 ล้านบาท
โรงแรมเอเชียชะอํา รายได้จากการประกอบการ 57.79 ล้านบาท ปี 2559 เท่ากับ 43.17 ล้านบาท ปี น้ ีเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
14.62 ล้านบาท ผลประกอบการปี นี้ขาดทุนสุ ทธิ 10.55 ล้านบาท ปี 2559 ขาดทุนสุ ทธิ 19.94 ล้านบาท
บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ ตี้ จํากัด (มหาชน) รายได้จากการประกอบการ 672.65 ล้านบาท ปี 2559 เท่ากับ 679.68 ล้านบาท รายได้
ลดลงจากปี ก่อน 7 ล้านบาท ผลประกอบการกําไรสุ ทธิ 198.33 ล้านบาท ปี 2559 มีกาํ ไรสุ ทธิ 54.19 ล้านบาท
หลังจากผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญ ชีและการเงินได้รายงานผลการดําเนิ นงานและฐานะการเงินจากงบการเงิน ทั้งงบการเงินของ
บริ ษทั และงบการเงินรวมแล้ว ประธานได้ถามผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีเรื่ องเกี่ยวกับงบการเงินที่จะสอบถาม
นายชาญชัย โลห์ วรพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับเงินปันผลที่ไม่สามารถเครดิตภาษีเงินได้ มีกี่รอบบัญชีที่ยงั ไม่เสี ยภาษีเงินได้
คุณสมศรี ตั้งทัตพงศธร ผู้จัดการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงเนื่องจากบริ ษทั เอเชียยังมีขาดทุนสุ ทธิยกมาไม่เกิน 5 รอบบัญชีอยู่ จึงไม่
สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ คาดว่าอีกสัก 2 ปี เงินปันผลน่าที่จะได้เครดิตภาษี
ประธานที่ประชุมได้สอบถามผูถ้ ือหุ ้นมีขอ้ ซักถามเพิ่มเติมอื่นใดเกี่ยวกับงบการเงินอีกหรื อไม่
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หลังจากนั้นแล้ว ไม่มีผถู้ ือ หุ ้นท่านใดซัก ถามอี ก ประธานที่ประชุมเสนอผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินตามที่ได้
รายงานข้างต้น
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิม่ ขึ้น รวมเป็ นจํานวน 131 คน จํานวนหุ ้น 25,581,652 หุ ้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริ ษทั เอเชียโฮเต็ล จํากัด
(มหาชน) และงบการเงินรวมบริ ษทั ย่อย เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
มติที่ลง
จํานวนเสี ยง
% ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
เห็นด้วย
25,581,652
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
บัตรเสี ย
0
วาระที่ 4. พิจารณาจ่ ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 และจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 48-49 กําหนดให้ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นจะต้องพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไร โดยต้องจัดสรรเงินกําไรสุ ทธิประจําปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ น
ทุนสํารอง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมี
จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และ ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั บริ ษทั จะจ่ายเงินปั น
ผลไม่นอ้ ยกว่า 60% ของกําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั หลังจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายแล้ว จากงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
เอเชียโฮเต็ล จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่า บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ ประจําปี 56.23 ล้าน
บาท นอกจากนี้ บริ ษทั จะได้รับเงินปั นผลจากบริ ษ ัทย่อ ยที่ได้รับเงินชดเชยค่าเสี ยหายอุทกภัย จึ งมีกระแสเงินสดเพียง
พอที่จะตอบแทนแก่ผถู้ ือหุ ้นของบริ ษทั ในปี นี้
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปั นผล เพราะบริ ษทั จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุ ทธิ ท่ีไม่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้ และ
บริ ษทั ยังมีขาดทุนสุ ทธิยกมาไม่เกิน 5 รอบบัญชีมาหักเป็ นรายจ่ายทางภาษีได้.
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็ นควรจัดสรรจากกําไรของผลการดําเนิ นงานประจําปี 2560 และกําไรสะสม จึงให้มีการ
จัดสรรกําไร ดังนี้
1. เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ เป็ นเงิน 2.81 ล้านบาท
2. จ่ายเงินปันผลหุ ้นละ 1.85 บาท เป็ นเงินปันผล 59.20 ล้านบาท สําหรับหุ ้นสามัญของบริ ษทั ทั้งหมด 32 ล้านหุน้
โดยมีการอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ ้นละ 0.60 บาท เป็ นเงินจํานวน
19.20 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุ ดท้ายนี้ ในอัตราหุ ้นละ 1.25 บาท สําหรับหุ ้นจํานวน 32 ล้านหุ ้น
เป็ นเงินปันผล 40 ล้านบาท กําหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ทั้งนี้ กําหนดวันสําหรับผูถ้ ือหุ ้นที่มี
สิ ทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 30 เมษายน 2561 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปันผล
ประจําปี 2560 โดยมีรายละเอียดเปรี ยบเทียบ ดังนี้
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ผลการดําเนินงานและเงินปันผล
ทีเ่ สนอ
กําไรสุ ทธิ (ล้านบาท)
56.23
45.45
294.87
116.96
กําไรสะสม (ล้านบาท)
2.97
จํานวนหุ ้น (ล้านหุ ้น)
32
32
32
32
เงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ ้น)
1.85
0.85
4.25
3.25
-จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 (บาทต่อหุ ้น)
0.60
2.25
2.00
-จ่ ายเงินปันผลครั้งที่ 2 (บาทต่อหุ้น)
1.25
0.85
2.00
1.25
AS-AGM56
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รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้ น
อัตราเงินปันผลจ่าย

