
 

 
 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกัด (มหำชน)  
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 

 
เวลำและสถำนที ่

บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SHR”) ไดจ้ดัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 
2564 เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 22 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. โดยเป็นกำรประชมุในรูปแบบผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
เท่ำนัน้ 

 
กรรมกำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม 
1)   นำยสมพงษ์ ตณัฑพำทย์                        กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
2)    นำยไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธ์ิ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
3)   นำยจกัร บญุ-หลง กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ  
4)   นำยปรญิญำ พฒันภกัดี                               กรรมกำรอิสระ 
5)   ดร. ชญำนิน เทพำค ำ กรรมกำร 
6)   นำยนรศิ เชยกลิ่น กรรมกำร  
7)   นำงฐิติมำ รุง่ขวญัศิรโิรจน ์ กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง  
8)   นำยเดิรก์ องัเดร ลีน่ำ เดอ คยุเปอร ์ กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง  

                                                                   และประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

ทัง้นี ้มีกรรมกำรเขำ้รว่มประชมุจ ำนวน 8 คน จำกกรรมกำรทัง้หมด 8 คน คิดเป็นสดัส่วนกรรมกำรที่เขำ้รว่มประชมุ
เท่ำกบัรอ้ยละ 100 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด โดยกรรมกำรทัง้ 8 คน เขำ้รว่มประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งทกุท่ำนได้
แสดงตนก่อนกำรประชมุแลว้ นอกจำกนี ้ยงัมีผูบ้รหิำรระดบัสงู ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษำกฎหมำย ที่เขำ้รว่มประชมุผ่ำนส่ือ
อิเล็กทรอนิกสใ์นครัง้นี ้ดงัต่อไปนี ้ 
 
ผู้บริหำรระดับสูงทีเ่ข้ำร่วมประชุม  
1) นำยชยัรตัน ์ศิวะพรพนัธ ์                             กรรมกำรบรหิำร ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกำรเงิน และเลขำนกุำรบรษิัท 
2) นำงสำวกนัตก์นิษฐ์ วิจิตรเจรญิ                    ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส ฝ่ำยปฏิบตัิกำร บญัชีและกำรเงิน 
3) นำยสเตฟำโน อลัแบรโ์ต รุสซำ                     ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส ฝ่ำยปฏิบตัิกำร 
4) นำงสำวมทันำ เทียนทอง                             ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส ฝ่ำยกำรขำยและกำรตลำด 
 
ผู้สอบบัญชจีำกบริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮำสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกัด  
1)  นำยชำญชยั ชยัประสิทธ์ิ 
2)  นำยธีรยทุธ ปัญญำทวีทรพัย ์
3)  นำงสำวสพุฤกษำ บญุลือ 



รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2564 บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
วนัที่ 22 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. 
 

หนำ้ที่ 2 จำก 25 
 

ทีป่รึกษำกฎหมำยจำกบริษัท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซ่ี จ ำกัด  
1)  นำยกมลำสณ ์อรุพีพฒันพงศ ์                     
2)  นำยภคัพล ขนัทมณี                                    

นอกจำกนี ้ยังมีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมอื่นๆ ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ นำงสำวอนันจิรำ แสนสุข ผูแ้ปลภำษำจำก
บริษัท  ยูนีค ทรำนสเลชั่น จ ำกัด ที่บริษัทฯ จดัใหม้ีเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรชำวต่ำงประเทศที่เขำ้
ร่วมประชุมในครัง้นี ้และนำงสำวอุมำชษญำ เจริญไชย ผูแ้ทนอำสำพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูร้บัมอบฉันทะจำกสมำคม
ส่งเสรมิผูล้งทนุไทย  
 
เร่ิมกำรประชุม  

นำยสมพงษ์ ตัณฑพำทย ์ประธำนกรรมกำร ท ำหนำ้ที่ประธำนที่ประชุม (“ประธำนฯ”) ไดม้อบหมำยใหน้ำย    
ชยัรตัน ์ศิวะพรพนัธ ์ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกำรเงินและเลขำนุกำรบริษัท เป็นผูช้่วยประธำนในท่ีประชมุ ในกำรใหข้อ้มลู
เก่ียวกับองคป์ระชุม อ่ำนค ำถำมจำกผูถื้อหุน้ และด ำเนินกำรประชุมตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกประธำนฯ และนำงสำว
จนัทรก์ำนต ์จนัทรห์อม ท ำหนำ้ที่เป็นพิธีกรในกำรประชมุ (“พิธีกรฯ”) รวมถึงเป็นผูป้ระกำศผลคะแนนในแต่ละวำระ  

กำรประชุมครัง้นี ้บริษัทฯ ไดว้่ำจำ้งบริษัท อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นผูดู้แลกำรจดักำร
ประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยใชร้ะบบ Cisco WebEx Meeting ในกำรเขำ้รว่มประชมุ และระบบ Inventect Connect 
ส ำหรบักำรลงคะแนนเสียง หรือ e-Voting ซึ่งระบบกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์เป็นระบบที่ไดม้ำตรฐำนสอดคลอ้ง
ตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้นพระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกำศ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มำตรฐำนกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำน     
ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 อีกทัง้ ยงัสอดคลอ้งตำมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 43  ที่ก ำหนดว่ำ “กำรประชุมผูถื้อหุน้ของ
บรษิัทฯ สำมำรถกระท ำผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้ โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเงื่อนไขตำมที่กฎหมำยก ำหนด” 

