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ที ่ สล. 051/2564 

วันที ่ 6 พฤษภาคม 2564 

เรื่อง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

เอกสารแนบ  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564   

ตามที่บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2564 เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564”) นั้น บริษัทได้จัดทำรายงานการ
ประชุมสาม ัญผู ้ถ ือห ุ ้นประจำปี 2564 เร ียบร ้อยแล ้ว ตามเอกสารแนบ หากท่านต้องการเสนอข ้อแก ้ไขหร ือ                        
ม ีข ้อท ักท ้วงประการใดเก ี ่ ยวก ับ เน ื ้อหาในรายงานการประช ุมด ั งกล ่าว โปรดแจ ้งให ้บร ิษ ัททราบท ี ่ อ ี เมล ์                           
awc-comsec@assetworldcorp-th.com ภายในว ันที ่  11 มิถ ุนายน 2564 เพ ื ่อทางบร ิษ ัทจะได ้รวบรวมข้อเสนอ            
ในการแก้ไข (ถ้ามี) เพื่อดำเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใด ๆ ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 บริษัทถือว่า
ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

 (นางสาวดวงพร กิจเลิศบรรจง) 
 เลขานุการบริษัท 
  

mailto:awc-comsec@assetworldcorp-th.com
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บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. – 17.09 น. 

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

โดยถ่ายทอดสดจากห้องเดอะสุรวงศ์ บอลรูม  

โรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์                

เลขที่ 262 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

******************* 

คณุเจริญ สิริวฒันภกัดี ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชมุสามญั 

ผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2564 ของบริษัท แอสเสท เว ิรด์ คอร์ป จําก ัด (มหาชน)  (“บริษ ัทฯ”) และแจ้งให้ที ่ประชุมสามญั 

ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2564 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ”) ทราบว่า เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) (“โรค COVID-19”) ในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นการประชุม

สามัญผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพ่ือดูแลผู้ ถือหุ้นและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย โดยประธานกรรมการบริษทั

ได้มอบหมายให้คุณบุญทกัษ์ หวงัเจริญ รองประธานกรรมการบริษัท (“รองประธานกรรมการฯ”) เป็นผู้ดําเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชมุในวนันี ้ 

คุณบุญทักษ์ หวังเจริญ รองประธานกรรมการฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นฯ ว่า ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในวนันี ้ณ ขณะท่ีเปิดประชมุ มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 15 ราย นบัจํานวนหุ้น

ได้ 701,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0022 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (ซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ท่ีจําหน่ายได้

แล้วมีจํานวนทัง้สิน้ 32,000,000,000 หุ้น) และมีผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 657 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 29,450,097,672 

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.0316 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้า

ร่วมประชุม 672 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ 29,450,799,572 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.0337 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจํานวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจํานวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ รองประธานกรรมการฯ จึงกล่าวเปิดการ

ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมท่ี

ปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2564 และได้กล่าวแนะนํากรรมการบริษัทและท่ีปรึกษาของบริษัทฯ ท่ีได้

เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้ 

ทัง้นี ้เพ่ือลดความเส่ียงจากการรวมกนัของคนเป็นจํานวนมาก และเพ่ือเป็นไปตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐในการ

ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จึงเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2564 ผ่านระบบวิดีโอคอล โดยมีกรรมการเพียงบางท่านท่ีได้เข้าร่วมการประชุมและอยู่ในห้องถ่ายทอดสด โดยมี

รายละเอียดดงันี ้ 
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กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมในห้องถ่ายทอดสด 

1. คณุบญุทกัษ์ หวงัเจริญ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร ประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 

2. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. คณุรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 

4. คณุนนัทวลัย์ ศกนุตนาค กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกํากบัดแูลกจิการ 

5. คณุวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ และกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

6. คณุวลัลภา ไตรโสรัส กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง  

และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอล  

1. คณุเจริญ สิริวฒันภกัดี  ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร 

2. คณุหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร 

3. คณุสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และ

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

4. คณุพงษ์ภาณ ุเศวตรุนทร์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

5. พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม กรรมการอิสระ และกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

6. คณุวชัรา ตนัตริยานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

7. รองศาสตราจารย์ธิติพนัธุ์ เชือ้บญุชยั  กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเส่ียง และ 

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

8. คณุสนัติ พงค์เจริญพิทย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

9. คณุโสมพฒัน์ ไตรโสรัส กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร 

 โดยกรรมการของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2564  ครบทัง้ 15 ท่าน 

ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

1. ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากดั 

2. ท่ีปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากดั ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษากฎหมายและ

เป็น Inspector ในการดูแลและตรวจสอบการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไป
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ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกจิการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

รองประธานกรรมการฯ มอบหมายให้คุณวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

(“ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่”) แนะนําผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้

 

ผู้บริหารของบริษัทฯ  

1. คณุสเตฟาน หลยุส์ เอ็น. ฟานเดน อาวาเล หวัหน้าคณะกลุ่มโรงแรม (CHO) 

2. ดร. กานต์ ปฏิเวธวรรณกิจ หวัหน้าคณะสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) 

3. ดร. ไพฑรูย์ วงศาสทุธิกลุ หวัหน้าคณะสายงานกลยทุธ์การลงทนุ (CIO) 

4. ดร. สิเวศ โรจนสนุทร หวัหน้าคณะสายงานบริหารกลาง (CCO) 

5. คณุสกุญัญา วิวิชวานิช หวัหน้าคณะสายงานทรัพยากรบคุคล (CPO) 

6. คณุเฮง บนุ ชิน หวัหน้าคณะสายงานการพฒันาโครงการ (CPD) 

7. คณุโชคดี วิศาลสิงห์ รักษาการหวัหน้าคณะกลุ่มโฮลเซลล์ (Acting CWS) 

รองประธานกรรมการฯ มอบหมายให้คุณดวงพร กิจเลิศบรรจง เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) ชีแ้จง

รายละเอียดและขัน้ตอนการประชุมต่อไป 

เลขานุการบริษัทได้ชีแ้จงขัน้ตอนของการประชมุ ทัง้ในส่วนของการลงคะแนนเสียง การนบัคะแนนเสียง และสิทธิของ

ผู้ ถือหุ้นในการประชมุครัง้นี ้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านได้รับทราบ ดงัต่อไปนี ้

1. สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นี ้บริษัทฯ ได้ดําเนินการผ่าน

ระบบควบคุมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทผู้ ให้บริการ ซึ่งได้รับการรับรองระบบควบคุมการ

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากสํานกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยผู้ ถือหุ้นสามารถเข้า

ร่วมประชุม E-AGM ผ่านคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี  ้ผู้ ให้บริการได้

บันทึกเสียงและภาพของการประชุมในระหว่างการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลจราจร

อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ เข้าร่วมประชมุทกุคนไว้เป็นหลกัฐานตามกฎหมาย 

2. การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นฯ ผู้ ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้

นบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง โดยสามารถออกเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่าง

หน่ึงเท่านัน้ (ยกเว้นกรณีของคสัโตเดียน) 
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3. เมื่อผู้ดําเนินการประชมุแจ้งให้ออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะลงมติ

โดยออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีเก่ียวข้อง สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออก

เสียง” ให้กดเลือก “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” สําหรับการลงมติในแต่ละวาระบนหน้าจอท่ีปรากฏต่อหน้า

ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 

4. ในกรณีผู้ รับมอบฉันทะท่ีได้รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น หากผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนงัสือ

มอบฉันทะทุกวาระก่อนเร่ิมการประชุมแล้ว ผู้ รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม 

เน่ืองจากบริษัทฯ ได้บนัทึกการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะตามท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะแล้ว 

5. ในการลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 

บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจํานวนเสียงของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ

ฉันทะต่อมติท่ีนําเสนอ และหากมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการนับ 

ผลการลงคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ี “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียง

ทัง้หมดของผู้ เข้าร่วมประชมุในแต่ละวาระ และคะแนนเสียงส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยของ

วาระนัน้ ๆ  

6. สําหรับวาระท่ี 1 เป็นวาระเพ่ือรับทราบ จงึไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 

7. สําหรับวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระ ขอให้ท่ีประชุม 

ผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลเพ่ือความโปร่งใส 

8. การลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะท่ีได้จัดส่งมาให้บริษัทฯ แล้วในลักษณะดังต่อไปนี ้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย  

ซึง่บริษัทฯ จะไม่นบัเป็นคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ  

8.1 บตัรลงคะแนนท่ีมีการทําเคร่ืองหมายเกินกว่าหน่ึงช่องในวาระเดียวกนั หรือ 

 8.2 บตัรลงคะแนนท่ีมีการแก้ไขหรือขีดฆ่า โดยไม่ได้ลงลายมือชื่อกํากบั  

9. ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ดําเนินการประชมุจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซกัถาม

และแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ตามความเหมาะสม โดยผู้ ถือหุ้นสามารถส่งคําถามหรือ

ความเห็น (โดยการคลิกเข้าไปในเมนู “พิมพ์คําถาม” เพ่ือพิมพ์คําถามหรือความเห็นในกล่องข้อความ และกด 

“ส่ง”) ทัง้นี ้บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคําถามซึ่งได้รับจากผู้ ถือหุ้นท่ีได้ส่งมาล่วงหน้าและท่ีได้รับจากกล่อง

ข้อความเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นสําคัญเพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชบั 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องจดัการประชมุให้แล้วเสร็จภายในเวลา 2 ชัว่โมง เพ่ือลดความเส่ียงของการ

แพร่ระบาดของโรค COVID-19 

10. เพ่ือไม่ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นฯ ต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชมุท่ีทําการพิจารณา บริษัทฯ จะขอให้ท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาวาระการประชุมลําดับถัดไปก่อน และเมื่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาวาระการ

ประชุมถัดไปแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะแจ้งผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าให้กับ 

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นฯ ทราบ ทัง้นี ้เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติ

ในวาระนัน้เป็นอนัสิน้สดุ 
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11. สําหรับผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีมาภายหลังการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2564 ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ ได้เร่ิมขึน้แล้ว ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ีมาเข้าร่วมประชมุทนัและวาระท่ีเหลืออยู่เท่านัน้ 

 ทัง้นี ้เพ่ือให้การประชมุเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบตัิท่ีดีในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ มีตวัแทน

จากบริษัท วีระวงค,์ ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากดั ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นพยานในการนบัคะแนน  

รองประธานกรรมการฯ เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมท่ีปรากฏใน

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2564 ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

รองประธานกรรมการฯ มอบหมายให้ คณุวลัลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็น

ผู้ นําเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นฯ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ รายงานผลการดําเนินการของบริษัทฯ ต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นฯ 

ดงัตอ่ไปนี ้

• สําหรับผลประกอบการโดยรวมจากผลกระทบในปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการบริหารจดัการ

พอร์ตการลงทนุและการกระจายความเส่ียง จึงทําให้ผลประกอบการของกลุ่มอาคารสํานกังานยงัคงเป็นรายได้ท่ี

มั่นคงให้แก่บริษัทฯ ซึ่งกลุ่มธุรกิจ ท่ีได้ รับผลกระทบโดยตรงคือกลุ่มธุรกิจโรงแรม ส่วนในกลุ่มธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการพาณิชย์  ก็ได้รับผลกระทบในส่วนของค่าเช่าจากมาตรการการล็อกดาวน์ในแต่ละช่วง  

• ในส่วนผลประกอบการของปีท่ีผ่านมานัน้ บริษัทฯ ยงัคงสามารถรักษาผลประกอบการในส่วนกระแสเงินสดให้

เป็นบวกหลงัหกัดอกเบีย้ ในขณะท่ีผลประกอบการสทุธินัน้ขาดทุน 1,881 ล้านบาท ซึง่หากพิจารณาถึงแนวโน้ม

ของกําไรสทุธิในปีท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่ากําไรสทุธิของบริษัทฯ ในไตรมาสท่ี 2 ได้รับผลกระทบหนกัท่ีสดุ อย่างไร 

ก็ดี กําไรสทุธิของบริษัทฯ ก็เร่ิมเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึน้ในไตรมาสท่ี 3 และ 4 โดยกําไรสทุธิของไตรมาส

ท่ี 4 ในปีท่ีผ่านมานัน้ มีการปรับตวัดีขึน้ร้อยละ 20.6 

• ในส่วนของรายได้รวมนัน้ บริษัทฯ มีรายได้รวมจากกลุ่มโรงแรมคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 46 โดยในปี 2563 บริษัทฯ 

มีรายได้รวมเป็นจํานวน 6,133 ล้านบาท ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทํา

ให้รายได้ลดลงร้อยละ 53.7 โดยหากพิจารณาเปรียบเทียบไตรมาสต่อไตรมาส บริษัทฯ มีรายได้เพ่ิมขึน้ร้อยละ 