59.20
110.82

27.20
62.99

136.0
48.60

104.00
93.60

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2560 และ
กําไรสะสม และจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายข้างต้นนี้
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็ นจํานวน 133 คน จํานวนหุ ้น 25,603,155 หุ ้น
ประธานที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีผถู้ ือหุ ้นใดเห็นเป็ นอื่น
ผูถ้ ือหุ ้นได้รับทราบและไม่มผี ใู้ ดซักถาม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ในอัตราหุ ้นละ 1.85
บาท สําหรับหุ ้นสามัญ 32 ล้านหุ ้น เป็ นเงินปันผลจ่าย 59.20 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ ้นละ 0.60 บาท
เป็ นเงิน 19.20 ล้านบาท ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 คงเหลืองวดสุ ดท้ายในอัตราหุ ้นละ 1.25 บาท เป็ นเงิน 40 ล้านบาท ในวันที่ 22
พฤษภาคม 2561 และจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการเสนอมา ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
มติที่ลง
จํานวนเสี ยง
% ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
เห็นด้วย
25,603,155
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
บัตรเสี ย
0
วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่ องจากพระราชบัญ ญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 18 กําหนดให้
กรรมการออกจากตําแหน่ งในการประชุมสามัญ ประจําปี ทุกครั้ง เป็ นจํานวนหนึ่ งในสาม หรื อส่ ว นที่ใกล้ท่ีสุ ดกับ
จํานวนหนึ่ งในสาม และกรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่ งตามวาระอาจได้รับเลือ กตั้งเข้ามาใหม่ได้ บริ ษ ัทมีกรรมการ
ทั้งหมด 8 ท่าน มีกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญประจําปี ครั้งนี้ ได้แก่ กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนาน
ที่สุดมีจาํ นวน 3 ท่าน คือ
1) นายสมบัติ ผูพ้ พิ ฒั น์หิรัญกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาฯ
2) ดร.โชติมา พัวศิริ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3) นางสุ วิมล เตชะหรู วิจิตร
กรรมการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษทั ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะเสนอผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมผ่านทางเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31
ธัน วาคม 2560 ปรากฏว่าเมื่ อ พ้น กําหนดเวลาดังกล่ าวแล้ว ไม่ มี ผูถ้ ื อ หุ ้ น รายใดเสนอรายชื่ อ บุ ค คลเข้ามา ดัง นั้ น
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ าตอบแทน (ยกเว้น นายสมบัติ ผูพ้ ิ พ ัฒ น์หิ รัญ กุล กรรมการผูม้ ี ส่ ว นได้เสี ย )
พิจารณาแล้ว จึงได้เสนอชื่อผูเ้ ข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน
กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพิ่มจํานวน
กรรมการใหม่ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดูแลบริ หารกิจการและรองรับการขยายตัวของธุ รกิจ ในอนาคต โดยที่
ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 4/2561 มีม ติ เพิ่ มจํานวนกรรมการใหม่ อี ก 3 ท่ าน และกรรมการเข้าใหม่ ที่
คณะกรรมการบริ ษทั จะเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิจาํ นวน 3 ท่าน คือ
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1) นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์
2) นายพลภัทร์ เตชะหรู วิจิตร
3) นางสาวภัชชา เตชะหรู วิจิตร
จึงได้เสนอชื่ อ ผูเ้ ข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการแทนกรรมการที่ค รบกําหนดออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน กลับเข้าเป็ น
กรรมการอีกวาระหนึ่ง และเพิ่มกรรมการใหม่ 3 ท่าน รวมเป็ น 6 ท่าน ได้แก่
1) นายสมบัติ ผูพ้ พิ ฒั น์หิรัญกุล
ตําแหน่งที่เสนอเป็ น กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาฯ
2) ดร.โชติมา พัวศิริ
ตําแหน่งที่เสนอเป็ น กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3) นางสุ วิมล เตชะหรู วิจิตร
ตําแหน่งที่เสนอเป็ น กรรมการ
4) นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์
กรรมการใหม่ ตําแหน่งทีเ่ สนอเป็ น กรรมการบริ หาร
5) นายพลภัทร์ เตชะหรู วิจิตร
กรรมการใหม่ ตําแหน่งที่เสนอเป็ น กรรมการ
6) นางสาวภัชชา เตชะหรู วิจิตร
กรรมการใหม่ ตําแหน่งทีเ่ สนอเป็ น กรรมการ
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อ (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3)
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่ วนได้เสี ยเห็ นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เสนอที่ประชุมผูถ้ ือ หุ ้นเลื อกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้ก ลับเข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั บริ หารงานต่อไปอีกวาระหนึ่ ง ด้วยเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็ นผูม้ ีความรู้ มีความสามารถกํากับดูแล
และตรวจสอบมีประสบการณ์นานปี มีความเป็ นอิสระ สําหรับกรรมการเสนอเข้าใหม่ 3 ท่าน นี้ เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ใน
ธุรกิจโรงแรมมานานปี และเป็ นคนรุ่ นใหม่ มีวิสัยทัศน์กา้ วไกลทันสมัย มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้ง 6 ท่าน ไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้าม สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังเป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั
การลงมติ : วาระนี้ ต้องผ่านมติ อนุ มตั ิด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือ หุ ้นซึ่ งเข้าร่ ว มประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่ องจากวาระนี้ขอให้มีการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งเป็ นรายบุคคลตามหลักการ
ดูแลกิจการที่ดี โดยขอให้ผถู้ ือหุ ้นทุกท่านลงมติเป็ นรายบุคคล ก่อนการลงมติในวาระนี้ กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน และผูท้ ี่
ได้รับการเสนอเป็ นกรรมการใหม่ 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมเป็ นการชัว่ คราว
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็ นจํานวน 133 คน จํานวนหุ ้น 25,603,155 หุ ้น
หลังจากนั้นจึงเสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณากรรมการแต่ละท่าน และลงมติ ดังต่อไปนี้
1) นายสมบัติ ผูพ้ พิ ฒั น์หิรัญกุล
ตําแหน่งที่เสนอเป็ น กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาฯ
มติที่ลง
จํานวนเสี ยง
% ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
เห็นด้วย
25,552,724
99.9996
ไม่เห็นด้วย
100
0.0003
งดออกเสี ยง
50,331
บัตรเสี ย
0
2) ดร.โชติมา พัวศิริ
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
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ตําแหน่งที่เสนอเป็ น กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
จํานวนเสี ยง
% ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
25,525,857
99.9996
100
0.0003
17,198
0
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3) นางสุ วิมล เตชะหรู วิจิตร
มติที่ลง

ตําแหน่งที่เสนอเป็ น กรรมการ
จํานวนเสี ยง
% ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
25,040,627
100.0000
0
0.0000
562,528
0
-

4) นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์
มติที่ลง

กรรมการใหม่ ตําแหน่งทีเ่ สนอเป็ น กรรมการบริ หาร
จํานวนเสี ยง
% ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
25,398,557
100.0000
0
0.0000
204,598
0
-