ประธำนฯ ไดก้ล่ำวตอ้นรบัผูถื้อหุน้เขำ้สู่กำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปีผูถื้อหุน้ และแถลงต่อที่ประชุมว่ำ
เนื่องดว้ยสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของไวรสัโควิด-19 ที่เริ่มมีกำรแพร่ระบำดระลอกใหม่ และมีแนวโนม้กำรแพร่ระบำด
อย่ำงต่อเนื่อง บรษิัทฯ เล็งเห็นถึงควำมไม่แน่นอนดงักล่ำว และตระหนกัถึงสขุภำพและควำมปลอดภยัของผูถื้อหุน้และผูท้ี่มี
ส่วนร่วมในกำรจดัประชมุ จึงไดด้  ำเนินกำรจดักำรประชุมผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ในรูปแบบผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์พียงรูปแบบเดียว
เท่ำนัน้  

นำยชยัรตัน ์ศิวะพรพนัธ ์ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท ไดแ้จง้ขอ้ก ำหนดเก่ียวกับองค์
ประชุมตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (ตำมที่ไดม้ีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหำชนฯ") 
มำตรำ 103 และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 38 ที่ก ำหนดว่ำ ในกำรประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจ ำนวนผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะจำก
ผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชมุไม่นอ้ยกว่ำยี่สิบหำ้คน หรือไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัได้
ไม่นอ้ยกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ โดยกำรประชมุในครัง้นี ้ในขณะท่ีเริ่ม
กำรประชุม มีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ ำนวน 10 รำย และผูร้บัมอบฉันทะจ ำนวน 91 รำย รวมทัง้สิน้ 101 รำย นบั
รวมจ ำนวนหุน้ได ้2,457,658,253 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 68.3891 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ จ ำนวน 
3,593,640,000 หุน้ จึงถือว่ำครบเป็นองคป์ระชมุตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทฯ ยงัคงเปิดรบั



รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2564 บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
วนัที่ 22 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. 
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ลงทะเบียน และใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ในกำรเขำ้รว่มประชมุภำยหลงัจำกที่เริ่มกำรประชมุไปแลว้ โดยผูถื้อหุน้ดงักล่ำวจะมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวำระท่ียงัไม่ไดพ้ิจำรณำลงมติ  

อนึ่ง กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 เป็นไปตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมครั้งที่  
2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 โดยบริษัทฯ ไดก้ ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมัญ            
ผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ในวนัท่ี 10 มีนำคม 2564 

จำกนัน้ ประธำนฯ จึงกลำ่วเปิดกำรประชมุ เพื่อพจิำรณำเรื่องต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระท่ีไดบ้อกกล่ำวไวใ้นหนงัสือ
เชิญประชมุ และก่อนเขำ้สู่วำระกำรประชมุ ประธำนฯ ไดข้อให ้ นำงสำวจนัทรก์ำนต ์ จนัทรห์อม ผูท้  ำหนำ้ที่พิธีกร                    
ในกำรประชมุ ชีแ้จงหลกัเกณฑใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบ ดงันี ้

 
 ขอ้ปฎิบตัิส ำหรบักำรประชมุ 
1. กำรประชมุจะพิจำรณำเรื่องตำมล ำดบัระเบียบวำระท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะน ำเสนอขอ้มลูในแต่

ละวำระ และเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำมก่อนกำรลงมติและจะแจง้ผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีกำรนับคะแนนเสียงใน
วำระนัน้ ๆ เสรจ็สิน้ตำมล ำดบั 

2. กำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุจะนบัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่อง
ใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจำกกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมกำร  

3. ผูถื้อหุน้สำมำรถลงคะแนนเสียงทัง้หมดที่มีอยู่เพื่อออกเสียงวำ่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง หรือ ไม่ส่งกำร
ออกเสียงลงคะแนน อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนั้น เว้นแต่  ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้ custodian ใน
ประเทศไทย เป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้เท่ำนัน้ จึงจะสำมำรถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได ้โดยรวมคะแนนเสียง
ทั้งหมดแลว้ ตอ้งไม่เกินจ ำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี ้หำกผูร้บัมอบฉันทะที่เป็น custodian ออกเสียงไม่ครบจ ำนวน
เสียงที่ลงทะเบียน จะถือว่ำเสียงที่ขำดเป็นกำรงดออกเสียง 

4. ในกำรลงมติในแต่ละวำระ บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงเฉพำะผูถื้อหุน้ที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรือ      
งดออกเสียง โดยจะน ำคะแนนเสียงดงักล่ำวมำหกัออกจำกจ ำนวนเสียงทัง้หมด  โดยคะแนนที่เหลือจำกกำรหกัดงักล่ำวให้
ถือว่ำเป็นคะแนนที่เห็นดว้ย/เห็นชอบ/อนมุตัิ ในวำระนัน้ๆ ทัง้หมด บรษิัทฯ จะประกำศผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ
ใหท้ี่ประชมุทรำบทนัทีหลงัจำกกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระสิน้สดุลง โดยจะแสดงผลคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
งดออกเสียง และบตัรเสีย และคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละเท่ำใด 

ส ำหรบัระเบียบวำระท่ี 4 พิจำรณำอนมุตัิกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ บรษิัทฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้
พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยลงคะแนนผ่ำนระบบ e-Voting ไม่ว่ำ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง 
เพื่อนบัคะแนนเสียง ซึ่งในระบบจะมีกำรลงคะแนนส ำหรบักรรมกำรแต่ละท่ำนตำมล ำดับ ส ำหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่ลงคะแนน
เสียงใดๆ ในระบบ จะถือว่ำลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย 

5. ในกรณีที่ผูม้อบฉนัทะระบคุวำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนน บรษิัทฯ จะบนัทึก กำรออกเสียงลงคะแนน
ดงักล่ำว พรอ้มกับกำรลงทะเบียนเพื่อเขำ้ร่วมประชมุของผูร้บัมอบฉันทะ หำกผูม้อบฉันทะไม่ ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำร
ออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำ หรือลง
มติในเรื่องใดนอกเหนือจำกที่ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด 
ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงคะแนนแทนไดต้ำมที่เห็นสมควร 



รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2564 บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
วนัที่ 22 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. 
 