24.6 โดยเป็นการปรับตวัเพ่ิมขึน้ในไตรมาสท่ี 4 อย่างมีนยัสําคญั 

• ในส่วนรายได้จากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสํานักงาน ยังคงถือได้ว่าเป็นฐานท่ีมั่นคง  

แม้สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในภาพรวม แต่รายได้ในส่วนนีก้็ปรับตวัเพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 6  

ในไตรมาสท่ี 4 
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• สําหรับรายได้จากกลุ่มธุรกิจโรงแรม ซึ่งบริษัทฯ ได้แบ่งประเภทของธุรกิจโรงแรมเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 

โรงแรมกลุ่มประชุมสัมมนา โรงแรมในเมืองในกรุงเทพมหานคร รีสอร์ทระดับลักซ์ชูรี และโรงแรมอ่ืน ๆ  

นอกกรุงเทพมหานคร โดยหากพิจารณาในรายไตรมาส บริษัทฯ มีรายได้เพ่ิมขึน้ร้อยละ 64.6 หรือมีรายได้ 773  

ล้านบาทในไตรมาสท่ี 4 และถือได้ว่ารายได้รวมของบริษัทฯ มาจากโรงแรมกลุ่มประชุมสัมมนา โดยเฉพาะ

รายได้จากโรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คส์ี ควีนส์ปาร์ค (Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park) ซึง่เป็น

โรงแรมขนาดใหญ่และมีรายได้จากการประชุมสัมมนาและจําหน่ายอาหารมากกว่ารายได้จากห้องพัก โดย

สามารถสร้างรายได้ให้บริษัทฯ และกลุ่มธุรกิจโรงแรมถึงร้อยละ 30 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีรายได้จากโรงแรม

ประเภทลกัซ์ชรีูจากกลุ่มนกัท่องเท่ียวในประเทศท่ีเพ่ิมขึน้ในไตรมาสท่ี 4 ในส่วนของโรงแรมนอกกรุงเทพมหานคร

ก็จะมีโรงแรม หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และสปา (Hua Hin Marriott Resort & Spa) ท่ีสามารถสร้างรายได้ให้

บริษัทฯ อย่างต่อเน่ืองหลังกลับมาเปิดดําเนินการตัง้แต่เดือนมิถุนายนในปีท่ีผ่านมา แม้จะได้รับผลกระทบ 

บางช่วงในช่วงกลางไตรมาสท่ี 3 และปลายเดือนธันวาคม โดยสามารถสร้างรายได้สูงกว่าราคาตลาดและยงั

สามารถรักษาอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) ได้ถึงร้อยละ 50 ในปีท่ีผ่านมา ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มี

รายได้จากกลุ่มธุรกิจโรงแรม ซึ่งมาจากการจดัประชุมสัมมนาและจําหน่ายอาหาร รายได้จากนักท่องเท่ียวใน

ประเทศจากรีสอร์ทระดบัลกัซ์ชูรีและโรงแรมอ่ืนนอกกรุงเทพฯ และรายได้จากแขกท่ีเข้ามาใช้บริการในโรงแรม

สถานท่ีกกัตวัทางเลือก (Alternative State Quarantine หรือ ASQ) ซึง่ทัง้หมดนีล้้วนมาจากกลยทุธ์การกระจาย

ความเส่ียงซึง่ช่วยเสริมความมัน่คงและลดผลกระทบต่อบริษัทฯ ท่ามกลางสถานการณ์ท่ีผนัผวน   

• สําหรับรายได้จากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์การค้าเพ่ือการท่องเท่ียว 

คอมมนิูตีช้็อปปิง้มอลล์ คอมมนิูตีม้าร์เก็ต และอาคารสํานกังาน โดยหากพิจารณาเป็นรายไตรมาส ก็จะเห็นถึง

การเติบโตของรายได้ โดยรายได้จากกลุ่มอาคารสํานักงานก็ยังคงเป็นฐานท่ีมั่นคงและสร้างรายได้ต่อเน่ือง 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะต้องมีการปรับกลยทุธ์ใหม่สําหรับศนูย์การค้าเพ่ือการท่องเท่ียว เน่ืองจากท่ีผ่านมาบริษทัฯ 

เน้นฐานลูกค้ากลุ่มนักท่องเท่ียวเกินกว่าร้อยละ 70 อย่างไรก็ดี ยังถือได้ว่ารายได้จากกลุ่มธุรกิจในส่วนนีย้ัง

สามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่บริษัทฯ และเป็นการกระจายความเส่ียงอย่างหน่ึง  

• ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในเร่ืองของการควบคมุประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินงาน (Cost Control) ซึ่งสามารถลดต้นทุนในระยะยาว ทัง้ในส่วนของค่าใช้จ่ายผนัแปร (Variable Cost) 

และค่าใช้จ่ายคงท่ี (Fixed Cost) โดยรวมนัน้ บริษัทฯ สามารถบริหารค่าใช้จ่ายให้ลดลงถึงร้อยละ 37.6  

เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้านัน้ หากพิจารณารายไตรมาส บริษัทฯ สร้าง Margin หรือ EBITDA Margin เพ่ิมขึน้จาก 

ร้อยละ 7 ในไตรมาสท่ี 3 เป็นร้อยละ 21 ในไตรมาสท่ี 4 อันเป็นผลจากการลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเน่ืองของ 

บริษัทฯ ซึ่งการลดค่าใช้จ่ายนัน้มาจากการดําเนินการ “AWC Transformation” ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการ

บริหารงานด้านประสิทธิภาพการจัดการ การประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และการปรับกระบวนการ

ทํางานขององค์กรใหม่ทัง้หมด ทัง้ในส่วนของโครงสร้างขององค์กร กระบวนการทํางาน และกระบวนการในด้าน

ระบบเทคโนโลยี (Technology System)    
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• ในส่วนของกําไรจากการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ นัน้มาจาก 3 กลุ่มธุรกิจหลัก โดยธุรกิจอาคาร

สํานกังานสามารถสร้างกําไรจากการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 4 เพ่ิมขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 3 โดยในปี

ท่ีผ่านมา ธุรกิจอาคารสํานกังานสามารถสร้างกําไรจากการดําเนินงาน (EBITDA) เป็นจํานวน 1,868 ล้านบาท 

โดยถือว่าเป็นส่วนสําคัญท่ีสร้างกระแสเงินสดให้กับบริษัทฯ ทัง้นี ้หากพิจารณากําไรจากการดําเนินงาน 

(EBITDA) ในภาพรวม มีการปรับตัวดีขึน้อย่างเห็นได้ชัดจากกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการในไตรมาสท่ี 4 

โดย EBITDA ได้ปรับตัวดีขึน้ถึงร้อยละ 51.1 และกําไรจากการดําเนินงาน (EBITDA) ของบริษัทฯ ในปี 2563  

อยู่ท่ีประมาณ 1,157 ล้านบาท ซึง่มาจากผลกระทบท่ีเกิดขึน้ต่อรายได้จากกลุ่มธุรกจิโรงแรมและการบริการเป็น

หลกั โดยกําไรจากการดําเนินงาน (EBITDA) ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการมีการปรับตวัดีขึน้ในไตรมาส

ท่ี 4 โดยเฉพาะในกลุ่มโรงแรมอ่ืน ๆ  นอกกรุงเทพมหานคร ถึงแม้จะได้รับผลกระทบระยะสัน้จากการแพร่ระบาด

ของโรค COVID-19 ช่วงปลายเดือนธันวาคมท่ีผ่านมากต็าม ในส่วนของกําไรจากการดําเนินงาน (EBITDA) ของ

กลุ่มธุรกิจเพ่ือการพาณิชย์ในส่วนของศนูย์การค้า แม้จะได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ แต่ก็มีการปรับตวัดี

ขึน้อย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ไตรมาสท่ี 3 และดียิ่งขึน้ในไตรมาสท่ี 4 โดยปรับตวัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.1 ส่วนกําไรจากการ

ดําเนินงาน (EBITDA) ของกลุ่มอาคารสํานกังานก็ปรับตวัเพ่ิมขึน้ในไตรมาสท่ี 4 เช่นกัน โดยทัง้หมดนี ้ล้วนมา

จากการควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ (Cost Efficiency) ของบริษัทฯ ท่ีดําเนินการอย่างต่อเน่ือง ประกอบ

กบัสถานการณ์ของตลาดท่ีปรับตวัดีขึน้ด้วย  

• ในส่วนของค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เน่ืองจากบริษัทฯ มีการบริหารจดัการทัง้องค์กร ตัง้แต่ระดบับริษัทฯ จนถึงระดบั

โครงการ โดยหากพิจารณาทัง้ปี 2563 ค่าใช้จ่ายส่วนกลางปรับลดจาก 780 ล้านบาท ในปี 2562 เหลือ 701  

ล้านบาท แต่หากพิจารณาเป็นรายไตรมาส ค่าใช้จ่ายส่วนกลางลดลงถึงร้อยละ 54.6 ในไตรมาสท่ี 4 ซึง่ส่งผลให้

กําไรจากการดําเนินงาน (EBITDA) ในไตรมาสท่ี 4 ปรับตัวดีขึน้เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 3 ท่ีร้อยละ 270.1  

อย่างไรก็ดี กําไรจากการดําเนินงาน (EBITDA) ทัง้ปีก็ยงัได้รับผลกระทบ โดยปรับลดจาก 5,259 ล้านบาท ในปี 

2562 เป็น 1,157 ล้านบาท ในปี 2563  

• ในส่วนของโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นอยู่ ท่ีร้อยละ 0.7 เท่า  

ในปี 2563 สินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ท่ี 124,466 ล้านบาท ประกอบด้วยส่วนของทนุ 71,186 ล้านบาทและหนีสิ้น 

53,280 ล้านบาท ทัง้นี ้ในต้นปี 2564 มีการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีในการวดัมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการ

ลงทุนจากวิธีราคาทนุเป็นวิธีวดัมลูค่ายตุิธรรมเพ่ือสะท้อนมลูค่าท่ีแท้จริง การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะทําให้ส่วน

ของทนุของผู้ ถือหุ้นมีการปรับเพ่ิมขึน้จาก 71,186 ล้านบาท เป็น 77,660 ล้านบาท โดยประมาณ  

• ในส่วนของภาพรวมของพอร์ตสินทรัพย์ของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ มีสินทรัพย์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.3 ซึ่งมี

ศกัยภาพและสามารถสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดให้กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าหากสถานการณ์ดีขึน้ 

บริษัทฯ ก็พร้อมท่ีจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน เป็นทรัพย์สินท่ีอยู่

ระหว่างการดําเนินงานปกติร้อยละ 18.7 หรือจํานวน 23,503.4 ล้านบาท โดยมีอตัราผลตอบแทนกําไรจากการ

ดําเนินการต่อทรัพย์สินโดยรวมในปี 2562 อยู่ท่ีร้อยละ 8.3 แต่จากผลกระทบท่ีเกิดขึน้ จึงทําให้อตัราผลตอบแทน

กําไรจากการดําเนินการตอ่ทรัพย์สินของทรัพย์สินกลุ่มนีล้ดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 2.1 ในปี 2563 ในขณะท่ีทรัพย์สิน
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ส่วนท่ีเหลืออยู่อีกร้อยละ 81.3 ของพอร์ตสินทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ เป็นทรัพย์สินท่ีมีการเติบโตและไม่ได้รับ

ผลกระทบโดยตรงเพราะอยู่ระหว่างการปรับแผนและอยู่ระหว่างการพฒันา 

• โดยสรุป ถึงแม้บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ก็ยัง

เชื่อมัน่ว่าบริษัทฯ ยงัสามารถเติบโตและสามารถให้บริการกับลกูค้าได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีบริษัทฯ ได้สร้าง

และปรับปรุงการบริหารจดัการท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและการท่ีบริษัทฯ มีรากฐานท่ีแข็งแกร่ง  

รองประธานกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวาระนี ้ ซึ่งมีคําถาม และ/หรือ 

ข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น และคําตอบ และ/หรือ ข้อชีแ้จงจากกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ โดยสรุปได้ดงัต่อไปนี ้

คุณปติมา หล่อกัณภัย และ คุณธนิต ศรีธิมาสถาพร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงนโยบายของบริษัทฯ ในการรับมือ

กบัพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีแนวโน้มเปล่ียนแปลงไป  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ชีแ้จงดังนี  ้ 

ในส่วนของธุรกิจโรงแรมนัน้ หลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  COVID-19 ขึน้  ทําให้ลูกค้ามี

แนวโน้มในการให้ความสําคัญในเร่ืองของสุขอนามัยอย่างมาก ซึ่งเ ร่ืองสุขอนามัยถือเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ โดย

บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานระดับโลก จากการพัฒนาเร่ืองของสุขอนามัยและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า จึงทําให้

บริษัทฯ ได้เห็นถึงความสามารถในการสร้างรายได้ของโรงแรมในกลุ่มเมื่อเทียบกับตลาด (RevPar Index) บริษัทฯ 