5) นายพลภัทร์ เตชะหรู วิจิตร
มติที่ลง

กรรมการใหม่ ตําแหน่งที่เสนอเป็ น กรรมการ
จํานวนเสี ยง
% ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
25,456,723
100.0000
0
0.0000
146,432
0
-

6) นางสาวภัชชา เตชะหรู วิจิตร
มติที่ลง

กรรมการใหม่ ตําแหน่งทีเ่ สนอเป็ น กรรมการ
จํานวนเสี ยง
% ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
25,602,623
100.0000
0
0.0000
532
0
-

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านคือ นายสมบัติ ผูพ้ ิพฒั น์หิรัญกุล ดร.โชติมา
พัวศิริ และนางสุ วิมล เตชะหรู วิจิ ตร กลับเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษ ัทต่ อ ไปอีก วาระหนึ่ ง และ ผูไ้ ด้รับการเสนอแต่ งตั้งเป็ น
กรรมการใหม่ 3 ท่านคือ นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์ นายพลภัทร์ เตชะหรู วิจิตร และ นางสาวภัชชา เตชะหรู วิจิตร ด้วยคะแนนเสี ยง
ข้างต้น เป็ นกรรมการเข้าใหม่ของบริ ษทั ในวันนี้ รวมเป็ น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งหมด 6 ท่าน
หลักจากนั้น เลขานุการบริ ษทั เชิญกรรมการทั้ง 6 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม เพื่อพิจารณาในวาระต่อไป
วาระที่ 6.
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พิจารณาอนุมตั เิ งินบําเหน็จคณะกรรมการและเบีย้ ประชุมกรรมการตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 34 กําหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นกําหนดเงินค่าบําเหน็จและเบี้ย
ประชุมแก่คณะกรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็ นว่าเมื่อ
เปรี ยบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั กับบริ ษทั อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว ค่าตอบแทนของบริ ษทั ยังตํ่า
กว่าอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเสนอค่าตอบแทนของกรรมการสําหรับปี 2561 สูงขึ้นจากปี ก่อน ทั้งนี้ พิจารณาจากการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการและผลการดําเนินงานของบริ ษทั เป็ นสําคัญ เสนอดังนี้
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องค์ประกอบค่าตอบแทน
ปี 2561 (ปี ทีเ่ สนอ)
ปี 2560
ค่าตอบแทนของกรรมการ
1.เงินบําเหน็จคณะกรรมการทั้งคณะ
1,050,000 บาท
920,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
20,000 บาท/ครั้ง
17,000 บาท/ครั้ง
- รองประธานกรรมการ
15,000 บาท/ครั้ง
13,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ
10,000 บาท/คน/ครั้ง
8,500 บาท/คน/ครั้ง
ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ : ได้รับค่าบําเหน็จต่อปี วาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ดังนี้
-ประธานกรรมการตรวจสอบ
60,000 บาท/ปี
52,000 บาท/ปี
- กรรมการตรวจสอบ
40,000 บาท/คน/ปี
35,000 บาท/คน/ปี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:ได้รับเป็ นเบี้ยประชุมต่อครั้ง วาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี
-ประธานกรรมการสรรหาฯ
15,000 บาท/ครั้ง
13,000 บาท/ครั้ง
-กรรมการสรรหาฯ
10,000 บาท /คน/ครั้ง
8,500 บาท /คน/ ครั้ง
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการจึ งเห็ นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิค่ าตอบแทนของ
คณะกรรมการและค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เสนอมา นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้นนี้ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดอีก
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
ประธานที่ประชุม ถามในที่ประชุมว่าผูถ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอ ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง
ไม่มีท่านผูถ้ ือหุ ้นเสนอเป็ นอย่างอื่น
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็ นจํานวน 137 คน จํานวนหุ ้น 25,604,438 หุ ้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี
2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
มติที่ลง
จํานวนเสี ยง
% ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
เห็นด้วย
25,604,438
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
0.0000
บัตรเสี ย
0
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจําปี 2561 และกําหนดค่าสอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญ ญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด และข้อ บังคับของบริ ษทั ข้อ 43 กําหนดให้แต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ซึ่งการคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี
2561 ได้ผา่ นการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็ นว่า จากผลการเปรี ยบเทียบและต่อรองค่าสอบบัญชีแล้ว เสนอให้
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของกลุ่มบริ ษทั มา 4 ปี เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ต่อไป และเสนอค่า
สอบบัญชีของบริ ษทั สําหรับปี 2561 เป็ นเงิน 1,670,000 บาท
AS-AGM56
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจ ารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญ ชี จากบริ ษ ัท เอเอ็นเอส
ออดิท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สําหรับปี 2561 ได้แก่ (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4)
จํานวนปี ที่ลงลายมือชื่อ
รับรองงบการเงินในรอบ 5 ปี
1. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
3500
4 ปี (ปี 2557-2560)
2. นายเสถียร วงศ์สนันท์
3495
3. นายวิชยั รุ จิตานนท์
4054
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุ รกุล
5946
โดยกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส และงบการเงินประจําปี สําหรับปี 2561 เป็ น
จํานวน 1,670,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีของปี ก่อนเป็ นเงิน 76,000 บาท (ค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2560 มี
จํานวนเงิน 1,594,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจําปี ตามปกติ ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มอบให้
คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีอาํ นาจพิจารณากําหนดค่าตอบแทนเป็ นกรณี ๆ ไป
นอกจากนี้ บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด โดยผูส้ อบบัญชีกลุ่มเดียวกันทําการสอบบัญชี ในกลุ่มบริ ษทั ย่อยอีก
6 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั เอเชียพัทยาโฮเต็ล จํากัด, บริ ษทั เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จํากัด, บริ ษทั เซียร์ พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
(มหาชน), บริ ษทั เซียร์ แอสเซท จํากัด, ZEER OVERSEA LLC และบริ ษทั สปาโฮเต็ล จํากัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีในกลุ่ม
บริ ษทั เอเชีย รวมค่าตรวจสอบบัญชีท้งั สิ้ น 6,292,000 บาท สรุ ปรายละเอียดได้ ดังนี้
หน่วย : บาท
รายชื่อบริ ษทั
ค่าสอบบัญชี ปี 2561
ค่าสอบบัญชี ปี 2560
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บจก. เอเอ็นเอส ออดิท
บจก. เอเอ็นเอส ออดิท
บมจ. เอเชียโฮเต็ล
1,670,000.00
1,594,000.00
76,000.00
บริ ษทั ย่อย
1. บจก.เอเชียพัทยาโฮเต็ล
1,100,000.00
1,054,000.00
46,000.00
2. บจก.เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล
1,010,000.00
930,000.00
80,000.00
3. บมจ.เซียร์ พร็ อพแพอร์ต้ ี
1,770,000.00
1,680,000.00
90,000.00
4. บจก. เซียร์ แอสเซท
92,000.00
90,000.00
2,000.00
5. ZEER OVERSEA LLC
300,000.00
290,000.00
10,000.00
6. บจก.สปาโฮเต็ล
350,000.00
250,000.00
100,000.00
รายชื่อผูส้ อบบัญชี