หนำ้ที่ 4 จำก 25 
 

 ขัน้ตอนกำรออกเสียงลงคะแนนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส ์เป็นดงันี ้
1. ในกำรลงคะแนนเสียงใหผู้ถื้อหุน้เลือกวำระที่ตอ้งกำรออกเสียงลงคะแนนจำกนัน้ระบบ  จะแสดงปุ่ มส ำหรบั  

กำรออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด 4 ปุ่ มดว้ยกนั คือ 
1)  ปุ่ มสีเขียว คือ เห็นดว้ย 
2)  ปุ่ มสีแดง คือ ไม่เห็นดว้ย 
3)  ปุ่ มสีสม้ คือ งดออกเสียง และ 
4)  ปุ่ มสีฟ้ำ คือ ไม่ส่งกำรออกเสียงลงคะแนน  

โดยในแต่ละวำระ บรษิัทฯ จะใหเ้วลำในกำรลงคะแนนเสียงในระบบ e-Voting ประมำณ 2 นำที ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะจะสำมำรถเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงไดจ้นกว่ำจะมีกำรแจง้ปิดกำรลงคะแนนในวำระนัน้ ๆ 

2. กรณีผูร้บัมอบฉันทะ รบัมอบฉันทะจำกผูถื้อหุน้หลำยรำย ใหผู้ร้บัมอบฉันทะกดเลือกไอคอนผูใ้ชง้ำนและกดที่
ปุ่ มสลบับญัชีเพื่อเขำ้ใชง้ำนในบญัชีของผูถื้อหุน้ท่ีท่ำนไดร้บัมอบฉนัทะมำเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนต่อไป 

3. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ กดปุ่ ม “ออกจำกกำรประชุม / Leave Meeting” ก่อนที่จะปิดกำรลงมติ
ในวำระใด ๆ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็นองคป์ระชุมในวำระดงักล่ำวและคะแนนเสียงจะไม่ถูกน ำมำนับ
คะแนนในวำระนัน้ ๆ อย่ำงไรก็ตำม กำรออกจำกกำรประชมุในวำระใดวำระหน่ึงจะไม่เป็นกำรตดัสิทธิของผูถื้อหุน้หรือผูร้บั
มอบฉนัทะในกำรกลบัเขำ้รว่มประชมุและลงคะแนนในวำระต่อไป 

 
วิธีกำรถำมค ำถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 
1. ก่อนลงมติในแต่ละวำระ บรษิัทฯ จะเปิดโอกำสใหผู้เ้ขำ้รว่มประชมุซกัถำม หรือแสดงควำมคิดเห็นในประเด็น 

ที่เก่ียวขอ้งกบัวำระนัน้ๆ ตำมควำมเหมำะสม 
2.  ผู้เข้ำร่วมประชุมที่ประสงคจ์ะซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นในวำระใด สำมำรถพิมพข์้อซักถำมใน Q&A     

แลว้กดส่งค ำถำมเขำ้มำในระบบ หรือสอบถำมดว้ยเสียง หรือดว้ยเสียงและภำพผ่ำนช่องทำง Video Conference โดย      
กดปุ่ ม “Participant” และกดที่สญัลกัษณ ์“ยกมือ” หรือ “Raise Hand”  
              3.  เมื่อไดร้บัสัญญำณใหถ้ำมค ำถำม ขอใหผู้เ้ขำ้ร่วมประชุมท ำกำรเปิดกลอ้งและไมโครโฟน แจง้ชื่อ -นำมสกุล 
และสถำนะเป็นผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะก่อนถำมค ำถำมทุกครัง้ เพื่อบริษัทฯ สำมำรถน ำมำบันทึกลงในรำยงำนกำร
ประชมุไดอ้ย่ำงถกูตอ้งครบถว้น  
              4.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรตดัภำพและเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีถำมค ำถำมหรือแสดงควำมเห็นไม่สภุำพ หรือหมิ่น
ประมำทผูอ้ื่น หรือละเมิดกฎหมำยใด ๆ รวมถึงกำรละเมิดสิทธิของผูอ้ื่น หรือเป็นกำรรบกวนกำรประชุม หรือ ก่อใหเ้กิด
ควำมเดือดรอ้นต่อผูเ้ขำ้รว่มประชมุรำยอื่น 
              5.  ในกรณีที่มีค  ำถำมที่เก่ียวขอ้งในวำระนั้น ๆ ถูกส่งเขำ้มำในระบบเป็นจ ำนวนมำก เพื่อรกัษำระยะเวลำกำร
ประชุม บริษัทฯ จะเป็นผูพ้ิจำรณำคดัเลือกค ำถำมตำมควำมเหมำะสม โดยหำกมีค ำถำมที่ยงัคงคำ้ง บริษัทฯ จะชีแ้จงและ
เผยแพรค่  ำตอบพรอ้มกบักำรเผยแพรร่ำยงำนกำรประชมุในครัง้นี ้