จึงให้ความสําคัญอย่างมากในเร่ืองของสุขอนามัย ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่จะส่งเสริม

เร่ืองของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness) ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมในส่วนของแพ็กเกจต่าง ๆ ให้กับลูกค้า 

เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในเร่ืองของการดูแลสุขภาพ รวมถึงการเตรียมพร้อมในการรับลูกค้าท่ีจะมาพักอาศัยใน

ระยะยาว ซึ่งต้องถือว่าบริษัทฯ เป็นเจ้าแรกท่ีเร่ิมโครงการ Bangkok Holidays ด้วยการออกโปรแกรมแพ็กเกจเชิญ

ชวนลูกค้าในกรุงเทพฯ มาพักผ่อนท่ีโรงแรมในกลุ่มของบริษัทฯ ตัง้แต่ช่วงเดือนมิถุนายนในปีท่ีผ่านมา ซึ่งถือว่าได้รับ

การตอบรับเป็นอย่างดี และทําให้ได้ผลประกอบการกลับมาอย่างรวดเร็ว ซึ่งหลังจากนัน้ โรงแรมต่าง ๆ ก็มีการ

ดําเนินการคล้ายกัน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ปรับแผนการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทําโปรแกรมแพ็กเกจที่พัก

พร้อมอาหารและกิจกรรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า เป็นการสนอง

ความต้องการและตอบโจทย์ลูกค้าภายในประเทศที่ต้องการหาสถานที่พักผ่อนกับครอบครัว ซึ่งเห็นได้จากในช่วง

ไตรมาสท่ี 3 และ 4 ท่ีลูกค้าเร่ิมจัดทริปท่องเท่ียว ทัง้นี ้นอกเหนือจากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Wellness) และการ

เข้าพักระยะยาวของลูกค้าแล้ว บริษัทฯ ได้เปิดโปรแกรมจําหน่ายแพ็กเกจ AWC Infinite Lifestyle ผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ทําให้ลกูค้าสามารถเข้ามาใช้บริการในทุกโรงแรมของบริษัทฯ ได้ ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้

เพ่ิมให้กับบริษัทฯ   
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ในส่วนของธุรกิจศูนย์การค้าและอาคารสํานักงาน บริษัทฯ ได้มีกลยุทธ์เกี่ยวกับ Omni Channel โดยการนํา

เ ท ค โน โลย ีด ิจ ิท ัลต ่า ง  ๆ  ม า ป รับ ใ ช้  เ ช ่น  ก า ร ใ ช้ ร ะ บ บ เข้าออกสถานท่ีแบบไร้การสัมผัส ( Touchless Access)  

ที ่อาคาร เอ ็ม ไพร์ทาว เวอร์  โดยไม่ต้องมีการแลกบ ัตร  การใช้ ระบบการจดจําใบหน้า  ( Facial Recognition)  

ซึ่งทัง้หมดนีเ้ป็นการช่วยลดความเสี่ยงในด้านสุขอนามัยได้มากขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีแนวคิดจะนําเทคโนโลยี 

อ่ืน ๆ เข้ามาและปรับเปล่ียนให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าด้วย 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการปรับเปล่ียนแนวคิดให้โรงแรมกลายมาเป็นสถานท่ีทํางาน (Workplace) ได้ด้วย 

ซึ่งเกิดจากการปรับตัวของธุรกิจโรงแรมเพ่ือรองรับพฤติกรรมลูกค้าท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยบริษัทฯ สามารถตอบโจทย์

รูปแบบการทํางานให้กับกลุ่มผู้ เช่าและพันธมิตรของบริษัทฯ ที่อยู่ในอาคารสํานักงานเดียวกันผ่านแพ็กเกจ AWC 

Infinite Lifestyle จึงถือเป็นกลยุทธ์อีกส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ สามารถสร้างการแข่งขันและสร้างกลยุทธ์ภายในกลุ่มได้

เป็นอย่างดี 

ในส่วนของธุรกิจค้าส่ง เมื ่อ เดือนพฤศจิกายนของปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับพืน้ที่ (Repositioning)  ของ

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูนํา้  ซึ ่งอยู่กลางเมือง เ พื่อรองรับธุรกิจค้าส่ง ที่ไ ด้มีการร่วมมือกับทางภาครัฐและ

ภาคเอกชน นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับทางภาครัฐของประเทศจีนในการส่งเสริมการส่งออกไปที่

เมืองอีอู้ สาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่ง เป็นศูนย์การค้าส่งขนาดใหญ่ที่ส ุดในโลก  จะเห็นได้ว่าทัง้หมดนี ้ เป็นการ

ส่งเสริมการตลาดของการค้าส่ง โดยบริษัทฯ จะเป็นส่วนหน่ึงในการเสริมความแข็งแกร่งในทางการค้าให้กับประเทศ 

และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค โดยที่รูปแบบการค้าส่งของบริษัทฯ จะเป็นทัง้แบบ

ออฟไลน์และออนไลน์ผสมกัน และบริษัทฯ ได้มีการเตรียม PhenixBox (Omni Channel Platform) ซึ่งจะมีการเปิด

ตัวอย่างเต็มรูปแบบช่วงกลางปีนี  ้

คุณจุรีมาศ มณีโสะ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การดําเนินการปรับปรุงกระบวนการทัง้องค์กร หรือ Corporate 

Transformation สามารถช่วยให้บริษัทฯ ประหยดัค่าใช้จ่ายหรือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพได้หรือไม่ อย่างไร และเกิดผลดีท่ีสดุจาก

ค่าใช้จ่ายในกลุ่มไหน 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ มีแผนธุรกิจและเตรียมความพร้อม

ของกระบวนการพัฒนาองค์กร (Corporate Transformation) จาก  5 ส่วนหลัก  ๆ คือ ว ัฒนธรรมและค่านิยมหลักของ

องค์กร  (Culture and Core Values) การเตรียมกลยุทธ์ของทรัพยากรบุคคล  (HR Strategy) การปรับเปลี่ยน

กระบวนการทํางานและเทคโนโลยีสารสนเทศ(Improvement on Business Processes and IT) รวมถึงการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ (Digital Transformation) เพ่ือเตรียมความพร้อม เพ่ือการพัฒนาและเติบโตของธุรกิจในรูปแบบ

ใหม่ เ พื ่อใ ห้ตอบโจทย์ความต้องการที ่เป ลี ่ยนแปลงไปของล ูกค้า  (Development Living Creation) และการ

ปรับเปลี่ยนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Transformation) ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าแผนการดังกล่าว

เ ป็ น ก ลย ุท ธ์ที ่สํา ค ัญ ใ น ก า ร ส ร้ า ง อ น า ค ต ที ่ด ีก ว ่า  ( Building a Better Future) โด ย ผลจ า ก ก า ร ทํา  Corporate 
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Transformation ทําให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ โดยจะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่าย ได้แก่ กลุ่มค่าใช้จ่ายด้าน

พนักงาน ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและต้นทุนอาหาร ซึ่งโดยรวมนัน้ บริษัทฯ สามารถบริหารค่าใช้จ่ายให้ลดลง 

คิดเป็นร้อยละ 37.6 ของค่าใช้จ่ายทัง้กลุ่ม ซึ่งล้วนเป็นผลจากการดําเนินการ Corporate Transformation และการ

ดําเนินการเพ่ือการประหยดัพลงังาน (Energy Saving)  

ในส่วนคําถามว่าบริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายในกลุ่มไหนได้มากที่สุดนัน้ สิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสําคัญคือ

เ ร่ืองประสิทธิภาพในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในระยะยาว โดยบริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการปรับ

กระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพและค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการมาตรการประหยัดพลังงาน 

โดยบริษัทฯ ได้ติดตัง้หลังคาแสงอาทิตย์ (Solar Roof) ตามโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทัง้หมด 8 โครงการ การ

ปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้า LED ทัง้หมด 20 โครงการ และได้เปลี่ยนระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation) ของอาคาร

ในปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่บริษัทฯ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง ทัง้นี  ้จากการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพดังกล่าว บริษัทฯ ได้สร้างทีมใหม่ท่ีเรียกว่า Data Analytics ท่ีมาช่วยวิเคราะห์การสร้างคุณค่า 

รวมทัง้การบริหารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์เพ่ือโอกาสการสร้างรายได้และเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ และทําให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนได้กว่าร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านัน้ โดยท่ี

ขณะนี ้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดําเนินการทัง้หมด 6 โครงการภายใต้การนํา  Data Analytics มาใช้ ซึ่งทัง้หมดนี  ้

ถือว่าเป็นการทํา  Corporate Transformation ที่สร้างคุณค่า ความมั่นคง และการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาวให้กับ 

บริษัทฯ  

คุณจุรีมาศ มณีโสะ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมว่า ในอนาคตบริษัทฯ วางแผนจัดการพอร์ตการลงทุนเก่ียวกับ

ธุรกิจโรงแรม ศนูย์การค้า และอาคารสํานกังาน ในสดัส่วนเท่าไหร่ และด้วยเหตอุะไร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการจัดพอร์ตท่ีมีคุณภาพ 

โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ความมั่นคง การกระจายความเส่ียง และบริษัทฯ ได้คํานึงถึงความสมดุลของกระแสเงินสด 

(Balanced Cash Flow)  ซึ่งบริษัทฯ คาดการณ์สัดส่วนกระแสเงินสดที่ได้รับจากธุรกิจที่เ ป็นไปตามฤดูกาลการ

ท่องเที่ยว (Seasonal) หรือธุรกิจโรงแรม ประมาณร้อยละ 50 และกระแสเงินสดที่ได้รับจากธุรกิจให้เช่าซึ่งมีความ

มั่นคงและผันผวนน้อยกว่าในระยะสัน้ อีกประมาณร้อยละ 50  

ในส่วนแผนการในอนาคตของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ ยังเห็นว่ากลยุทธ์การกระจายความเสี่ยง และรักษา

ความสมดุลของกระแสเงินสด (Balanced Cash Flow) เป็นกลยุทธ์ท่ีสําคัญ โดยบริษัทฯ ได้เตรียมแผนการเดินหน้า

ในอนาคตที่จะรักษาสมดุลในส่วนนีถ้ึงแม้จะมีผลกระทบระยะสัน้  อย่างไรก็ดี หากสถานการณ์ปรับตัวดีขึ น้ใน

ปลายปีนีแ้ละปีหน้า บริษัทฯ จะพิจารณาปรับแผนกลยุทธ์ตามท่ีคาดการณ์ไว้ นอกจากนี ้บริษัทฯ พิจารณาแผนการ

เติบโตของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจ 5 ปี ซึ่งยังคงรักษาความสมดุลของกระแสเงินสดเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน 
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คุณปติมา หล่อกัณภัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมว่า โรงแรมท่ีเป็นสถานท่ีกักตัวทางเลือก (Alternative State 

Quarantine) ของบริษัทฯ ประสบความสําเร็จหรือไม่ และมีรายได้อย่างไร   

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จ ัดการใหญ่ ชี แ้จงว่า  โรงแรมท่ีเป็นสถานท่ีกักตัวทางเลือก เป็น

โรงแรมที่ใ ห้น ักเดินทางกักตัว  (Quarantine)  โดยอัตราการเ ข้าพัก (Occupancy Rate) ตอนเ ริ่มอยู่ที ่ประมาณ 

ร้อยละ 10 และหลังจากนัน้ปรับตัวขึ น้มาที่ประมาณร้อยละ  20 ซึ่งอาจไม่ใช่อ ัตราการเข้าพักที่สูงมาก แต่หาก

เปรียบเทียบกับตลาดของโรงแรมในประเภทนี  ้ โรงแรมท่ีเป็นสถานท่ีกักตวัทางเลือกของบริษัทฯ ดังกล่าว ได้ RevPar 

Index สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาด โดยบริษัทฯ ได้เปิดสองโรงแรมเป็นสถานท่ีกักตวัทางเลือก คือ โรงแรม เลอ เมอริเดียน 

กรุงเทพ (Le Meridien Bangkok) และโรงแรมดับเบิล้ทรี  บาย  ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพ (DoubleTree by Hilton 

Sukhumvit Bangkok) ซึ ่งอ ัตราการเ ข้าพ ักของทั ง้สองโรงแรมนี  ้ปรับต ัวดีขึ น้มากกว่า ร้อยละ 30 ในช่วง เดือน

ธันวาคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมามีการปรับตัวลง เนื่องจากการชะลอและการเลื่อน

การเดินทาง รวมถึงการลดจํานวนวันของการกักตัว แต่ยังมีการจองห้องพักเข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ เห็น

ว่ารายได้ในส่วนนีม้ีส่วนช่วยทําให้อัตรา RevPar โดยรวมเป็นบวกและสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทัง้พอร์ต ซึ่งสามารถช่วย

ภาพรวมในระยะสัน้ของบริษัทฯ ได้ 

คุณปติมา หล่อกัณภัย คุณจุรีมาศ มณีโสะ และคุณธนิต ศรีธิมาสถาพร ผู้ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมว่า 

ธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ จะสามารถทํา EBITDA ถึงจุดคุ้มทุนได้หรือไม่ และจะสามารถกลบัมามีกําไรหรือรักษาจุดคุ้มทุนใน

ระดบั EBITDA ได้หรือไม่ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ชี แ้จงว่า  ในส่วนของ EBITDA ของบริษัทฯ ที่ปรับตัวดี

ขึ น้มาจากจุดตํ่าสุดในไตรมาสที่ 2 เ นื่องจากมีหลายโรงแรมกลับมาสร้างผลประกอบการกําไรเบือ้งต้นจากการ

บริหาร (GOP: Gross Operating Profit) เป็นบวก เช่น โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น 

โฮเทล  (The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel Bangkok)  โรงแรม  แบงค็อก  แมริออท เดอะ สุรวงศ์ 

(Bangkok Marriott Hotel The Surawongse) และโรงแรม หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และสปา  (Hua Hin Marriott 

Resort & Spa) นอกจากนี  ้บริษัทฯ ย ังมีต ัวช่วยจากโรงแรมที่เ พิ ่ง เ ปิดให้บริการ คือ โรงแรม บันย ัน  ทรี กระบี่ 

(Banyan Tree Krabi) ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ก็ได้กําไรเบือ้งต้น GOP เป็นบวก ซึ่งสามารถสร้างผลประกอบการ

ให้บริษัทฯ กลับมาได้อย่างรวดเร็ว ในขณะท่ีโรงแรมอ่ืน ๆ บางโรงแรม ท่ีตอนแรกผลประกอบการจากการดําเนินงาน

จะเป็นบวก แต่ก็ได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในรอบสอง ซึ่งในรอบสองใช้เวลาใน

การฟื้นตัวไม่นานประมาณเดือนกว่า ถ้าเทียบกับรอบแรกซึ่งใช้เวลา 6 เดือนถึงจะฟื้นตัว ทัง้นี ้บริษัทฯ เชื่อว่า GOP 

และ  EBITDA ของบริษัทฯ จะเ ริ่มปรับตัวดีขึ น้  เมื ่อมาตรการต่าง  ๆ มีความพร้อม และหากรัฐบาลประกาศให้

นักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าในส่วนนี  ้น่าจะช่วยให้ผล

ประกอบการของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึน้ได้  
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คุณธนิต ศรีธิมาสถาพร ผู้ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมว่า บริษัทฯ ให้ส่วนลดกบัลกูค้าธุรกิจ ศนูย์การค้าและสํานกังาน

ให้เชา่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างไรบ้าง  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี แ้จงว่า  จากสถานการณ์ที่เกิดขึ น้ซึ่งส่งผลกระทบกับ

หลายภาคส่วนไปทั่วโลก บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับพันธมิตรของบริษัทฯ และจะต้อง

ก้าวผ่านสถานการณ์นีไ้ปด้วยกันอย่างดีที่สุด โดยช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการปิดพืน้ที่เพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรการของภาครัฐ โดยบริษัทฯ ไม่ได้เก็บค่าเช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เมื่อกลับมาเปิดบริการ บริษัทฯ จึงเร่ิม

ดําเนินการปรับค่าเช่าด้วยการให้เป็นส่วนลดค่าเช่าเป็นลําดับ ร้อยละ 50 ร้อยละ 30 และร้อยละ 20 จนค่าเช่าปรับ

กลับมาที่อ ัตราเดิม  ทัง้ นี  ้การให้ส่วนลดดังกล่าว จะต้องเป็นผู้ เช่าซึ ่งอยู่ภายใต้เงื ่อนไขการปิดการดําเนินงาน 

นอกจากนี ้สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบกับกระแสเงินสดของผู้ เช่า บริษัทฯ จึงปรับค่าเช่าบางส่วนมาเป็นส่วน

แบ่งของรายได้แทน ซึ่งทัง้หมดนีเ้ป็นส่ิงท่ีบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมและกําหนดมาตรการร่วมกันกับผู้ เช่าเพ่ือช่วยเหลือซึ่ง

กันและกัน ซึ่งทําให้บริษัทฯ สามารถรักษาจํานวนผู้ เช่าและสร้าง Traffic ฐานลูกค้าได้ค่อนข้างรวดเร็ว  

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม รองประธานกรรมการฯ จึงแจ้งต่อท่ีประชุม 

ผู้ ถือหุ้นฯ ว่า เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นฯ รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2563 ตามท่ีเสนอ 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2563 

รองประธานกรรมการฯ มอบหมายให้ คณุวลัลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็น

ผู้ นําเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นฯ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นฯ ว่า งบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด  

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินท่ีรับรองทัว่ไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2563 บริษัทฯ จึงขอเสนอ

งบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตั ิ

รองประธานกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวาระนี ้ซึ่งมีคําถาม และ/หรือ 

ข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น และคําตอบ และ/หรือ ข้อชีแ้จงจากกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ โดยสรุปได้ดงัต่อไปนี ้
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คุณปติมา หล่อกัณภัย และคุณจุรีมาศ มณีโสะ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงมีการเปล่ียนแปลง

การบนัทึกบญัชีอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ และการเปล่ียนแปลงดงักล่าว จะส่งผลดตี่อนกัลงทนุอย่างไร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ เชื่อว่านโยบายทางด้านบัญชีท่ีมีการ

ปรับเปลี่ยนการบันทึกบัญชีสําหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าว  จะสะท้อนมาตรฐานสากลและผู้ ถือหุ้ น

สามารถเห็นมูลค่าท่ีแท้จริงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเห็นมูลค่าท่ีแท้จริงของการลงทุนอีกด้วย 

คุณจุรีมาศ มณีโสะ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ได้มีการลดต้นทนุอย่างไร และลดได้เท่าไหร่ในช่วงสถานการณ์

แพร่ระบาดของโรค COVID-19  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ชีแ้จงว่า ตามที่ได้ตอบข้อซักถามไปแล้วในวาระที่ 1 

นัน้  บริษัทฯ ได้มีการลดต้นทุนไปได้ประมาณร้อยละ  37.6 (จํานวนประมาณ  3,000 ล้านบาท)  ซึ ่ง เ ป็นการลด

ค่าใช้จ่ายคงท่ีและค่าใช้จ่ายผันแปร ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าในการลดต้นทุนดังกล่าวจะสามารถสร้างประสิทธิภาพใน

ด้านค่าใช้จ่ายในระยะยาวให้กับบริษัทฯ  

คุณปติมา หล่อกัณภัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในช่วงท่ีมีการปิดธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการ

พาณิชย์ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ต่อเดือน 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จ ัดการใหญ่ ชี แ้จงว่า  ในช่วงปิดธุรกิจ  บริษัทฯ ได้มีการบริหาร

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะค่าสาธารณูปโภค โดยเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับธุรกิจโรงแรมประมาณ 200-300 ล้านบาท

ต่อเดือน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ประมาณ  80-100 ล้านบาทต่อเดือน ซึ ่ง เป็นการบริหารจัดการ

ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ  

คุณปติมา หล่อกัณภัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ พบปัญหาในการเก็บหนีใ้นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรค COVID-19 หรือไม่ และในส่วนของหนีส้ญูของบริษัทฯ เป็นอย่างไร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ชี แ้จงว่า  เนื่องจากบริษัทฯ มีการบริหารเ ร่ืองความ

เสี่ยงอย่างเข้มงวด และสถานการณ์ที่เกิดขึ น้ ทําให้ผู้ เช่าประสบปัญหาเ ร่ืองกระแสเงินสดและเกิดภาระหนีข้ึ น้  

บริษัทฯ จึงมีการตั ง้ สํารองอย่างต่อเ นื่อง  ด้วยตัว เลขการตัง้ สํารองที่ส ูงกว่ามาตรฐานตามเกณฑ์ แม้จะอยู่ใน

สถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ก็สามารถลดหนีค้งค้างได้อย่างต่อเน่ือง ถึงแม้จะยังมีหนีใ้หม่เพ่ิมเข้ามา ทัง้นี ้บริษัทฯ 

สามารถบริหารจัดการการเก็บหนีไ้ด้เป็นอย่างดี  

คุณปติมา หล่อกัณภัย คุณจุรีมาศ มณีโสะ และคุณธนิต ศรีธิมาสถาพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ จะ

มีกระแสเงินสดเพียงพอในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หรือไม่ 
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ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ชีแ้จงว่า ในช่วงปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ สามารถบริหารให้

กระแสเงินสดเป็นบวกจากการดําเนินงาน (หลังหักค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน) บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ สามารถ

รักษาความแข็งแกร่งด้านกระแสเงินสดได้อย่างดี ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีการเตรียมวงเงินและสภาพคล่องเพ่ือ

เตรียมความพร้อมต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดหาวงเงินกู้ ยืมไว้ทัง้หมดจํานวน 50,000 

ล้านบาท  โดยจํานวน  30,000 ล้านบาท เป็นวงเงินกู้ ยืมเพื่อรองรับการเติบโต ซึ ่งบริษัทฯ มีการพิจารณาอย่าง

รอบคอบระมัดระวังในแผนการใช้และแผนการลงทุน  

คุณปติมา หล่อกัณภัย และคุณธนิต ศรีธิมาสถาพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ดอกเบีย้เงินกู้ เฉล่ียเป็นอย่างไร  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จ ัดการใหญ่ ชี แ้จงว่า  บริษัทฯ มีอ ัตราส่วนทางการเงินและ

โครงสร้างหนีส้ินต่อทุนที่แข็งแกร่งที่ 0.7 เท่า และในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีความมั่นคงต่อเนื่อง โดยอัตรา

ดอกเบีย้ที่บริษัทฯ ได้รับในขณะนี ้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับบริษัทที่ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือที่ Rating A+ ซึ่ง 

ถือว่าเป็นอัตราดอกเบีย้ท่ีดี 

คุณกรรติกา ตันธุวนิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า งบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปี 2563 เป็นอย่างไรบ้าง 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ชีแ้จงว่า งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบในปีที่

ผ่านมา คือ มีผลขาดทุนในปีที่ผ่านมาประมาณ 1,881 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ในภาพรวมสําหรับปีที่ผ่านมา บริษัทฯ 

สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรักษากระแสเงินสดให้เป็นบวกได้  

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม รองประธานกรรมการฯ จึงขอให้ท่ีประชุม 

ผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก 

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งในวาระนีต้้อง

ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที ่ประชุมผู้ ถือหุ้ นฯ  ไ ด้พิจารณาแล้ว  มีมติอนุม ัติงบการเงิน  สําหรับปี สิ น้ส ุดว ันที่ 31 

ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

มติ 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 29,451,417,372 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่าย 

เงนิปันผล ประจาํปี 2563 

รองประธานกรรมการฯ มอบหมายให้ คุณวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่  

เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นฯ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นฯ ว่า สําหรับผลการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 396,887,382 

บาท ซึ่งตามมาตรา 116 แห่ง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. 

บริษัทมหาชน”) และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 51 กําหนดให้บริษทัฯ ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทนุสํารองไม่

น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน บริษัทฯ จึงเสนอขอจดัสรรกําไรสทุธิเพ่ือเป็นทนุสํารองตามกฎหมายไว้จํานวน 19,844,369 บาท 

และเสนอให้งดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2563 เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

รองประธานกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวาระนี ้ซึ่งมีคําถาม และ/หรือ 

ข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น และคําตอบ และ/หรือ ข้อชีแ้จงจากกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ โดยสรุปได้ดงัต่อไปนี ้

คุณจุรีมาศ มณีโสะ และคุณธนิต ศรีธิมาสถาพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่จ่ายเงินปันผล  

เพ่ือแบ่งเบาภาระแก่ผู้ ถือหุ้น 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จ ัดการใหญ่ ชี แ้จงว่า  บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ 

ผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษี 

เงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสํารองต่าง ๆ ตามกฎหมาย ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุน

ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ จึงของดจ่ายเงินปันผล 

คุณจุรีมาศ มณีโสะ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมว่า หากยังมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อยู่ บริษัทฯ  

จะจ่ายเงินปันผลในปีหน้าหรือไม่ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จ ัดการใหญ่ ชี แ้จงว่า  หากลูกค้าหรือนักเดินทางสามารถเดิน

ทางเข้าประเทศได้ ซึ่งจะทําให้ธุรกิจโรงแรมสามารถฟื้นกลับมาได้ ซึ่งบริษัทฯ คงต้องขอดูสถานการณ์ที่จะเกิดขึน้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ  มีนโยบายจ่ายเง ินปันผลให้แก่ผู้ ถ ือหุ้ นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกําไรส ุทธิจากการ

ดําเนินงานปกติตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
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คุณกรรติกา ตันธุวนิตย์  ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงงดจ่ายเงินปันผลในปี 2563 และบริษัทฯ 

จ่ายเงินปันผลในเดือนไหนบ้าง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จ ัดการใหญ่ ชี แ้จงว่า  บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ 

ผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิจากการดาํเนินงานปกติตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และหลังหักเงิน

สํารองต่าง ๆ ตามกฎหมาย และบริษัทฯ ยังคงมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง และหากมีการอนุมัติการ

จ่ายเงินปันผลโดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือน นับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รองประธานกรรมการฯ จึงขอให้ที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิเพ่ือเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ซึ่งในวาระนีต้้องได้รับ

คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนสํารองตาม

กฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มติ 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 29,450,944,072 99.9984 

ไม่เห็นด้วย 473,300 0.0016 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ 

รองประธานกรรมการฯ มอบหมายให้ คณุรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็น

ผู้ นําเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นฯ  

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ชีแ้จงต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นฯ ว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง 

พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ซึ่งกําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุม

สามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทัง้สิน้ 15 คน สําหรับ

กรรมการบริษัทท่ีครบกําหนดตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจาํปี 2564 มีจํานวน 5 คน ได้แก่ 

1)  ศาสตราจารย์ (พิเศษ)ประสิทธ์ิ  โฆวิไลกลู กรรมการอิสระ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ 
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2)  นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการอิสระ  

และประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 

3)  นายวชัรา ตนัตริยานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

4)  รองศาสตราจารย์ธิติพนัธ์ุ เชือ้บญุชยั กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเส่ียง  

และกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

5)  นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ และกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นควรให้บริษัทฯ เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาแต่งตัง้กรรมการท่ีครบ

กําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 5 คนข้างต้น กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระ

หน่ึง โดยรายละเอียดประวตัิกรรมการทัง้ 5 ท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 2 ของหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 

2564 ท่ีได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว 

รองประธานกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น

ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น รองประธานกรรมการฯ จึงขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นฯ 

พิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระ เป็นรายบคุคล เพ่ือความโปร่งใสในการลงคะแนน 

และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี ซึง่ในวาระนี ้บคุคลท่ีได้รับคะแนนสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้

เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีพึงมีหรือจะพึงเลือกในครัง้นี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตัง้กรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ

จํานวน 5 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหน่ึง โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นฯ ได้อนุมัติ

เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนดงันี ้

1) รองศาสตราจารย์ธิติพันธ์ุ เชือ้บุญชัย กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ

กํากับดูแลกิจการ 

มติ 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 29,451,417,372 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
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2) นายวัชรา ตันตริยานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

มติ 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 29,450,870,972 99.9981 

ไม่เห็นด้วย 546,400 0.0019 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

3) นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

มติ 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 29,427,633,622 99.9192 

ไม่เห็นด้วย 23,783,750 0.0808 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

4) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

มติ 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 29,426,515,972 99.9154 

ไม่เห็นด้วย 24,901,400 0.0846 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

5) ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

มติ 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 29,378,544,872 99.7526 

ไม่เห็นด้วย 72,872,500 0.2474 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2564 

รองประธานกรรมการฯ มอบหมายให้ คุณรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นฯ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ชีแ้จงต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง 

พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 30 ซึ่งกําหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นควรให้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะสําหรับรอบบัญชีปี 2564 ซึ่งเมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 

32,000,000 บาท ซึ่งเป็นจํานวนเท่ากับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับรอบบญัชีปี 2563 

โดยส่วนค่าตอบแทนพิเศษ ให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตาม

ความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ และตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านเป็นสําคญั โดยไม่

มีสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ สําหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รายละเอียดข้อมลูค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดย่อย สําหรับรอบบญัชีปี 2564 ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 

2564 ท่ีได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว 

รองประธานกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวาระนี ้ซึ่งมีคําถาม และ/หรือ 

ข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น และคําตอบ และ/หรือ ข้อชีแ้จงจากกรรมการบริษัท โดยสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

คุณปติมา หล่อกัณภัย และคุณจุรีมาศ มณีโสะ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 บริษัทฯ ได้มีการบริหารจดัการผลตอบแทนของกรรมการอย่างไร 

คุณรังสรรค์ ศ รีวรศาสตร์  ชี แ้จงว่า  บริษัทฯ ได้มีการบริหารจ ัดการค่าตอบแทนของกรรมการ  ซึ ่ง เมื ่อ

เปรียบเทียบค่าตอบแทนในปี 2562 และปี 2563 จะเห็นได้ว่า ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ลดลงจากปี 2562 เหลือร้อยละ 54 ซึ่งตํ่ากว่าจํานวนท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นได้อนุมัติไว้  

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม รองประธานกรรมการฯ จึงขอให้ท่ีประชุม 

ผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2564 ซึ่งในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง 

ในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2564 

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ดงันี ้
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มติ 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมด 

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 

เห็นด้วย 29,448,245,372 99.9892 

ไม่เห็นด้วย 3,172,000 0.0108 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และการกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี สําหรับปี 

2564 

รองประธานกรรมการฯ มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นฯ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นฯ ว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 

และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 ซึ่งกําหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงิน 

ค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี  

ทัง้นี ้ตามข้อเสนอท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและกลัน่กรองอย่างเหมาะสมแล้ว ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้มีมติเห็นชอบการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ 

สําหรับปี 2564 ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้

ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งผู้ สอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  

สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ให้ความเห็นชอบ โดยสามารถเป็นผู้ ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ดงัรายชื่อต่อไปนี ้

1)  นางสาวกนกอร ภริูปัญญวานิช ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 10512  หรือ 

2)  นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4439  หรือ 

3)  นายธนิต  โอสถาเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5155  หรือ 

4)  นายเอกสิทธ์ิ ชธูรรมสถิตย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4195  

โดยให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชี 2564 และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีสําหรับรอบปี

บญัช ี2564 ของบริษัทฯ ซึง่เป็นค่าสอบบญัชี (Audit Fee) จํานวน 3,245,000 บาท โดยรวมค่าใช้จา่ยอ่ืนท่ีจ่ายตามจริง (Out of 

Pocket Expenses) ทัง้นี ้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปีบัญชี 2564 ของบริษัทฯ ลดลงจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

สําหรับรอบปีบญัชี 2563 จํานวน 161,500 บาท 
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รองประธานกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวาระนี ้ซึ่งมีคําถาม และ/หรือ 

ข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น และคําตอบ และ/หรือ ข้อชีแ้จงจากกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ โดยสรุปได้ดงัต่อไปนี ้

คุณจุรีมาศ มณีโสะ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  

ให้เป็นผู้สอบบญัชีอย่างต่อเน่ือง 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ได้คัดเลือกผู้ สอบบัญชีโดยให้ทําการ

เสนอราคาจากผู้ สอบบัญชีรายใหญ่ทัง้หมดจํานวน 4 บริษัท ซึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้ เสนอ

ราคาท่ีคุ้มค่าท่ีสุด และด้วยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีบริษัท  

เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั มีเป็นอย่างดี จึงเห็นว่าน่าจะเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

คุณปติมา หล่อกัณภัย และคุณจุรีมาศ มณีโสะ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ได้มีการเปรียบเทียบค่าสอบ

บญัชกีบับริษัทอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือไม่  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ได้ดําเนินการเปรียบเทียบค่าสอบ

บัญชีกับบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งปรากฏว่าค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่ได้มีมูลค่าที่ส ูงกว่าราคาตลาด 

แต่อย่างใด เพราะเมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นที่มีรูปแบบโครงสร้างที่มีบริษัทย่อยเป็นจํานวนมากแล้ว  

เห็นว่าค่าสอบบัญชีท่ีเสนอนีเ้ป็นราคาท่ีคุ้มค่าแล้ว 

คุณกรรติกา ตันธุวนิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีท่ีลดลงในปี 2563 เป็นค่าสอบบัญชีในส่วนไหนท่ี

ลดลง  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จ ัดการใหญ่ ชี แ้จงว่า  เนื่องด้วยในปี 2562 เป็นปีที่บริษัทฯ เข้า 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมีจํานวนรายการสอบบัญชีเป็นจํานวนมาก  โดยในปี 2563 

จํานวนรายการที่สอบบัญชีได้ลดลง  ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึง ทําให้จํานวน

รายการสอบบัญชีลดลง ซึ่งส่งผลให้ค่าสอบบัญชีลดลงตามไปด้วย 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม รองประธานกรรมการฯ จึงขอให้ท่ีประชุม 

ผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และการกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2564 ซึ่งในวาระนีต้้อง

ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และการกําหนด

ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้
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มติ 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 29,451,417,372 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ซ่ึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์

และรายการที่ เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

รองประธานกรรมการฯ มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จ ัดการใหญ่ เป็นผู้ นําเสนอ

รายละเอียดต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นฯ  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่  ชีแ้จงต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นฯ ว่า วาระนีป้ระกอบไปด้วยการ

เข้าลงทนุ 2 โครงการ ดงัต่อไปนี ้

1) การเข้าลงทนุในบริษัท ทีซีซี เวิง้นาครเขษม จํากดั เพ่ือพฒันาโครงการเวิง้นครเกษม (วาระท่ี 7.1) และ 

2) การเข้าลงทนุในบริษัท วรรณทรัพย์พฒันา จํากดั เพ่ือพฒันาโครงการลาซาล 8 ไร่ (วาระท่ี 7.2) 

ซึ่งทัง้สองโครงการเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยแต่ละ

โครงการ มีรายละเอียดดังนี  ้

วาระที่ 7.1 การเข้าลงทุนในบริษัท ทีซีซี เวิง้นาครเขษม จาํกดั 

 

บริษัทฯ จะเข้าซือ้หุ้นสามญัในบริษัท ทีซีซี เวิง้นาครเขษม จํากัด (“ทีซีซี เวิง้นาครเขษม”) จากผู้ ถือหุ้นเดิมของทีซีซี 

เวิง้นาครเขษม (“ผู้ขายหุ้นสามัญในทีซีซี เวิง้นาครเขษม”) ซึ่งเป็นบุคคลเก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ โดยเป็นบริษัทในกลุ่มของ 

นายเจริญ สิริวฒันภกัดี และคุณหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี (รวมเรียกว่า “ผู้ให้สิทธิ”) ตามข้อกําหนดในสญัญาให้สิทธิระหว่าง 

บริษัทฯ กับผู้ ให้สิทธิ ฉบบัลงวนัท่ี 7 มิถุนายน 2562 และบนัทึกข้อตกลงแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาให้สิทธิ ลงวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 

(รวมกันเรียกว่า “สัญญาให้สิทธิ”) ในการเข้าลงทุนครัง้นี ้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะซือ้หุ้นสามัญรวมทัง้หมดจํานวน 

300,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100  ของหุ้นทัง้หมดของทีซีซี เวิง้นาครเขษม (“ผู้ซือ้หุ้นสามัญในทีซีซี เวิง้นาครเขษม”) 

รวมมลูค่าประมาณ 8,2651  ล้านบาท ตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดในสญัญาซือ้ขายหุ้นในทีซีซี เวิง้นาครเขษม ระหว่างผู้ขายหุ้น

 
1   ราคาค่าซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของ ทีซีซี เวิง้นาครเขษม และราคาค่าตอบแทนการโอนสิทธิการรับเงินตามสญัญากู้และดอกเบีย้ค้างจ่าย (โดย

อาจจะเป็นรูปแบบการรับโอนสิทธิการรับเงินตามสญัญาเงินกู้  หรือเป็นการที่บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่ทีซีซี เวิง้นาครเขษม เพ่ือให้ทีซีซี เวิง้นาคร

เขษมนําไปชําระคืนเจ้าหนีเ้งินกู้ ยืมและดอกเบีย้ค้างจ่าย) ทัง้หมดรวมกันประมาณ 8,347.65 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยราคาที่ตกลงซือ้ขาย 

ประมาณ 8,265 ล้านบาท และสินทรัพย์และหนีส้ินหมุนเวียนประมาณ 82.65 ล้านบาท โดย ณ วันที่ทําการซือ้ขาย ทีซีซี เวิง้นาครเขษม ได้
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สามญัในทีซีซี เวิง้นาครเขษมกบัผู้ซือ้หุ้นสามญัในทีซีซี เวิง้นาครเขษม (“สัญญาซือ้ขายหุ้นทีซีซี เวิง้นาครเขษม”) นอกจากนี ้ทีซีซี 

เวิง้นาครเขษม ต้องใช้เงินเพ่ือลงทุนสําหรับการพฒันาโครงการ จํานวนประมาณ 8,247.8 ล้านบาท รวมเป็นเงินท่ีบริษัทฯ และ/หรือ

บริษทัยอ่ยต้องชําระทัง้สิน้ประมาณ 16,595.5  ล้านบาท (รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่าจะดําเนินการซือ้หุ้นสามญัในทีซีซี เวิง้นาครเขษม จากผู้ขายหุ้นสามัญในทีซีซี เวิง้นาครเขษม