รวมค่าตรวจสอบทั้งสิ้ น

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

6,292,000.00

5,888,000.00

404,000.00

ทั้งนี้ บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัดมีความเป็ นอิสระ ไม่ได้เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแต่อย่างใด
และไม่มีบริ การอื่นใดอีก
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
หลังจากนั้นแล้ว ประธานสอบถามผูถ้ ือหุ ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง ในวาระนี้
ไม่มีผถู้ ือหุ ้นท่านใดเสนอเป็ นอย่างอื่น
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็ นจํานวน 138 คน จํานวนหุ ้น 25,604,538 หุ ้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิม คือนายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 3500 หรื อ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 หรื อ นายวิชยั รุ จิตานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับ
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อนุญาตเลขทะเบียน 4054 หรื อ นางสาวกุลธิดา ภาสุ รกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5946 แห่ งบริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท
จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สําหรับปี 2561 โดยมีค่าสอบบัญชี เป็ นจํานวน 1,670,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
มติที่ลง
จํานวนเสี ยง
% ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
เห็นด้วย
25,604,538
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
บัตรเสี ย
0
ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนื อ จากการสอบบัญ ชีประจําปี ตามปกติ ให้ที่ประชุมผูถ้ ือ หุ ้น มอบให้คณะกรรมการเป็ นผูม้ ี
อํานาจพิจารณากําหนดค่าตอบแทนเป็ นกรณี ๆ ไป
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 16, 24, 26 และ ข้ อ 27 หมวดที่ 4 คณะกรรมการ และ
ข้ อ 36. ในหมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 16, 24, 26 และ 27 หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ด้วย
เป็ นข้อบังคับที่ได้จดทะเบียนมานานตั้งแต่ปี 2535 เพื่อให้สะดวกแก่การบริ หารงานภายในและให้ทนั สมัยเป็ นปั จจุบนั
จึงขอแก้ไขปรั บปรุ ง พร้อ มกับการแก้ไขข้อ 36 ในหมวด 5 การประชุมผูถ้ ื อหุ ้น เพื่อให้ส อดคล้อ งกับ พ.ร.บ. บริ ษ ัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่ แก้ไขเพิ่ มเติ มโดยคําสั่ งหั ว หน้า ค.ส.ช. ที่ 21/2560 เรื่ อ งการแก้ไขเพิ่มเติ ม
กฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2560 (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5)
ข้ อบังคับทีข่ อแก้ไขใหม่ เป็ นดังนี้
ข้อ 16. คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 7 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถ่ินที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษทั จะต้องเป็ นผู้
มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
ข้อ 24.* จํานวนหรื อชื่อกรรมการ ซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั ได้น้ นั ให้กรรมการของบริ ษทั สอง (2) คน ลงลายมือชื่อ
และประทับตราสําคัญของบริ ษทั และให้คณะกรรมการของบริ ษทั มีอาํ นาจกําหนดรายชื่อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือ
ชื่อผูกพันบริ ษทั ได้
ข้อ 26.* การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จดั ขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ให้ประธานกรรมการเป็ นผูเ้ รี ยกประชุม
หรื อในกรณีจาํ เป็ นกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรี ยกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่
มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกําหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รับการร้องขอ
ข้อ 27.* ให้ประธานกรรมการ เป็ นผูก้ าํ หนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้น
อาจกําหนดเป็ นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หาก
ประธานกรรมการ หรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการมิได้กาํ หนดสถานที่ที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ต้ งั
สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั เป็ นสถานที่ประชุม
[หมายเหตุ * เนื่องจากการจดทะเบียนแก้ ไขข้ อบังคับ กับนายทะเบียนบริ ษัทมหาชน ที่กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่
7 พฤษภาคม 2561 ได้ รับทราบจากนายทะเบียนบริ ษัทมหาชน การแก้ ไขข้ อบังคับทั้ง 3 ข้ อ ของหมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ต้ องสอดคล้ องกับ พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 โดย ข้ อ 24. เป็ นการแก้ ไขให้ สอดคล้ องกับมาตรา 30 (3) และ
ข้ อ 26-27 เป็ นการแก้ ไขให้ สอดคล้ องกับมาตรา 81 โดยมีเนือ้ หาต่ างไปจากที่ประชุมผู้ถือหุ้ นมีมติอนุมตั ิเล็กน้ อย แต่ คงมี
นัยสําคัญเช่ นเดิม]
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ข้อ 36. การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็ นสมควร หรื อเมื่อผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละสิ บของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่อกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและ เหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าว
ด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ ้น
ในกรณี ที่ค ณะกรรมการไม่จ ดั ให้มีก ารประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง ผูถ้ ือ หุ ้นทั้งหลายซึ่ ง