 ทั้งนี ้บริษัทฯ จะเผยแพร่รำยงำนกำรประชุม พรอ้มทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ทำงเว็บไซตข์องบริษัทฯ 
www.shotelsresorts.com พร้อมทั้งแจ้งผ่ำนระบบเผยแพร่สำรสนเทศของตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยใน 14 วันนับแต่            
วนัประชมุ หรือภำยในวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2564 และเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัรำยงำน
กำรประชมุ 



รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2564 บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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หนำ้ที่ 5 จำก 25 
 

              เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเก่ียวกับกำรดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อ
หุน้เสนอระเบียบวำระกำรประชมุ และเสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมเพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร
บริษัทฯ รวมถึงส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่บริษัทฯ 
ก ำหนด ระหว่ำงวนัที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึงวนัที่ 31 มกรำคม 2564 ซึ่งไดม้ีกำรเผยแพร่รำยละเอียดผ่ำนเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 
และระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อครบก ำหนดเวลำปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดเสนอระเบียบวำระ
และชื่อบคุคลเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเขำ้มำยงับรษิัทฯ แต่อย่ำงใด นอกจำกนี ้บรษิัทฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อ
หุน้บนเว็บไซตข์องบรษิัทฯ  ตัง้แต่วนัที่ 22 มีนำคม 2564 และไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนำ้ตัง้แต่วนัท่ี 
31 มีนำคม 2564 ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดส่งค ำถำมล่วงหนำ้เก่ียวกบัวำระกำรประชมุมำยงับรษิัทฯ 

ประธำนฯ ไดเ้ชิญตัวแทนที่ปรึกษำกฎหมำย นำยภัคพล ขันทมณี จำกบริษัท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จ ำกัด     
เพื่อท ำหนำ้ที่เป็นพยำนในกำรตรวจสอบกำรนบัคะแนนเสียง พรอ้มทัง้ดูแลใหก้ำรประชมุเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกตอ้งตำม
กฎหมำยและขอ้บังคับบริษัทฯ สอดคลอ้งกับแนวทำงที่ดีในกำรจัดประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียน  และยังไดเ้ปิด
โอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมเก่ียวกับหลักเกณฑใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนเสียงผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำรพิมพ์
ค ำถำมในช่องทำง Q&A แลว้กดส่งเขำ้มำในระบบ หรือสอบถำมดว้ยเสียง หรือดว้ยเสียงและภำพผ่ำนช่องทำง Video 
Conference ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดซกัถำม  

จำกนัน้ ประธำนฯ ไดด้  ำเนินกำรประชมุตำมระเบียบวำระกำรประชมุ ดงัต่อไปนี ้
 

ระเบียบวำระที ่1  รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 
 

 ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้นำยเดิรก์ อังเดร ลีน่ำ เดอ คุยเปอร  ์ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็นผู้เสนอผล              
กำรด ำเนินงำนในภำพรวมในปี 2563 ของบริษัทฯ และนำยชยัรตัน ์ศิวะพรพนัธ ์ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรกำรเงิน น ำเสนอ
ผลกำรด ำเนินงำนของโรงแรมของปี 2563 ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบ  

นำยเดิรก์ อังเดร ลีน่ำ เดอ คุยเปอร ์ไดก้ล่ำวตอ้นรับผู้ถือหุ้น และน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของ         
บริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ โดยมีนำยชยัรตัน ์ศิวะพรพนัธ ์ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรกำรเงิน เป็นผูส้รุปเป็นภำษำไทยต่อที่
ประชมุ  

นำยเดิรก์ องัเดร ลีน่ำ เดอ คยุเปอร ์ไดร้ำยงำนต่อที่ประชมุว่ำบรษิัทฯ ไดจ้ดัท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ ปี 2563 รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยงำนประจ ำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้         
จำกรหสัคิวอำร ์(QR Code) ในหนงัสือเชิญประชุมที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ หรือจำกเว็บไซตข์องบริษัทฯ คณะกรรมกำร      
บรษิัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2563 โดยสรุปไดด้งันี ้
 
เหตุกำรณท์ีส่ ำคัญในปี 2563 

▪ เดือนกมุภำพนัธ ์2563  
บริษัทฯ จ ำหน่ำยหุน้สำมญัของบริษัท Prime Locations Management 3 Ltd. จ ำนวน 4 ลำ้นหุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
50 ของหุ้นสำมัญทั้งหมดของบริษัทร่วมทุน ให้แก่ Wai Eco World Developer เพื่อร่วมพัฒนำ High-end lifestyle 
resort บนเกำะ 3 ของโครงกำร CROSSROADS ประกอบดว้ยหอ้งพกัรูปแบบวิลล่ำจ ำนวน 80 หอ้ง 
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▪ เดือนกรกฎำคม 2563  
บริษัทฯ ด ำเนินกำรพัฒนำและปรบัปรุงโรงแรม Outrigger Laguna Phuket Beach Resort ซึ่งครอบคลุมในส่วนของ
รำ้นอำหำร Edge Water Restaurant และ Edgewater Bar โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อเพิ่มกำรใชจ้่ำยของแขกผูเ้ขำ้พัก 
พรอ้มทัง้สรำ้งอำคำรอเนกประสงคพ์ืน้ท่ีรวม 1,900 ตำรำงเมตร  เพื่อใชร้องรบักำรจดัประชมุทำงธุรกิจ และกำรจดังำน
แต่งงำน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมรำยไดข้องโรงแรมใหเ้ติบโตต่อไป ทัง้นีโ้ครงกำรปรบัปรุงดงักล่ำว ไดด้  ำเนินกำรแลว้เสร็จใน
เดือน พฤศจิกำยน 2563 