เสร็จสิน้ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ดี หากการดําเนินการซือ้หุ้นสามญัในทีซีซี เวิง้นาครเขษมจากผู้ขายหุ้นสามญั

ในทีซีซี เวิง้นาครเขษมไม่เสร็จสิน้ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว และผู้ซือ้หุ้นสามญัในทีซีซี เวิง้นาครเขษมมีความประสงค์จะซือ้

หุ้นสามัญในทีซีซี เวิง้นาครเขษมต่อไป ผู้ซือ้หุ้นสามัญในทีซีซี เวิง้นาครเขษมอาจมีภาระที่ต้องชําระเงินเพิ่มเติมในอตัรา 

ร้อยละ 5 ต่อปี โดยคํานวณจากมูลค่าการซือ้ขายหุ้นสามญัในทีซีซี เวิง้นาครเขษม รวมถึงเงินทุนหมนุเวียนสทุธิ หนีสิ้นตาม

บญัชี และเงินลงทนุพฒันาโครงการส่วนเพ่ิม (ถ้ามี) ให้กบัผู้ขายหุ้นสามญัในทีซีซี เวิง้นาครเขษม 

การเข้าซือ้หุ้นสามญัในทีซีซี เวิง้นาครเขษม ดงักล่าวข้างต้น (“โครงการเวิง้นครเกษม”) เข้าข่ายเป็นการเข้าซือ้หรือการ

ได้มาซึง่กิจการของบริษัทอ่ืนตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและการเข้าทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนยัสําคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไป

ซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท 

จดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์”) ซึ่งมีขนาดรายการสงูสดุเมื่อคํานวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน เท่ากับร้อยละ 13.33 อ้างอิง

ตามงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

นอกจากนี ้โครงการเวิง้นครเกษม เข้าข่ายเป็นการเข้าทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ประเภท

สินทรัพย์และบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยง

กัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบัติการของบริษัท 

จดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) 

โดยมีมูลค่าของรายการคิดเป็นร้อยละ 23.66 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบบั

ตรวจสอบของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึง่มากกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ 

วาระที่ 7.2 การเข้าลงทุนในบริษัท วรรณทรัพย์พัฒนา จาํกัด 

บริษัทฯ จะเข้าซือ้หุ้ นสามัญในบริษัท วรรณทรัพย์พัฒนา จํากัด (“วรรณทรัพย์พัฒนา”) จากผู้ถือหุ้นเดิมของ 

วรรณทรัพย์พฒันา (“ผู้ขายหุ้นสามัญในวรรณทรัพย์พัฒนา”) ซึ่งเป็นบคุคลเก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ โดยเป็นบริษัทในกลุ่มของ 

 
ดําเนินการขายและโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์หรือทรัพย์สินใด ๆ และหนีส้ิน้ใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับที่ดินโฉนดเลขที่ 3105 เลขที่ดิน 679 หน้าสํารวจ 

880 ตัง้อยู่บนถนนเยาวราช ถนนเจริญกรุง ถนนจกัรวรรดิ์ และถนนบริพตัร แขวงสมัพนัธวงศ์ เขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ขนาดที่ดิน 14-1-

91 ไร่ และชําระเงินกู้ยืมพร้อมทัง้ดอกเบีย้ค้างจ่าย ที่เกี่ยวเนื่องกบัรายการข้างต้น 
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ผู้ ให้สิทธิ ตามข้อกําหนดในสัญญาให้สิทธิ ในการเข้าลงทุนครัง้นี ้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะซือ้หุ้นสามัญรวมทัง้หมด

จํานวน 10,000 หุ้น หรือคิดร้อยละ 100 ของหุ้นทัง้หมดของวรรณทรัพย์พัฒนา (“ผู้ซือ้หุ้นสามัญในวรรณทรัพย์พัฒนา”)  

รวมมลูค่าประมาณ 502 ล้านบาท ตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดในสญัญาซือ้ขายหุ้นในวรรณทรัพย์พฒันา ระหว่างผู้ขายหุ้น

สามญัในวรรณทรัพย์พฒันากบัผู้ซือ้หุ้นสามญัในวรรณทรัพย์พฒันา (“สัญญาซือ้ขายหุ้นวรรณทรัพย์พัฒนา”) เพ่ือให้ได้มาซึง่

สิทธิการเช่าโครงการลาซาล 8-2-94 ไร่ (“โครงการลาซาล 8 ไร่”)  ทัง้นี ้วรรณทรัพย์พฒันามีภาระค่าเชา่ท่ีต้องชําระตลอดอายุ

สัญญาเช่าท่ีดิน อีกจํานวนประมาณ 147 ล้านบาท และต้องใช้เงินเพ่ือลงทุนสําหรับการพัฒนาโครงการ จํานวนประมาณ 

514.8 ล้านบาท รวมเป็นเงินท่ีบริษทัฯ และ/หรือบริษัทย่อย ต้องชําระทัง้สิน้ประมาณ 712.3 ล้านบาท (รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่าจะดําเนินการซือ้หุ้ นสามัญในวรรณทรัพย์พัฒนา จากผู้ ขายหุ้นสามัญในวรรณทรัพย์พัฒนา  

เสร็จสิน้ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ดี หากการดําเนินการซือ้หุ้นสามญัในวรรณทรัพย์พฒันาจากผู้ขายหุ้นสามญั

ในวรรณทรัพย์พฒันา ไม่เสร็จสิน้ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว และผู้ซือ้หุ้นสามญัในวรรณทรัพย์พฒันามีความประสงค์จะซือ้

หุ้นสามญัในวรรณทรัพย์พฒันาต่อไป ผู้ซือ้หุ้นสามัญในวรรณทรัพย์พฒันา อาจมีภาระท่ีต้องชําระเงินเพ่ิมเติมในอัตราร้อยละ 

5 ต่อปี โดยคํานวณจากมลูค่าการซือ้ขายหุ้นสามญัในวรรณทรัพย์พฒันา รวมถึงเงินทนุหมนุเวียนสทุธิ หนีสิ้นตามบญัชี และ

เงินลงทนุพฒันาโครงการส่วนเพ่ิม (ถ้ามี) ให้กบัผู้ขายหุ้นสามญัในวรรณทรัพย์พฒันา 

การเข้าซือ้หุ้นสามญัในวรรณทรัพย์พฒันาดงักล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นการเข้าซือ้หรือการได้มาซึ่งกิจการของบริษทั

อ่ืนตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและการเข้าทํารายการได้มาซึง่สินทรัพย์ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ ซึ่งมีขนาดรายการสงูสดุเมื่อคํานวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน เท่ากับร้อยละ 0.57 อ้างอิง

ตามงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  

 
2   ราคาค่าซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของ วรรณทรัพย์พัฒนา และราคาค่าตอบแทนการโอนสิทธิการรับเงินตามสญัญากู้และดอกเบีย้ค้างจ่ายทัง้หมด 

(โดยอาจจะเป็นรูปแบบการรับโอนสิทธิการรับเงินตามสญัญาเงินกู้  หรือเป็นการที่บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่วรรณทรัพย์พฒันา เพ่ือให้วรรณทรัพย์

พัฒนา นําไปชําระคืนเจ้าหนีเ้งินกู้ยืมและดอกเบีย้ค้างจ่าย) ทัง้หมดรวมกันประมาณ 50.5 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยราคาที่ตกลงซือ้ขาย 50  

ล้านบาท และสินทรัพย์และหนีส้นิหมุนเวียนประมาณ 0.5 ล้านบาท โดย ณ วนัที่ทําการซือ้ขาย วรรณทรัพย์พัฒนา ได้ดําเนินการขายและโอน

กรรมสิทธ์ิในทรัพย์หรือทรัพย์สินใด ๆ และหนีส้ิน้ใด ๆ เว้นแต่สัญญาเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 993 เลขที่ดิน 6829 หน้าสํารวจ 35117 ตัง้อยู่บนถนน 

แบร่ิง-ลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ขนาดที่ดิน 3-2-36 ไร่ ระหวา่งนายเริงชยั เจริญทรัพย์กบัวรรณทรัพย์พัฒนา ฉบบัลงวนัที่ 4 

ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยมีกําหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี ตัง้แต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2593 และบันทึกข้อตกลงโอนสิทธิและ

หน้าที่ตามสัญญาเช่าที่ดินตามโฉนดที่ดิน 994 เลขที่ดิน 6830 หน้าสํารวจ 35118 ตัง้อยู่บนถนนแบร่ิง-ลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร ขนาดที่ดิน 5-0-58 ไร่  ระหว่างบริษัท บุญมณีพฒันา จํากัดกับวรรณทรัพย์พัฒนา ฉบบัลงวนัที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยมี

กําหนดระยะเวลาในการเช่า 30 ปี ตัง้แต ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2593 และชําระเงินกู้ยืมพร้อมทัง้ดอกเบีย้ค้างจ่าย ที่เกี่ยวเนื่อง

กบัรายการข้างต้น 
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นอกจากนี ้โครงการลาซาล 8 ไร่ เข้าข่ายเป็นการเข้าทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ประเภทสินทรัพย์

และบริการ ตามประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยมีมลูค่าของรายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.813 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมี

ตัวตนสุทธิของบริษัทฯ อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  ซึ่งมากกว่า 

ร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ 

อน่ึง รายละเอียดของการเข้าทําโครงการตามวาระท่ี 7.1 และวาระท่ี 7.2 ปรากฏอยู่ในสารสนเทศ ตามเอกสารแนบ 4 

และรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการทัง้สอง ตามเอกสารแนบ 5 ของหนงัสือเชิญประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2564    

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิการเข้าลงทนุในทีซีซี เวิง้นาครเขษม (วาระท่ี 7.1) และการ

เข้าลงทุนในวรรณทรัพย์พฒันา (วาระท่ี 7.2)  ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ  

และเข้าข่ายเป็นการเข้าซือ้หรือการได้มาซึง่กิจการของบริษัทอ่ืนตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน นอกจากนี ้

เพ่ือให้โครงการของบริษัทฯ ดังกล่าวสําเร็จลุล่วง บริษัทฯ จึงขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่มีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวเน่ือง ตลอดจนกําหนดหรือเปล่ียนแปลง

เงื่อนไข ข้อกําหนด หรือรายละเอียดใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อโครงการของบริษัทฯ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏใน

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2564 

รองประธานกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวาระนี ้ ซึ่งมีคําถาม และ/หรือ 

ข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น และคําตอบ และ/หรือ ข้อชีแ้จงจากกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ โดยสรุปได้ดงัต่อไปนี ้

คุณจุรีมาศ มณีโสะ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เหตใุดบริษัทฯ ยงัคง

ลงทนุเพ่ิมเติมอย่างต่อเน่ืองและบริษัทฯ มีแผนการลงทนุต่อเน่ืองไปอย่างไร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จ ัดการใหญ่ ชี แ้จงว่า  บริษัทฯ มีแผนการในการจัดโครงสร้าง

การเงินให้มีความแข็งแกร่งและตามกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ ที่มุ่ง เ น้นการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  และ 

บริษัทฯ พิจารณาเข้าลงทุนในโครงการเวิง้นครเกษมอย่างรอบคอบแล้วว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในระยะยาว  

สําหรับคําถามเ ร่ืองแผนการลงทุนและสาเหตุของการเข้าลงทุนนัน้  เ นื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าโครงการ

ดังกล่าวเป็นโครงการระยะยาว โดยมีระยะเวลาประมาณ 6 ปี และในช่วงนีเ้ป็นช่วงเวลาที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สามารถก่อสร้างด้วยต้นทุนที่ตํ่ากว่าสถานการณ์ปกติ เนื่องจากสภาวะตลาดในสถานการณ์

ขณะนี ้ผู้ รับเหมาและ Supplier มีปริมาณงานน้อยลง และบริษัทฯ เล็งเห็นถึงประสิทธิภาพของค่าใช้จ่ายในการ

 
3 การคํานวนรายการเกี่ยวโยงจะไม่รวมภาระค่าเช่าที่ต้องชําระตลอดอายสุญัญาเช่าที่ดินจํานวนประมาณ 147 ล้านบาท 
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พัฒนาโครงการ จึงควรเร่ิมก่อสร้างตัง้แต่ช่วงนี ้ ซึ่งจะทําให้โครงการนีส้ามารถสร้างผลประกอบการได้เร็วขึน้ และ

ภายใต้ข้อเสนอที่บริษัทฯ ได้รับภายใต้สัญญาให้สิทธิ ทําให้บริษัทฯ สามารถเลือกโครงการที่มีคุณภาพที่จะเสริม

ความแข็งแกร่งและเพิ่มความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในระยะยาวให้กับบริษัทฯ ได้ ด้วยเหตุนี  ้จึงเป็น

แผนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง  และบริษัทฯ จะพิจารณาจังหวะเวลาในการลงทุนและการเปิดตัวโครงการอย่าง

เหมาะสม  

  คุณกรรติกา ตันธุวนิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัท ทีซีซี เวิง้นาครเขษม จํากดั และบริษัท วรรณทรัพย์พฒันา 