เข้าชื่อกันหรื อ ผูถ้ ือหุ ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จาํ นวนหุ ้นตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่
วันครบกําหนดระยะเวลา ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดย
บริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวก ตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคสองครั้งใดจํานวนผูถ้ ือ
หุ ้นซึ่ ง มาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 38 ผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคสองต้องร่ วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ
16, 24, 26 และ27 หมวดที่ 4 คณะกรรมการ และข้อ 36. หมวด 5 การประชุมผูถ้ ือหุ ้น รวม 5 ข้อ ตามที่เสนอมา
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งเข้า
ร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ในวาระนี้ไม่มีผถู้ ือหุ ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 16, 24, 26-27 และ ข้อ 36 ตามที่เสนอมา
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
มติที่ลง
จํานวนเสี ยง
% ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
เห็นด้วย
25,604,538
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
0.0000
บัตรเสี ย
0
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ปัจจุบนั การซื้อขายหุ ้นหรื อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยมีจาํ นวน
น้อย เพื่อเป็ นการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มีจาํ นวนมากขึ้น โดยที่ไม่ทาํ ให้ทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด จึงเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิให้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่
ตราไว้ของบริ ษทั หุ ้นละ 10 บาท ให้มีการลดมูลค่าลงเหลือมูลค่าหุ ้นละ 1 บาท ดังนี้
รายการ
ก่อน แก้ไขมูลค่าหุ้นทีต่ ราไว้
หลัง แก้ไขมูลค่าหุ้นทีไ่ ว้
1. ทุนจดทะเบียน
500,000,000 บาท
500,000,000 บาท
2. ทุนชําระแล้ว
320,000,000 บาท
320,000,000 บาท
3. มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้
10 บาท
1.00 บาท
4. จํานวนหุ ้น
50,000,000 หุ ้น
500,000,000 หุ ้น
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ของบริ ษทั
จากหุ ้นละ 10 บาท เป็ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จํานวนหุ ้น 500 ล้านหุ ้น โดยที่ทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท
ทุนชําระแล้ว 320 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลง ตามที่เสนอมา
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การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งเข้า
ร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ในวาระนี้ มี นายธารา ชลปราณี ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่า ในเมื่อทุนจดทะเบียนของบริ ษทั 500 ล้านบาท และทุนชําระแล้ว
320 ล้านบาท หากบริ ษทั ยังมิได้มีโครงการเพิม่ ทุนในอนาคตอันใกล้ ควรลดทุนจดทะเบียนลง เท่าทุนชําระแล้ว เนื่องจากเห็นว่า การ
คงทุนจดทะเบียนเท่าเดิม จะทําให้บริ ษทั ต้องจัดสํารองตามกฎหมายเมื่อมีการจ่ายปั นผลทุกครั้งให้ครบ 10% ของทุนจดทะเบียน ซึ่ ง
เป็ นเงิน 50 ล้านบาท และเงินทุนสํารองจํานวนนี้บริ ษทั ไม่สามารถนํามาใช้ในธุรกิจได้ ถ้ามีการลดทุนจดทะเบียนลง น่าจะดีสําหรับ
บริ ษทั แต่หากบริ ษทั มีโครงการทีจ่ ะต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติม ข้อคิดเห็นนี้ไม่ตอ้ งนํามาพิจารณา
ในเรื่ องนี้ ที่ประชุมรับทราบข้อคิดเห็นข้างต้น และขอยืนยันคงทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลง หลังจากนั้น
ประธานสอบถามมติที่ประชุมวาระนี้มีท่านใดไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง
ในวาระนี้ ไม่มีผถู้ ือหุ ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ของบริ ษทั จากหุ ้นละ 10 บาท เป็ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท จํานวนหุ ้น 500,000,000 หุ ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท และทุนชําระแล้ว 320 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลง ตามที่เสนอ
มา ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
มติที่ลง
จํานวนเสี ยง
% ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
เห็นด้วย
25,604,006
99.9979
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
532
0.0020
บัตรเสี ย
0
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ ราไว้
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) กับจํานวนหุ ้น จะต้องมีการแก้ไข
เพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียน (ซึ่งเดิมเป็ นหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่ องทุนจดทะเบียน) ของ
บริ ษทั เป็ นดังนี้
“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน
500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็ น
500,000,000 หุ ้น (ห้าร้อยล้านหุ ้น)
มูลค่าหุ ้นละ
1.บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุ ้นสามัญ
500,000,000 หุ ้น (ห้าร้อยล้านหุ ้น)
หุ ้นปุริมสิ ทธิ
หุ ้น ”
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ข้อ 4 เรื่ อง ทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอมา
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งเข้า
ร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่มีผถู้ ือหุ ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 ในเรื่ องทุนจดทะเบียนของบริ ษทั เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
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มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวนเสี ยง
25,604,006
0
532
0

% ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
99.9979
0.0000
0.0020
-

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ
ประธานที่ประชุมสอบถามผูถ้ ือหุ ้นท่านใด ที่จะสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั มีดงั นี้
นายสุ เมธ เอือ้ งพูลสวัสดิ์ อาสาพิทกั ษ์สิทธิของผูถ้ ือหุ ้น จากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ถามว่า
1. จากที่ทราบผลการดําเนินงานของโรงแรมเอเชียชะอํา โรงแรมเอเชียพัทยาที่ขาดทุนในปี 2560 บริ ษทั จะมีแผนการที่เป็ นรู ปธรรม
อย่างไรหรื อมีมาตรการแก้ไขเรื่ องขาดทุนให้มีกาํ ไรได้
2. ถามโครงการที่เชียงใหม่จะเริ่ มเปิ ดดําเนินการเมื่อไหร่
คุณสุ รพล เตชะหรู วิจิตร ชี้แจงว่า หากพิจารณาผลการดําเนินงานของโรงแรมเอเชียชะอํา จะเห็นว่ามีการขาดทุนทางบัญชี แต่
ยังคงมีกระแสเงินสดเพียงพอ ซึ่งค่าเสื่ อมราคา ค่าสิ ทธิการเช่า ค่าเช่า ที่เป็ นค่าใช้จ่ายต้นทุนของโรงแรมจํานวนหนึ่ง แต่เป็ นรายรับ
ของบริ ษทั เซียร์พร็ อพเพอร์ต้ ีฯ ซึ่งเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ทรัพย์สินนี้ ดังนั้นภาพรวมการลงทุน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเรามีกระแสเงิน
สดมากพอสมควร
สําหรับโรงแรมเอเชียพัทยา ซึ่งมีผลกระทบจากทัวร์ศนู ย์เหรี ยญเมื่อปี ก่อน หลังจากภาครัฐได้แก้ไขปัญหานี้เมื่อปี ก่อน ทําให้ผล
ประกอบการดีข้ ึน ประกอบกับลูกค้าของโรงแรมเอเชียพัทยาซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นกรุ๊ ปทัวร์ มากกลุ่มลูกค้าอินเตอร์เนต ด้วยมีทาํ เลที่ต้ งั
บนเขา การเข้าถึงโรงแรมไม่สะดวกเช่นที่ชะอําหรื อรังสิ ต จึงมียอดจองจากลูกค้าทางอินเตอร์เนตไม่สูงมากนัก อย่างไรก็ดี ในระยะ
หลังที่กลุ่มธุรกิจโรงแรมที่ได้ปรับกลยุทธ์การตลาดขายทางอินเตอร์เนตหรื อออนไลน์มากขึ้น แทนกรุ๊ ปทัวร์ โรงแรมมีอตั ราการเข้า
พักเพิ่มขึ้น อยูท่ ี่ร้อยละ 85 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 เป็ นต้นมา
สําหรับโครงการโรงแรมที่เชียงใหม่ เนื่องจากรอใบอนุญาตก่อสร้าง ที่ได้รับมาเมื่อเดือนมีนาคมทีผ่ า่ นมา ขณะนี้กาํ ลังปรับปรุ ง
งานโครงสร้างโรงแรม ควบคู่ไปงานปรับปรุ งตกแต่งส่ วนพลาซ่า คาดว่าจะสามารถให้บริ การส่ วนโรงแรมเดือนสิ งหาคม-กันยายน
ที่จะถึงนี้ ส่ วนของพลาซ่าคาดว่าจะเปิ ดบริ การหลังตรุ ษจีนปี หน้า (ปี 2562)
นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่ องอัตราค่าเช่าเฉลี่ย และอัตราการเข้าพักเฉลี่ยโรงแรม แต่ละที่ ทีป่ รากฏในรายงาน
ประจําปี ทาํ ไมค่าห้องพักเฉลี่ยทั้ง 4 แห่ ง ตํ่ากว่าราคาค่าห้องแต่ละประเภทที่ประกาศในรายงานประจําปี หลายเท่า ซึ่งดูแล้วตํ่ามาก
ตัวเลขนี้ถูกต้องหรื อไม่ เราจะมีทางจัดการปัญหานี้อย่างไร เพื่อให้ได้กาํ ไรที่สูงกว่านี้
นายสุ รพงษ์ เตชะหรูวจิ ิตร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ตัวเลขทางบัญชีคือตัวเลขที่เราขายจริ ง ส่ วนอัตราค่าห้องพักแต่ละประเภทที่
ประกาศนั้นรี ยกว่า “Rack Rate” ซึ่งเป็ นอัตราที่ทางบริ ษทั หรื อทุกโรงแรมแจ้งเป็ นทางการกับหน่วยงานรัฐ ติดป้ ายไว้ อัตราค่าห้อง
Rack rate ทราบกันดีว่า ไม่ได้เป็ นราคาที่ขายห้องพักจริ ง และหากเป็ นนักเดินทางจะทราบว่าราคาค่าห้องพักของโรงแรมในประเทศ
ไทยมีราคาถูกมากที่สุดเมื่อเทียบกับโรงแรมในต่างประเทศ ด้วยมีการแข่งขันทางการตลาด จากโรงแรมคู่แข่ง ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
และโรงแรมที่ผดิ กฎหมายซึ่งมีจาํ นวนมากหรื อมากกว่าโรงแรมในปัจจุบนั ตัวอย่างเช่น โรงแรม 5 ดาว ราคาที่ประกาศกับทาง
ราชการที่ 5,000-6,000 บาท แต่ที่ขายจริ ง 2,500-3,000 บาท ส่ วนโรงแรม 4 ดาว ที่มีราคาขายประกาศไว้ 1,500-2,500 บาท ไม่ว่า
เป็ น กรุ งเทพ พัทยา เชียงใหม่ จะคล้ายกัน ส่ วนภูเก็ด สมุย จะเป็ นตาม Seosonal หากเป็ นช่วง High Season ราคาค่าห้องที่ขายได้
อาจจะเท่าราคาที่ประกาศไว้ และช่วง Low Season จะขายในราคาเพียง 25% ของที่ประกาศไว้ สําหรับคําถามที่ว่าเราขายห้องพักมี
ราคาที่ต่าํ กว่าค่าเฉลี่ยมากนั้น มาจากราคาขายแบบกรุ๊ ปที่มกี ารจองมากลุ่มใหญ่จะได้ราคาถูกกว่าผูท้ ี่จองมาเดี่ยวๆ และบางช่วงที่มี
การแข่งขันมากๆ ลูกค้าจะได้ราคาตํ่ามาก ขณะนี้การแข่งขันสูงมาก ยิง่ ที่มีโรงแรมหรื อที่พกั ที่ผดิ กฎหมายมากขึ้น เช่น ประเภทเอา
หมู่บา้ นจัดสรร คอนโดหรื ออพาร์ทเม้นท์ มาให้เช่าและให้ลูกค้าจองผ่านอินเตอร์เนตมาก ตามนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก
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และการบังคับใช้กฎหมายยังไม่ได้ อย่างไรก็ดี บริ ษทั ได้ปรับกลยุทธ์การขายห้องพักผ่านระบบอินเตอร์เนตมากขึ้น การกําหนดราคา
ขายมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลง ตามยอดการเข้าพักที่จองไว้ ซึ่งทางการตลาดมีการติดตามการขายห้องพักตลอดเวลา
นายชาญชัย โล่วรพงศ์ ผู้ถือหุ้น เสนอว่า จากที่เคยรับทราบจากคุณสุ รพลที่เคยให้สัมภาษณ์ว่า ที่โรงแรมเอเชียพัทยา มีแผนจะพัฒนา
เป็ น Mix Used ซึ่งต้องทุบตึกทิง้ และใช้เงินทุนสูงมาก ในวันนี้อยากจะเสนอว่า โรงแรมเอเชียพัทยาน่าจะทําเป็ นสถานที่พกั สําหรับ
คนชรา รองรับสังคมผูส้ ูงอายุในอนาคต โดยเราไม่ตอ้ งทุบตึกทิ้ง เพียงดัดแปลงนิดหน่อย ด้วยมีพ้นื ที่สีเขียวมาก น่าจะร่ วมมือกับ
โรงพยาบาลกรุ งเทพพัทยา ซึ่งที่พกั คนชรานี้ เป็ นที่ตอ้ งการของสังคมปัจจุบนั นี้มาก ขอเสนอให้ผบู้ ริ หารพิจารณา
คุณสุ รพลฯ แจ้งเพิ่มเติมว่า ได้ทราบเช่นกันว่าในสังคมสมัยนี้ให้ความสําคัญต่อผูส้ ูงอายุ ดังนั้นในเรื่ องการปรับปรุ งหรื อดัดแปลง
เอเชียพัทยา เป็ นสถานทีส่ าํ หรับผูส้ ูงอายุ ขอรับไว้พิจารณาอีกทางเลือกหนึ่งประยุกต์ร่วมกัน ด้วยขณะนี้บริ ษทั ใช้พ้นื ที่ไม่ถึง 1/10
ของพื้นที่ 40 กว่าไร่ ของเอเชียพัทยา โดยรอบพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร ไม่มีพ้ืนที่สีเขียวเท่าของเรา
คุณวรฤทธิ์ อร่ ามเรือง ผู้ถือหุ้น มี 3 เรื่ อง ที่จะถามผูบ้ ริ หารดังนี้
1. การปรับปรุ งเอเชียกรุ งเทพ มีกาํ หนดการปิ ดปรับปรุ ง จะมี ผลกระทบรายได้อย่างไร
2. โครงการที่เชียงใหม่งบลงทุนปี น้ ี และปี หน้า จะต้องใช้เงินลงทุนอีกเท่าไหร่ และได้วางกลยุทธ์สู้กบั คู่แข่งขันอย่างไร
3. ศูนย์การค้าเซียร์ เนื่องจากมีการปรับปรุ งด้านหน้า ควรจัดเป็ น Activity หรื อ Event เพื่อดึงดูดลูกค้า มาเที่ยวในห้างแทนการจัดเล่น
เกมส์ เช่น E-Sport ดึงดูดลูกค้ากลุ่มวัยรุ่ นที่จะมากับผูป้ กครอง
คุณสุ รพล ขอชี้แจงดังนี้
ข้อ 1. การปรับปรุ งเอเชียกรุ งเทพ มี time line ต้องกระทบกับรายได้ในส่ วนที่ปิดปรับปรุ ง ซึ่งรายได้อาจลดลงบ้าง ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มี
แบบแปลนที่จะปรับปรุ งอาคารนานแล้วและมีวงเงินที่จะใช้ในการปรับปรุ งจํานวน 120 ล้านบาทเฉพาะส่ วนที่เกี่ยวกับการปรับปรุ ง
อาคารด้านหน้า ซึ่งทางธนาคารผูอ้ นุมตั ิวงเงินได้ติดตามให้เบิกใช้สักที คาดว่าจะเริ่ มปรับปรุ งใน 4-6 เดือนข้างหน้านี้ ทั้งนี้ทาง
ผูบ้ ริ หารกําลังหาทางจะให้การปรับปรุ งกระทบรายได้น้อยที่สุด
ข้อ 2. สําหรับโครงการเชียงใหม่ บริ ษทั เตรี ยมเงินลงทุนเพิม่ 20-40 ล้านบาท ซึ่งเป็ นส่ วนของบริ ษทั ทีล่ งทุนเองเนื่องจากมีกระแสเงิน
สดเพียงพอ
และที่สาํ คัญจุดทําเลที่ต้ งั ของโครงการอยูใ่ จกลางเมืองเชียงใหม่ ซึ่งบรรดารถตูท้ ี่จะเข้ามาที่ตลาดวโรรสจากหลาย
เส้นทางจะต้องผ่านที่นี่ ซึ่งเมื่อปรับปรุ งอาคารใหม่ให้สวยงามจะได้เปรี ยบคู่แข่งขันมาก โดยเฉพาะคู่แข่งที่ต้ งั อยูร่ อบนอกชานเมือง
อีกทั้งต้นทุนการได้มาของทรัพยสิ นนี้ ต่าํ กว่าราคาประเมินตามท้องตลาดมาก กับการที่ใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริ หารจึงน่าจะให้
ผลตอบแทนการลงทุนนี้สูงกว่าคู่แข่ง
ข้อ 3. ทางศูนย์การค้าเซียร์ฯ ปกติทางศูนย์ฯ ได้มีการจัดอีเว้นท์อยูแ่ ล้ว เป็ นระยะๆ แต่เนื่องจากนี้ช่วงนี้ปิดปรับปรุ งด้านหน้า ทําให้
ลูกค้าไม่สะดวกที่เข้ามาในศุนย์ฯ หากการปรับปรุ งเสร็ จสิ้ น ทําให้ลูกค้าที่มาใช้บริ การมากขึ้น และทางศูนย์ฯ เปิ ดช่องทางไอทีที่จะ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแก่ลูกค้าเป้ าหมาย ไม่ว่าเป็ นลูกค้าที่มาเช่าพื้นที่ หรื อ ลูกค้าที่มาใช้บริ การในศูนย์
คุณจรูญเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่ องรี วิวจาก Booking.com ได้อ่านจากผูท้ ี่มาใช้บริ การที่มีคอ้ มเม้นท์ว่า ลูกค้าที่มาพัก
เสี ยเวลาในการเช็คอิน/เช็คเอ้า ช้ามาก ควรแก้ไขเรื่ องนี้อย่างไร และทราบว่าโรงแรมเอเชียพัทยามีพ้นื ที่กว่า 40 ไร่ ผูบ้ ริ หารมีวิธีใดที่
จะใช้ประโยชน์จากพื้นที่น้ ีให้มีประสิ ทธิภาพสูงสุ ดอย่างไร
คุณสุ รพล แจ้งว่าเดิมแขกเข้าพักเป็ นกรุ๊ ป ซึ่งไม่เป็ นปัญหาในการเช็คอินบุคคลากรเพียงพอ ต่อมาได้มีการปรับสัดส่ วนลูกค้าจาก
ทางอินเตอร์เนตมากขึ้น แบบ Individual จํานวนมาก ทําให้การเช็คอินช้าเพราะอัตรากําลังคนเท่าเดิม ขณะนี้เรากําลังปรับอัตรา
กําลังคน ปรับวิธีการเช็คอิน เช็คเอ้าท์ ให้ใช้เวลาน้อยลง ส่วนการปรับปรุ งเอเชียพัทยาในอนาคตที่จะพัฒนา เป็ นศูนย์การค้า ห้องพัก