▪ เดือนตลุำคม 2563  
บริษัทฯ จดัตัง้ “บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ แมเนจเมนท ์จ ำกัด”  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศไทย โดย     
มีวตัถปุระสงคเ์พื่อรองรบักิจกำรรบัจำ้งบรหิำรโรงแรมของบรษิัทฯ 

 
กำรด ำเนินกำรของโรงแรมในปี 2563 

  ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2563 บรษิัทฯ ประกำศหยดุท ำกำรโรงแรมชั่วครำวในทกุประเทศที่บรษิทัฯ มีกำรด ำเนินงำน
อยู่ เพื่อให้สอดคลอ้งกับข้อจ ำกัดในกำรเดินทำง และมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรค ( lockdown) ในหลำย
ประเทศ โดยโรงแรมเกือบทั้งหมดกลับมำเปิดให้บริกำรไดใ้นเดือนกรกฎำคม ยกเว้นโรงแรม Outrigger ที่สำธำรณรฐั        
มัลดีฟสแ์ละมอริเชียส รวมถึงโรงแรมบำงส่วนในสหรำชอำณำจักร โดยช่วงแรกของกำรกลับมำเปิดโรงแรม  ภำพรวม       
กำรท่องเที่ยวฟ้ืนตวัอย่ำงชำ้ๆ เนื่องจำกกำรพ่ึงพิงลกูคำ้ภำยในประเทศเป็นหลกั 

  ในช่วงเวลำของกำรหยดุท ำกำรชั่วครำวและกำรฟ้ืนตวัอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปของโรงแรมของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ 
ไดใ้ชค้วำมพยำยำมอย่ำงสงูในกำรรกัษำระเบียบวินยัในกำรใชเ้งินสด ควบคมุและปรบัลดค่ำใชจ้่ำย กำรปรบั-ลดค่ำใชจ้่ำย
เก่ียวกบัพนกังำน รวมถึงกำรสรำ้งรำยไดใ้หค้รอบคลมุค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนของแต่ละโรงแรมโดยเรว็ที่สดุ ท่ำมกลำง
สภำวะกำรแข่งขนัดำ้นรำคำ จ ำนวนนักท่องเที่ยวที่จ  ำกัด และกำรเปล่ียนแปลงของนโยบำยสนับสนุนกำรท่องเที่ยวของ
รฐับำลแต่ละประเทศ 

  ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 โรงแรม 30 แห่ง จำก 39 แห่งของโรงแรมทั้งหมดภำยใตก้ำรบริหำรของบริษัทฯ          
ไดก้ลบัมำเปิดใหบ้รกิำร หรือคิดเป็นรอ้ยละ 85 ของจ ำนวนหอ้งทัง้หมด 
 
รำงวัลแห่งควำมส ำเร็จ 

  ถึงแมจ้ะมีควำมทำ้ทำยอย่ำงมำกในปีที่ผ่ำนมำ โรงแรมและรีสอรท์ของบริษัทฯ ประสบควำมส ำเร็จและไดร้บั
ร ำ ง วั ล ใ น ร ะ ดั บ ส ำ ก ล ม ำ ก ม ำ ย  อ ำ ทิ  ร ำ ง วั ล  Asia Responsible Enterprise Awards 2020 (AREA) ด้ ำ น                            
Green Leadership ซึ่งจัดโดย Enterprise Asia มีผู้เข้ำร่วมประกวดมำกกว่ำ 200 รำยกำรจำก 19 ประเทศทั่วเอเชีย 
นอกจำกนั้น โรงแรมในเครือของบริษัทฯ ได้แก่ Hard Rock Hotel Maldives, SAii Lagoon Maldives, Santiburi Koh 
Samui และ SAii Phi Phi Island Village ยงัไดร้บัรำงวลัต่ำงๆ ในหลำกหลำยประเภท 

จำกนัน้ นำยเดิรก์ องัเดร ลีน่ำ เดอ คุยเปอร ์ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร ไดข้อใหน้ำยชยัรตัน ์ศิวะพรพนัธ ์ประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำรกำรเงิน กล่ำวสรุปผลกำรด ำเนินงำนของโรงแรมในรอบปี 2563 ต่อที่ประชมุ โดยมีรำยละเอียดสรุปไดด้งันี ้
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กำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจโรงแรม 4 กลุ่ม ปี 2563 

กลุ่มที่ 1  โรงแรมที่บริษัทฯ บริหำรจัดกำรเอง ไดแ้ก่ โรงแรมพีพี ไอสแ์ลนด ์วิลเลจ บีช รีสอรท์ และโรงแรม
สันติบุรี เกำะสมุย  ในปี 2563 กลุ่มโรงแรมมีอัตรำกำรเข้ำพักเฉล่ียที่รอ้ยละ 24 และค่ำห้องพักเฉล่ียต่อคืน หรือ ADR 
เท่ำกับ 7,757 บำท เนื่องจำกไดร้บัผลกระทบจำกขอ้จ ำกัดในกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ ส่งผลใหจ้ ำนวนนักท่องเที่ยว
ต่ำงชำติลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั 

 
กลุ่มที ่2  โรงแรม 6 แห่งภำยใต้สัญญำบริหำรจัดกำรโรงแรม Outrigger ประกอบดว้ย 

• โรงแรม 2 แห่งในประเทศไทย ไดแ้ก่ โรงแรม Outrigger Laguna Phuket Beach Resort และ โรงแรม 
Outrigger Koh Samui Beach Resort  

• โรงแรม 2 แห่งในสำธำรณรฐัฟิจิ ไดแ้ก่ โรงแรม Outrigger Fiji Beach Resort และ โรงแรม Castaway 
Island, Fiji  