จํากัด อยู่ท่ีใด ทําไมบริษัทฯ จึงเลือกซือ้สองบริษัทนี ้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จ ัดการใหญ่ ชีแ้จงว่า บริษัท ทีซีซี เวิง้นาครเขษม จํากัด เป็นบริษัทท่ี

เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ (Freehold) ของท่ีดินท่ีจะใช้พฒันาโครงการเวิง้นครเกษมกลางเยาวราช และบริษัท วรรณทรัพย์พฒันา 

จํากัด เป็นเจ้าของสิทธิการเช่าของท่ีดินโครงการลาซาล 8 ไร่ ซึ่งบริษัทฯ มีโครงการลาซาล อเวนิว 1 และ 2 ในบริเวณนัน้อยู่

แล้ว บริษัทฯ จึงวางแผนท่ีจะเชื่อมต่อโครงการเหล่านีเ้ข้าด้วยกัน 

คุณทองทศ แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ี

จะลงทุนซือ้หุ้นบริษัท ทีซีซี เวิง้นาครเขษม จํากัด โดยมีมลูค่ารวมทัง้สิน้ 8,347.65 ล้านบาท และยงัมีมลูค่าพฒันาโครงการอีก

ส่วนหน่ึง โดยรวมมลูค่าโครงการทัง้สิน้เป็นจํานวน 16,595.5 ล้านบาท และมีเงื่อนไขว่าหากบริษัทฯ ไม่สามารถดําเนินการซือ้

ขายหุ้นให้เสร็จสิน้ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ จะต้องชําระเงินเพ่ิมเติมในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี เช่นเดียวกบัการเข้า

ลงทุนซือ้หุ้นในบริษัท วรรณทรัพย์พฒันา จํากัด ซึ่งมีการกําหนดเงื่อนไขดงักล่าวด้วยเช่นกัน นอกจากนี ้ตามความเห็นของ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในหน้า 72 ซึง่ให้ความเห็นว่าการเข้าทํารายการได้มาซึง่สินทรัพย์ และรายการท่ีเก่ียวโยงของทัง้สอง

โครงการในครัง้นี ้มีความสมเหตสุมผล โดยมีความเห็นเพ่ิมเติมในหน้า 71 และ 72 ระบุว่า ในกรณีท่ีบริษัทฯ ซือ้หุ้นสามญัของ

ทัง้สองบริษัทไม่เสร็จสิน้ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ สามารถท่ีจะพฒันาโครงการได้ก่อน โดยไม่ต้องชําระค่าหุ้น

สามัญและยังขอให้ผู้ขายหุ้นสามัญในสองบริษัทนีจ้่ายค่าพฒันาโครงการไปก่อนด้วย โดยบริษัทฯ ต้องชําระเงินเพ่ิมเติมใน

อตัราร้อยละ 5 ต่อปีของยอดรวมค่าซือ้หุ้นและรับโอนสิทธิการรับเงินตามสญัญาเงินกู้และดอกเบีย้ค้างจ่ายของทัง้สองบริษัท 

บวกกับค่าพฒันาโครงการท่ีบริษัทนีไ้ด้ทดรองไปก่อน ทัง้นี ้เน่ืองจากสัญญาซือ้ขายหุ้นใน 2 บริษัทนี ้ไม่มีกําหนดระยะเวลา 

ดงันัน้ หากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิการเข้าทํารายการในวาระท่ี 7.1 และ 7.2 และหากบริษัทฯ ตดัสินใจท่ีจะเร่ิมลงทนุพฒันา

โครงการภายหลังวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นระยะเวลาหลายปี ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ควรจะมีการวิเคราะห์การลงทุน

โครงการอีกครัง้หรือไมโ่ดยอ้างอิงข้อมลูล่าสดุ ณ ขณะนัน้ เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้และผลตอบแทนของโครงการก่อนการ

ตดัสินใจลงทุน  โดยคณุทองทศ แพงลาด สอบถามว่า 1) การชําระเงินเพิ่มเติมในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี มีกรอบระยะเวลา

กําหนดหรือไม่ และควรมีกําหนดระยะเวลาก่ีปี 2) หากพ้นกรอบระยะเวลาดงักล่าว จะมีเงื่อนไขอย่างไร และจะทําให้ราคาและ

ข้อมลูเปล่ียนแปลงหรือไม่ บริษัทฯ จะนํากลบัเข้ามาให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิอีกครัง้หรือไม่ และ 3) อตัราการชําระ

เงินเพ่ิมเป็นอตัราร้อยละ 5 ต่อปี หรือร้อยละ 0.8 ต่อปี เพราะเหตใุด   
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ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ชีแ้จงว่า  

1) ตามเงื่อนไขของสัญญาให้สิทธิ บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการพิจารณาเข้าลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพ 

ทัง้นี ้ภายหลังการลงนามสัญญาซือ้ขายหุ้ น บริษัทฯ ต้องเร่ิมดําเนินการพัฒนาโครงการทัง้ในส่วนการออกแบบและ

การขออนุญาตท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ ซึ่งใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานก่อนการปรับปรุง ก่อสร้าง และใช้เงินลงทุน โดยอัตรา

การชําระเงินเพิ่มเติมที่ร้อยละ 5 เป็นเ ร่ืองที่ตกลงระหว่างคู่ส ัญญา  และไม่ได้มีกรอบระยะเวลากําหนดไว้  แต่มี

เงื่อนไขว่าหากบริษัทฯ จะซือ้หุ้ นในโครงการนีภ้ายหลังจากระยะเวลาที่กําหนด บริษัทฯ จะต้องชําระเงินเพิ่มเติม 

ร้อยละ 5 ต่อปี ซึง่บริษัทฯ สามารถพิจารณาเข้าทํารายการในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมได้  

2) หากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติ บริษัทฯ จะพิจารณาสถานการณ์อย่างรอบคอบ และอาจจะยังไม่เข้าลงทุน

ในช่วงนี ้แต่จะพิจารณาตามความเหมาะสม อย่างไรก็ดี การตัดสินใจว่าจะลงทุนในช่วงระยะเวลาใด บริษัทฯ ไม่

ต้องนําเร่ืองดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอีกครัง้ เนื่องจากการเข้าลงทุนในทัง้สองบริษัทนี ้ จะเป็นไป

ตามที่รายละเอียดที่นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นในครัง้นีแ้ล้ว โดยหากบริษัทฯ ต้องชําระเงินเพิ่มเติมร้อยละ 5 ต่อปี  

ก็ถือว่ายังเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เน่ืองจากโดยปกตินัน้ มูลค่าท่ีดินในทําเลท่ีมีศักยภาพ (Prime Location) มีอัตราเติบโต

เฉล่ียมากกว่าร้อยละ 10 ต่อปี ซึง่เป็นอตัราท่ีสงูมาก ทัง้นี ้บริษัทฯ จะพิจารณาระยะเวลาท่ีเหมาะสมต่อไป  

3) ในส่วนของตวัเลขร้อยละ 5 ต่อปี หรือร้อยละ 0.8 ต่อปี นัน้ เป็นบทวิเคราะห์ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีพูดถึง

ต้นทุนทางการเงินท่ีร้อยละ 4.2 โดยเฉล่ีย อย่างไรก็ดี ตามท่ีได้เรียนชีแ้จงไป อตัราร้อยละ 5 ต่อปี ถือว่าเป็นอัตราท่ีตํ่ากว่า 

มูลค่าท่ีเติบโตใน Prime Location ซึ่งท่ีดินท่ีเสนอนี ้เป็นท่ีดินท่ีติดคลองโอ่งอ่างท่ีกรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวแห่งใหม่ท่ีเติบโตเฉล่ียกว่าร้อยละ 10 ต่อปี  

คุณกรรติกา ตันธุวนิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โครงการเวิง้นครเกษมเมื่อสร้างเสร็จแล้ว จะดําเนินการประเภทใด  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จ ัดการใหญ่ ชีแ้จงว่า  โครงการเวิง้นครเกษมจะเป็นโครงการพิเศษ 

ประเภท Mixed Development ท่ีอยู่ใจกลางชุมชนย่านไชน่าทาวน์ ซึ่งจะมี 2 โรงแรม ประกอบด้วยโรงแรมอินเตอร์ 

คอนติเนนตลั (InterContinental) และโรงแรมไวท์เลเบล (White Label) โครงการ Branded Residence อีกทัง้มีร้านค้าปลีกทัง้ 

บนดินและใต้ดิน โดยเชื่อมต่อกบัพืน้ท่ีกิจกรรมโดยรอบและลานกิจกรรม นอกจากนี ้ยงัมีโซโห (SOHO) โมเดลท่ีจะเป็นทัง้ส่วน

ของท่ีพกัและร้านค้าภายในตวั ซึง่โครงการนี ้เป็น Mixed Development ท่ีตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และเสริมศนูย์กลางของชุมชนท่ี

สร้างคณุค่าในระยะยาว และสร้างจดุแข็งให้ประเทศในระยะยาว 

คุณกรรติกา ตันธุวนิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โครงการลาซาล 8 ไร่ เมื่อสร้างเสร็จแล้ว จะดําเนินการประเภทใด  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จ ัดการใหญ่ ชี แ้จงว่า  ตามที่บริษัทฯ มีโครงการลาซาล อเวนิว 1  

อยู่แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นคอมมูนิตีม้าร์เก็ตท่ีมีกลุ่มลูกค้าท่ีจับจ่ายสูงสุด (High Spending) ในทุกประเภทโครงการของบริษัทฯ  
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โดยต่อมามีการขยายเฟส 2 คือ ลาซาล อเวนิว 2 และในครัง้นี ้พืน้ท่ีลาซาล 8 ไร่ จะเป็นการขยายเฟส 3 ซึง่เป็นโครงการท่ีอยู่ใน

บริเวณท่ีต่อเน่ืองกัน โดยจะทําโมเดลเพ่ือตอบโจทย์กลุ่มเด็กโดยให้เป็นแหล่งกิจกรรมสําหรับเด็ก รวมทัง้สร้างคุณค่าและ 

Wellness ให้แก่เด็ก เน่ืองจากบริเวณดงักล่าวมีโรงเรียนนานาชาตอิยู่หลายโรงเรียน กล่าวโดยสรุป การพฒันาโครงการนี ้คือ 

การสร้างศนูย์การค้าสําหรับเด็กและครอบครัว รวมถึงสนัทนาการ ส่ิงอํานวยความสะดวกและกิจกรรมต่าง ๆ     

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม รองประธานกรรมการฯ จึงขอให้ท่ีประชุม 

ผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกันของ

บริษัทฯ และเป็นการเข้าซือ้หรือการได้มาซึง่กิจการของบริษัทอ่ืนตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชน  ดงันี ้

7.1 อนมุตัิการเข้าลงทนุในบริษัท ทีซีซี เวิง้นาครเขษม จํากดั รวมทัง้การมอบอํานาจท่ีเก่ียวข้อง และ 

7.2 อนมุตัิการเข้าลงทนุในบริษัท วรรณทรัพย์พฒันา จํากดั รวมทัง้การมอบอํานาจท่ีเก่ียวข้อง  

ทัง้นี ้วาระท่ี 7.1 และวาระท่ี 7.2 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

มติที่ประชุมสําหรับวาระที่ 7.1 การเข้าลงทุนในบริษัท ทีซีซี เวิง้นาครเขษม จาํกัด     

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท ทีซีซี เวิง้นาครเขษม จํากัด ซึ่งเข้าข่าย

เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นการเข้าซือ้หรือการได้มาซึง่กิจการของ

บริษัทอ่ืนตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และมีมติอนุมติการมอบอํานาจท่ีเก่ียวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย ดงันี ้

มติ 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 5,427,817,272 99.6219 

ไม่เห็นด้วย 17,028,100 0.3125 

งดออกเสียง 3,572,000 0.0656 

บตัรเสีย 0 0 

หมายเหต:ุ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี ้ซึง่เป็นการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั ผู้ถือหุ้นที่มีส่วน

ได้เสียซึ่งไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี  ้ คือ (1) บริษัท ที ซี ซี  บริหารธุรกิจ จํากัด (2) TCC GROUP 

INTERNATIONAL LIMITED ซึ่ง (1) และ (2) เป็นกลุ่มบริษัทของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา  

สิริวฒันภกัดี (3) นายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และ (4) นางวลัลภา ไตรโสรัส ซึง่ (3) เป็นบตุรเขยและ (4) เป็นบตุรสาวของ

นายเจริญ สิ ริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิ ริวัฒนภักดี ทัง้นี  ้นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา  
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ไตรโสรัส ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันกับนายเจริญ สิริวฒันภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวฒันภักดี และไม่ได้มี

ความสมัพนัธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลกัษณะเป็นการกระทําร่วมกบับคุคลอ่ืน (Acting in Concert) แต่อย่างใด 