ร้านอาหาร ซึ่งเป็ นปัจจัยสี่ ของนักท่องเที่ยว พร้อมรับข้อเสนอโครงการที่พกั สําหรับผูส้ ูงอายุไว้พิจารณาตามที่ผถู้ ือหุ ้นเสนอมา
คุณชาญชัย โล่วรพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากเราใช้งบลงทุนปรับปรุ งโรงแรมเอเชียกรุ งเทพ 120 ล้านบาท มีความมัน่ ใจ
เพียงใดที่จะประกอบธุรกิจคุม้ ค่ากับเงินลงทุนเพิม่ นี้ เพื่อทําให้เป็ นโรงแรมที่ทนั สมัย ในทําเลใจกลางเมืองขณะนี้ เทียบกับการไม่
ต้องปรับปรุ งให้เสี ยเงิน และขายโรงแรมเอเชียไป ได้เงินที่ขายไปลงทุนทําโรงแรมในต่างจังหวัดเมืองรอง น่าจะให้ผลตอบแทนใน
การลงทุนดีกว่าทีจ่ ะทําธุรกิจโรงแรมต่อไป ขอให้ผบู้ ริ หารพิจารณาในประเด็นนี้เปรี ยบเทียบ
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คุณสุ รพลฯ ได้แถลงว่าได้เคยมีคนเสนอเรื่ องนี้พิจารณา โดยเสนอเรื่ องการขายโรงแรมออกไป แล้วนําเงินมาลงทุนทําคอนโด
ขายห้องแทน ซึ่งได้มีการคํานวณเปรี ยบเทียบการลงทุน ได้ผลสรุ ปว่า เราน่าจะทําโรงแรมต่อไป เก็บทรัพย์สินนี้ไว้ ด้วยราคา
สิ นทรัพย์ทุกวันนี้ มีมลู ค่าสูงขึ้นในท้องตลาด มากกว่าขายเป็ นเงินสด แล้วได้ดอกเบี้ยจากเงินเก็บนั้น การก่อสร้างคอนโดใหม่ใน
พื้นที่น้ ี เราจะต้องเสี ยพื้นทีซ่ ่ึงเป็ นระยะร่ นรอบตัว ตามกฎหมายเหลือที่ดินทําโครงการนิดเดียว มีความเสี่ ยงในการขายห้องคอนโด
คุณจรูญเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้น เสนอว่าการใช้งบปรับปรุ งเอเชียกรุ งเทพนี้ 120 ล้านบาท ไม่น่าจะเพียงพอ เพราะการปรับปรุ ง
ในช่วงขณะที่มีแขกเข้าพักในอัตราการเข้าพักที่ 80% จะทําให้กระทบต่อรายได้ที่หายไป ดังนั้นเราควรปรับปรุ งเล็ก ๆ น้อยๆ ไป
ก่อนน่าจะคุม้ กว่า พร้อมกับการรักษาระดับอัตราการเข้าพักที่สูงนี้ น่าจะส่ งผลกําไรของบริ ษทั ให้สูงขึ้นเอง
คุณสุ รพงษ์ ฯ ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมว่า การที่คุณจรู ญเกียรติ ผูถ้ ือหุ ้นที่เสนอเรื่ องรี วิว ผูท้ ี่มาใช้บริ การของโรงแรมมีหลายประเด็น มี 200
กว่ารี วิว ในแต่ละเดือน มีท้งั ชมทางบวก 100 รี วิว และติเตียนให้ปรับปรุ งทางลบ 80-90 รี วิว ได้แก่ เรื่ องโรงแรมเก่า(19 รี วิว) ห้องนํ้า
ไม่สะอาด การเช็คอิน-เช็คเอ้าท์ล่าช้า (11 รี วิว) สัญญาน wifi ล่าช้า ซึ่งฝ่ ายบริ หารได้นาํ มาพิจารณาแก้ไขปรับปรุ ง โดยเฉพาะเรื่ อง
โรงแรมเก่า ถ้าปรับปรุ งน่าจะให้ผลตอบแทนในระยะยาวดีกว่าที่จะให้มีการรี ววิ ข้อนี้ในอินเตอร์เนต นอกจากนั้นปัญหาเช็คอินเช็ค
เอ้าท์ชา้ เราแก้ไขปรับปรุ งโดยซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการนําส่ งข้อมูลจากห้องพักไปรี เซฟชัน่ การทําให้แขกพอใจเมื่อ
ห้องพักยังไม่เรี ยบร้อย ได้ปรับปรุ งการออกใบเสร็ จรับเงินค่าห้องของหน่วยงานราชการที่มาพักล่วงหน้าก่อนวันเช็คเอาท์ และจัด
สัญญาณ wifi เมื่อแขกเข้าห้องแล้ว ให้มีสัญญานแข็งแรงขึ้น และได้เข้มงวดในเรื่ องความสะอาด เรื่ องของกลิ่น ซึ่งฝ่ ายบริ หารจะ
ติดตามดําเนินการแก้ไขปรับปรุ ง ตามที่มีรีวิวและขอบคุณท่านผูถ้ ือหุ ้นเสนอแนะมา
คุณสุ เมธ เอือ้ งพูลสวัสด์ อาสาพิทกั ษ์สิทธิ จาก สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้สอบถาม การแตกพาร์หุน้ ของบริ ษทั ที่ได้รับอนุ มตั ิใน
วันนี้ จะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่
ประธานมอบให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่า เนื่องจากการแตกพาร์น้ ี ตามขั้นตอนหลังจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิ จะต้องนําเรื่ องไป
จดทะเบียนที่กระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่งกําหนดไว้ประมาณวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 หลังจากนั้นนําผลจดทะเบียนแจ้งไปยังตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และใช้เวลาหลังจากนั้น 3-5 วัน จึงจะบังคับใช้ได้ ซึ่งบริ ษทั ได้จดั ส่ งบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่กาํ หนดไว้
วันเดียวกับผูม้ ีสิทธิเข้าประชุมนี้ (21 มีนาคม 2561) ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางตลาดหลักทรัพย์ต่อไป
ไม่มีผถู้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุม
และปิ ดประชุมเมื่อเวลา 18.00 น.
ลงชื่อ ปิ ยะวุฒ เสนาภู่พิทักษ์ ประธานที่ประชุม
(นายปิ ยะวุฒ เสนาภู่พิทกั ษ์)
นางสาวสุ ดารัตน์ วิศนุวฒั นากิจ
ผูบ้ นั ทึกการประชุม/เลขานุการบริ ษทั
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