• โรงแรม 1 แห่งในสำธำรณรฐัมลัดีฟส ์ไดแ้ก่ โรงแรม Outrigger Konotta Maldives Resort และ 
• โรงแรม 1 แห่งในสำธำรณรฐัมอรเิชียส ไดแ้ก่ โรงแรม Outrigger Mauritius Beach Resort  

ในปี 2563 กลุ่มโรงแรมมีอัตรำกำรเข้ำพักเฉล่ียที่รอ้ยละ 20 และค่ำห้องพักเฉล่ียต่อคืน เท่ำกับ 5,879 บำท        
กำรปรับตัวลดลงของผลกำรด ำเนินงำนในปี 2563 มีสำเหตุหลักจำกกำรหยุดให้บริกำรโรงแรมชั่วครำวตั้งแต่วันที่                  
1 เมษำยน 2563 และกำรทยอยเปิดด ำเนินกำรในครึ่งปีหลงั โดยโรงแรม Outrigger 2 แห่งในประเทศไทย และ Outrigger 
Fiji Beach Resort, Castaway Island, Fiji ทยอยเปิดด ำเนินกำรในเดือนกรกฎำคม ในขณะที่โรงแรม Outrigger Mauritius 
Beach Resort เปิดด ำเนินกำรในเดือนธันวำคม และโรงแรม Outrigger Konotta Maldives Resort ยงัคงปิดใหบ้รกิำร 

 
กลุ่มที่ 3 โรงแรม 2 แห่ง ในโครงกำร CROSSROADS สำธำรณรัฐมัลดีฟส์ ไดแ้ก่ โรงแรม SAii Lagoon 

Maldives  และโรงแรม Hard Rock Hotel Maldives และศูนยส์นัทนำกำรครบวงจร The Marina @ CROSSROADS โดย
มีอัตรำกำรเข้ำพักเฉล่ียที่รอ้ยละ 28 และค่ำห้องพักเฉล่ียต่อคืน เท่ำกับ 9,248 บำท ผลประกอบกำรภำยหลังกำรเปิด
ด ำเนินกำรเมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2563 ฟ้ืนตัวอย่ำงช้ำๆ สอดคลอ้งกับอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวซึ่งโดนกดดันจำก
มำตรกำรควบคุมกำรเดินระหว่ำงประเทศของประเทศตน้ทำง  อย่ำงไรก็ตำม ตัง้แต่เดือนธันวำคม 2563 อตัรำกำรเขำ้พกั
เริ่มฟ้ืนตวัอย่ำงมีนยัส ำคญัเกินกว่ำรอ้ยละ 60 และสำมำรถ Breakeven ที่ระดบั EBITDA ไดต้่อเนื่องจนถึงปี 2564 
 

กลุ่มที่ 4 โรงแรมของบริษัทฯ ในสหรำชอำณำจักร จ ำนวน 29 แห่ง ที่ด  ำเนินงำนผ่ำนบริษัทร่วมทุนผ่ำนกำร
ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 50  ในปี 2563 กลุ่มโรงแรมมีอตัรำกำรเขำ้พกัเฉล่ียที่รอ้ยละ 26 และค่ำหอ้งพกัเฉล่ียต่อคืน เท่ำกบั 
2,372 บำท ซึ่งปรบัตวัลดลงเล็กนอ้ยเมื่อเทียบกับปี 2562 สำเหตุหลักจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ในประเทศที่
ยงัคงรุนแรงส่งผลใหป้รมิำณควำมตอ้งกำรท่องเที่ยวลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั 
 
กิจกรรมทำงกำรเงนิ 
  ดำ้นกิจกรรมทำงกำรเงินที่ส  ำคัญ บริษัทฯ ใชเ้งินที่ไดจ้ำก IPO ในกำรลงทุนส ำหรบักำรพัฒนำโครงกำรต่ำงๆ 
จ ำนวนรวม 560 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย    1) กำรพัฒนำโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 รวมถึง 2) โครงกำรปรบัปรุง  
และพฒันำโรงแรม SAii Laguna Phuket Beach Resort และ SAii Phi Phi Island Village Beach Resort 
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  บรษิัทฯ ใชเ้งินทนุบำงส่วนส ำหรบักำรขยำยธุรกิจและเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจกำร และ/หรือวตัถปุระสงคท์ั่วไป
จ ำนวนรวม 174 ลำ้นบำท ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเงินที่ไดจ้ำกกำรเสนอขำย          
ตรำสำรทนุจ ำนวน 945 ลำ้นบำท 

 
กำรด ำเนินงำนทีส่ ำคัญในปี 2564 
              บริษัทฯ เปล่ียนโรงแรมภำยใต้กำรบริหำรของ Outrigger จ ำนวน 3 โรงแรม จำกทั้งหมดที่มีอยู่ 6 โรงแรม             
เพื่อกลบัมำบรหิำรจดักำรเอง ไดแ้ก่   

• โรงแรม ทรำย ลำกนู่ำ ภเูก็ต บีช รีสอรท์ 
• โรงแรม เนเบอร ์เกำะสมยุ บ่อผดุ 
• โรงแรม Konotta Maldives Resort 

ประโยชนท์ำงตรงคือ ควำมสำมำรถลดตน้ทนุค่ำธรรมเนียมในกำรบรหิำรจดักำร พรอ้มทัง้มีผลประโยชนท์ำงออ้ม
ดำ้นอื่นๆ ในหลำยมิติ ยกตวัอย่ำงเช่น  