มติที่ประชุมสําหรับวาระที่ 7.2 การเข้าลงทุนในบริษัท วรรณทรัพย์พัฒนา จาํกัด 

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท วรรณทรัพย์พัฒนา จํากัด ซึ่งเข้าข่าย

เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นการเข้าซือ้หรือการได้มาซึง่กิจการของ

บริษัทอ่ืนตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และมีมติอนุมติการมอบอํานาจท่ีเก่ียวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย ดงันี ้

มติ 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 5,427,819,172 99.6219 

ไม่เห็นด้วย 17,026,200 0.3125 

งดออกเสียง 3,572,000 0.0656 

บตัรเสีย 0 0 

หมายเหต:ุ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี ้ซึง่เป็นการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั ผู้ถือหุ้นที่มีส่วน

ได้เสียซึ่งไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี  ้ คือ (1) บริษัท ที ซี ซี  บริหารธุรกิจ จํากัด (2) TCC GROUP 

INTERNATIONAL LIMITED ซึ่ง (1) และ (2) เป็นกลุ่มบริษัทของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา  

สิริวฒันภกัดี (3) นายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และ (4) นางวลัลภา ไตรโสรัส ซึง่ (3) เป็นบตุรเขยและ (4) เป็นบตุรสาวของ

นายเจริญ สิ ริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิ ริวัฒนภักดี ทัง้นี  ้นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา  

ไตรโสรัส ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันกับนายเจริญ สิริวฒันภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวฒันภักดี และไม่ได้มี

ความสมัพนัธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลกัษณะเป็นการกระทําร่วมกบับคุคลอ่ืน (Acting in Concert) แต่อย่างใด 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

รองประธานกรรมการฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ไม่มีเร่ืองอ่ืนเพ่ิมเติมท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นฯ แล้ว  

จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวาระนี ้ซึ่งมีคําถาม และ/หรือ ข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้ น  

และคําตอบ และ/หรือ ข้อชีแ้จงจากกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ โดยสรุปได้

ดงัต่อไปนี ้
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คุณจุรีมาศ มณีโสะ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีการดําเนินงานเร่ืองการพฒันาอย่างยัง่ยืนอย่างไรบ้าง 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ชีแ้จงว่า เร่ืองการพฒันาอย่างยัง่ยืนนัน้เป็นเร่ืองท่ีบริษัทฯ 

ให้ความสําคญั เน่ืองจากอยู่ในพนัธกิจหลกัของบริษัทฯ คือการสร้างอนาคตที่ดีกว่า (Building a Better Future) ซึ่งเป็น

ส่วนที ่สําค ัญในการขับเคล่ือนและสร้างความต่อเน่ืองในทุกกระบวนการ ซึ่งในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการแต่งตัง้

คณะกรรมการความยั่งยืน (Sustainability Committee) และคณะกรรมการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน  (CAC 

Committee) เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการยื่นขอรับรอง CAC โดยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการกํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีบริษัทฯ 

ให้ความสําคญั  

ในส่วนของนโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยืนนัน้ บริษัทฯ จะพิจารณาทกุกลไกและกระบวนการของธุรกิจ ตัง้แต่ขัน้ตอน

การลงทุน การคิดโครงการ และการพัฒนาโครงการ ซึ่งต้องตอบโจทย์ในด้านส่ิงแวดล้อมและชมุชน และการบริหารจดัการ  

ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมกับพันธมิตร (Partner) ระดับโลก อย่างโรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล 

(The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel Bangkok) ท่ีได้รับรางวลัความยัง่ยืนเป็นโรงแรมแรกของโลก  

นอกจากนี ้จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ Green Loan ระยะยาว 

จากบรรษัทเงินทนุระหว่างประเทศ (IFC) โดยถือว่าเป็นบริษัทอสงัหาริมทรัพย์แห่งแรกในประเทศท่ีได้รับสินเชื่อ Green Loan นี ้ 

สะท้อนถึงหลักการและแผนงานของบริษัทฯ ในด้านการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทัง้ด้านส่ิงแวดล้อม ทัง้ในเร่ือง

ประสิทธิภาพการใช้พลงังานและอ่ืน ๆ  

คุณธนิต ศรีธิมาสถาพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โครงการศนูย์การค้าพนัธ์ุทิพย์ ประตนํูา้ หรือ AEC Trade Center มี

ความคืบหน้า อย่างไรบ้าง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จ ัดการใหญ่ ชี แ้จงว่า  ตัง้แต่วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ท่ีผ่านมา 

บริษัทฯ มีการเปิด AEC Trade Center - Pantip Wholesale Destination ซึ่งเป็นโมเดลท่ีบริษัทฯ ได้ปรับรูปแบบพืน้ท่ีกลาง

เมืองให้เป็นศูนย์ค้าส่ง โดยเป็นการให้บริการในรูปแบบ Omni Channel ซึ่งเป็นรูปแบบการค้าส่งท่ีตอบโจทย์ผู้ ค้าส่ง (โดย

โมเดลธุรกิจรูปแบบเดิมมีต้นทุนท่ีสูงและไม่สามารถเชื่อมธุรกิจแบบออนไลน์ได้) โดยการดําเนินการในรูปแบบนี ้บริษัทฯ 

สามารถสร้างพืน้ท่ีให้ผู้ซือ้และผู้ขายมาพบและเจรจากนั และสามารถตอบโจทย์ธุรกิจท่ีจะเติบโตต่อเน่ืองผ่าน PhenixBox ช่อง

ทางการซือ้ขายออนไลน์ (Omni Channel Platform)  

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีแผนการจะเปิดศนูย์รวมการค้าส่งสําหรับผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารท่ีครอบคลมุและมีความ

หลากหลาย (Food Destination Center) ภายใต้แนวคิด Beyond Exhibition เพ่ือให้ผู้ซือ้และผู้ขายร่วมมือกนัสร้างการเติบโต

ต่อไป  
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คุณธนิต ศรีธิมาสถาพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โครงการ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ มีการปรับกลยุทธ์ของร้านค้าปลีกใน

เอเชียทีค ซึ่งเดิมเคยมีกลุ่มผู้ เช่าท่ีตอบโจทย์นักท่องเท่ียวเป็นหลัก ในปีท่ีผ่านมาและในปีนี ้บริษัทฯ ได้มีการปรับกลุ่ม 

ผู้ เช่าให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าในประเทศ และการช่วยเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมเข้าไปด้วย นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เปิดตัว  

เรือสิริมหรรณพ เมื่อปีท่ีผ่านมา ซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์และสัญลักษณ์สําคัญ (Iconic Landmark) ริมแม่นํา้เจ้าพระยา  

โดยหากมีการเปิดประเทศ บริษัทฯ เชื่อมัน่ว่าจะมีนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกเข้ามาชื่นชมและคาดว่าเรือสิริมหรรณพ จะเป็นจดุท่ี

เป็นไฮไลท์เสริมให้กบัเอเชียทีค กรุงเทพมหานคร และประเทศไทย  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาโครงการทัง้พืน้ท่ีซึ่งอยู่ด้านข้างของเอเชียทีคตามท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม 

ผู้ ถือหุ้นเมื่อปีท่ีผ่านมา ซึง่บริษัทฯ มีแผนการท่ีจะสร้าง Iconic Landmark อีกแห่งหน่ึงให้กรุงเทพมหานคร  

คุณปติมา หล่อกัณภัย และคุณจุรีมาศ มณีโสะ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ คาดหวงัว่านักท่องเท่ียวจะ

กลบัมาเมื่อใด 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทยอยเดิน

ทางเข้ามาในไตรมาสที่ 3 ของปีนี ้และธุรกิจของบริษัทฯ น่าจะเร่ิมดีขึน้ในไตรมาสที่ 4 โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าหาก

สถานการณ์ทุกอย่างดีขึน้ตามท่ีคาดการณ์ จะส่งผลดีในภาพรวม โดยในต้นปีหน้า ธุรกิจการท่องเท่ียวจะเร่ิมกลับมา

แข็งแกร่งอีกครัง้  

คุณปติมา หล่อกัณภัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อัตราการต่อสัญญาของกลุ่มผู้ เช่ามีจํานวนเท่าใด และในปีนีม้ี

แนวโน้มเป็นอย่างไร 

ประธานเ จ้าหน้า ที ่บริหารและกรรมการผู้ จ ัดการใหญ่ ชี แ้จงว่า  ปี  2563 มีอ ัตราการต่อส ัญญา ของ

ศูนย์การค้าอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 70 และในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564 อตัราการต่อสญัญาอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 91 โดยในส่วน

ของกลุ่มอาคารสํานกังาน อตัราการต่อสญัญาของปี 2563 อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 80 ซึ่งเป็นอตัรามาตรฐานปกตท่ีิยงัสามารถ

รักษาการตอ่สญัญาเช่าของผู้ เช่า  

คุณจุรีมาศ มณีโสะ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีโครงสร้างในการกํากับดูแลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

อย่างไร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ชีแ้จงว่า ตามที่ได้เรียนชีแ้จงไปข้างต้นว่าบริษัทฯ ได้

แต่งตั ง้คณะกรรมการความยั ่งยืน  (Sustainability Committee) และมีคณะทํางานด้านความยั่งยืน (Sustainability 

Working Team) ทําหน้า ที ่บริหารด้านความยั ่งยืน  โดยทํางานร่วมกับผู้ เชี่ยวชาญในเร่ืองต่าง ๆ (Subject Matter 

Expert) กล่าวคือ มีการดูแลกํากับด้านความยั่งยืนในการบริหารจัดการ และมีทีมงานหลักที่ทําหน้าที่ประสานงาน
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และดูแลร่วมกับหน่วยธุรกิจและหน่วยปฏิบตัิการต่าง ๆ เช่น กลุ่มลงทุน กลุ่มพฒันา กลุ่มส่ิงแวดล้อม กลุ่มการบริหารจดัการ

ของเสียและนํา้ ซึง่ถือว่าเป็นการประสานงานแบบเมทริกซ์ (Matrix) โดยจะมีการรายงานของคณะทํางานด้านความยัง่ยืนเพ่ือ

รายงานต่อคณะกรรมการความยั่งยืน และคณะกรรมการความยั่งยืนจะรายงานต่อคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป  

คุณจุรีมาศ มณีโสะ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การพฒันาอย่างยัง่ยืนเก่ียวข้องและมีความสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ อย่างไร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับแนวคิดและการ

ดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ESG (Environmental, Social, and Governance) กล่าวคือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเป็นกลไกสําคัญของการดําเนินธุรกิจ และเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพ่ือสร้างการ

เติบโตและคุณค่าให้กับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องอย่างยั่งยืน      

คุณปติมา หล่อกัณภัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า  บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ บริหารระดับสูงบ่อยครัง้  

เพราะเหตุใด  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จ ัดการใหญ่ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ เล็งเห็นถึงการรวมพลังและการท่ี

บริษัทฯ มีผู้ บริหารระดังสูงที่มีประสิทธิภาพมาร่วมกันทํางานและอยู่ภายใต้ความเชื่อมั่นในพันธกิจ ภายใต้แนวคิด 

Building a Better Future ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ผลักดันเ ร่ืองการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าจะเป็น

การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้สําหรับทุกคนในองค์กร และเติบโตอย่างยั่งยืนไปสู่อนาคตท่ีดีขึน้  

คุณธนิต ศรีธิมาสถาพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตใุดราคาหุ้นจึงตก  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จ ัดการใหญ่ ชี แ้จงว่า  ราคาหุ้ นเ ป็นเ ร่ืองของสถานการณ์ใน 

ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีความผันผวนในปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นท่ีจะสร้างความมั่นคงและยั่งยืน

ให้แก่ผู้ ถือหุ้ น โดยหากพิจารณาจากพอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ บริษัทฯ มีทรัพย์สินประเภทที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ

กรรมสิทธ์ิ (Freehold) ท่ีมีคุณภาพหลายโครงการ ซึ่งถือเป็นการสร้างคุณค่าระยะยาวและเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ ท่ี

มีพอร์ตการลงทุนท่ีแข็งแกร่ง  
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เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม รองประธานกรรมการฯ จึงขอให้ประธาน

กรรมการบริษัทได้กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้น  

ประธานกรรมการบริษัทได้กล่าวต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นฯ ว่า บดันี ้บริษัทฯ ได้ดําเนินการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 

2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ครบทุกระเบียบวาระแล้ว และขอขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอ

ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และกล่าวปิดประชมุ 

เลิกประชมุเวลา 17.09 น. 

 

 

 ลงชื่อ  - ลายมือชื่อ - ประธานท่ีประชมุ 

   (คณุเจริญ สิริวฒันภกัด)ี 

 

ลงชื่อ  - ลายมือชื่อ - เลขานกุารบริษัท 

  (คณุดวงพร กิจเลิศบรรจง) 

 

 

ลงชื่อ  - ลายมือชื่อ- ผู้จดัทํารายงานการประชมุ 

  (คณุสิริรัตน์ กีรติบตุร) 