− กำรท ำ cluster operation เพื่อใหเ้กิดกำรประหยดัต่อขนำดจำกโรงแรมในพืน้ท่ีใกลเ้คียงกนั  
− กำรใชพ้นกังำนและ/หรือผูบ้รหิำรรว่มกนั  
− กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรท ำกำรตลำด เช่น กำร cross-sale หรือกำรจัดโปรโมชั่นร่วมกันส ำหรบั

โรงแรมในไทย 

             นอกจำกนีใ้นเดือนกมุภำพนัธ ์2564 นี ้ตำมที่บรษิัทฯ ไดแ้จง้ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ถึงกำรเขำ้ท ำรำยกำรซือ้หุน้รอ้ยละ 
50 จำก Fico Corporation ใน 26 โรงแรมของประเทศองักฤษโดยภำยหลังกำรท ำรำยกำร บริษัทฯ ก็จะเขำ้ถือหุน้รอ้ยละ 
100 ใน 26 โรงแรมของประเทศองักฤษ  

− ใชม้ลูค่ำเงินลงทนุ 13.75 ลำ้นปอนด ์(หรือประมำณ 564 ลำ้นบำท)   
− วัตถุประสงคใ์นกำรเขำ้ซือ้คือ เพื่อเพิ่มศักยภำพและควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มโรงแรม      

ใน สหรำชอำณำจักรทั้ง 26 โรงแรมของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมทิศทำงที่สอดคลอ้งกับวิสัยทัศนแ์ละ
แผนกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 

− จุดเด่นของพอรต์โฟลิโอนี ้คือ กำรกระจำยตวัของโรงแรมต่ำงๆ ตำมเมืองเศรษฐกิจและเมืองท่องเที่ยว
ใน   สหรำชอำณำจกัร 

− สำมำรถสรำ้งผลตอบแทนไดใ้นทันที เนื่องจำกเล็งเห็นศักยภำพในกำรฟ้ืนตัวของภำคกำรท่องเที่ยว
ภำยในประเทศและระหว่ำงภูมิภำคของประเทศองักฤษ ซึ่งมีควำมคืบหนำ้ในกำรกระจำยวคัซีนอย่ำงมี
นัยส ำคัญ และกำรเพิ่มสัดส่วนในกำรลงทุนในทรพัยสิ์นที่ช่วยสรำ้งสมดุลของรำยไดแ้ละก ำไรใหแ้ก่
บรษิัทฯ และลดผลกระทบดำ้นฤดกูำล 

 
กำรพัฒนำโครงกำรในปี 2564 
-   กำรด ำเนินกำรปรบัปรุงและตกแต่งโรงแรมทรำย พีพี ไอสแ์ลนด ์วิลเลจ บีช รีสอรท์ใหม่ ประกอบดว้ยรำ้นอำหำรโซนสระ
ว่ำยน ำ้ที่มองเห็นวิวทะเล ไปจนถึงกำรปรบัปรุง หอ้งพกัพรีเมียมพรอ้มสระว่ำยน ำ้ส่วนตวัอย่ำง “ฮิลไซด ์พลู วิลล่ำ” จ ำนวน 
12 หอ้ง  
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-    กำรพัฒนำโรงแรมแบบ High-end lifestyle resort บนเกำะ 3 ของโครงกำร CROSSROADS มีมูลค่ำกำรก่อสรำ้ง
ประมำณ 60 ลำ้นเหรียญสหรฐัฯ 
 
นโยบำยเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนทุจริตคอรรั์ปชัน 

บริษัทฯ จัดใหม้ีนโยบำย และแนวปฏิบัติในกำรต่อตำ้นทุจริตและคอรร์ปัชนั ซึ่งครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทฯ    
ในทุกประเทศ และทุกหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง โดยสนับสนุนและส่งเสริมใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกระดับให้
ควำมส ำคญัและมีจิตส ำนึกในกำรร่วมกันต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชนั รวมทัง้จดัใหม้ีระบบกำรควบคุมภำยใน และมีกำร
ประเมินควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตคอรร์ปัชนั พรอ้มทัง้มีกระบวนกำรดำ้นกำรจดัซือ้จดัจำ้งอย่ำงชดัเจน และมีกำรรำยงำน
ควำมสัมพันธ์ของพนักงำนและคู่คำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ โดยในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ไดม้ีกำรส่ือสำรกับพนักงำนทุกระดับใน
องคก์ร ใหม้ีกำรทบทวนนโยบำยและแนวปฏิบตัิดำ้นกำรต่อตำ้นทจุรติและคอรร์ปัชนัของบรษิัทฯ โดยไดข้อควำมรว่มมือให้
พนกังำนทกุคนท ำแบบทดสอบควำมเขำ้ใจในรูปแบบออนไลน ์และมีกำรวดัผลตำมหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทฯ ก ำหนด 

 จำกนั้น ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซักถำมและแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง โดยผูถื้อหุ้น
สำมำรถบันทึกขอ้ควำมใน Q&A แลว้กดส่งค ำถำมเขำ้มำในระบบ หรือ สอบถำมผ่ำนช่องทำง Video Conference โดย     
ให้กดปุ่ ม “Participant” และกดที่สัญลักษณ์ “ยกมือ” และท ำกำรเปิดกล้องและไมโครโฟน เมื่อได้รับสัญญำณให้                
ถำมค ำถำม ทัง้นี ้ใหผู้ถื้อหุน้แจง้ชื่อ-นำมสกลุ และสถำนะเป็นผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะก่อนถำมค ำถำม 

มีผูถื้อหุน้ซกัถำมและไดร้บัค ำชีแ้จงสรุปไดด้งันี ้

นำยประสิทธ์ิ ซื่อสตัยำศิลป์ 
ผูถื้อหุน้ 

: สอบถำมผ่ำนทำง Q&A เก่ียวกับเป้ำหมำย D/E Ratio ของบริษัทฯ โดยเฉพำะ
หนีร้ะยะยำวที่มีภำระดอกเบีย้ของบริษัทฯ ภำยในปี 2564 – 2565 และขอให้
ชีแ้จงเรื่องรำยไดโ้ดยแยกเป็นรำยไดใ้นสำธำรณรฐัมลัดีฟส ์สหรำชอำณำจกัร 
และประเทศไทย 

นำยชยัรตัน ์ศิวะพรพนัธ ์
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกำรเงิน 
 

: ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่ำ  D/E Ratio คือ ภำระหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้หำรดว้ย
ส่วนของผูถ้ือหุน้ ซึ่งในสิน้ปีที่ผ่ำนมำ D/E Ratio ของบริษัทฯ อยู่ที่ประมำณ 
0.5 เท่ำ โดยหลงัจำกที ่บร ิษัทฯ ไดเ้ขำ้ซือ้หุน้ที ่สหรำชอำณำจกัรมำแลว้      
คำดว่ำ D/E Ratio จะปรบัตวัขึน้อีกประมำณ 0.2 เท่ำ มำอยู่ที่ประมำณ 0.7-0.8 
เท่ำ โดยในระหว่ำงปี 2564 – 2565 หำกบร ิษัทฯ ไม ่ม ีแผนกำรลงทุนที ่มี
นัยส ำคัญ คำดว่ำจะสำมำรถคงระดับ D/E Ratio ไดไ้ม่เกิน 1.0 เท่ำ  

ในส่วนของรำยไดน้ั้น บริษัทฯ จะเริ่มรวมรำยไดข้องธุรกิจโรงแรมในสหรำช
อำณำจกัรเขำ้มำในงบกำรเงินของบริษัทฯ ในเดือนมีนำคม 2564 จำกก่อน
หน ำ้ที ่บ ร ิษ ัทฯ  ถ ือหุ น้ อยู ่ร อ้ ยละ  50 มำ เป็นถ ือหุ น้ ร อ้ยละ  100 ทั ้งนี  ้              
หำกด ำเนินธุรกิจเป็นปีปกติ บริษัทฯ เชื่อว่ำสัดส่วนรำยไดข้องประเทศไทย
และ   มัลดีฟสจ์ะใกลเ้คียงกันที่ประมำณรอ้ยละ 30 ในขณะที่ สหรำชอำรณำ
จักรจะอยู่ที่ประมำณรอ้ยละ 25 และประเทศอื่นๆ เช่น ฟิจิ และมอริเชียส        
จะอยู่ที่ประมำณรอ้ยละ 15 ทั้งนี  ้สัดส่วนของรำยไดใ้นปี 2564 อำจจะยงั
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ไม่ไดส้ะทอ้นเปอรเ์ซ็นตต์ำมที่กล่ำวมำ ขึน้อยู่กับสถำนกำรณข์องแต่ละ
ประเทศ อย่ำงไรก็ตำม โดยรวมแลว้ธุรกิจโรงแรมในสำธำรณรฐัมัลดีฟสจ์ะ     
มีผลประกอบกำรที่ดีที่สุด เนื่องจำกไดเ้ปิดประเทศแลว้และมีนักท่องเที่ยว
จำกต่ำงชำติที่สำมำรถเดินทำงเขำ้ประเทศได ้ 

นำยประสิทธ์ิ ซื่อสตัยำศิลป์ 
ผูถื้อหุน้ 

: สอบถำมผ่ำนทำง Q&A ว่ำบริษัทฯ คำดว่ำรำยไดใ้นประเทศ มีสญัญำณหรือมี
โอกำสจะเริ่มฟ้ืนตวัจำกกำรท่องเที่ยวในประเทศประมำณช่วงไหน และบรษิัทฯ 
คำดว่ำทำงประเทศจีนจะมีสญัญำณใหน้กัท่องเที่ยวเดินทำงออกนอกประเทศ
ไดป้ระมำณเมื่อใด 

นำยเดิรก์ องัเดร ลีน่ำ  
เดอ คยุเปอร ์ 
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

: ไดต้อบขอ้ซักถำมต่อที่ประชุม โดยนำยชยัรตัน ์ศิวะพรพนัธ ์ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรกำรเงิน ได้กล่ำวสรุปสถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวในประเทศต่ำงๆ              
ในภำพรวมเป็นภำษำไทยโดยสงัเขป ดงันี ้

- ไทย ยงัคงตอ้งพึ่งพำนกัท่องเที่ยวในประเทศ โดยในช่วงไตรมำส 2 ถึงไตรมำส 
3 ของปี 2564 ที่รัฐบำลจะเริ่มโครงกำรแซนด์บ็อกซ์ (Sandbox) ในจังหวัด         
ที่มีกำรท่องเที่ยวที่ส  ำคัญ เช่นในภูเก็ต ซึ่งหำกมีกำรตอบรับที่ดีในไตรมำส 3 
บรษิัทฯ เชื่อว่ำจะสำมำรถเปิดประเทศไดเ้ต็มที่มำกขึน้ในไตรมำส 4 

- ฟิจิ  โดยปกติแล้วลูกค้ำร้อยละ 90 จะมำจำกประเทศออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด ์จึงตอ้งใหค้วำมส ำคญักบักำรเตรียมกำร Travel Bubble คือประเทศ
ที่ท  ำ Travel Bubble ระหว่ำงกันแล้วจะสำมำรถเดินทำงระหว่ำงประเทศ        
หรือระหว่ำงทวีปได ้โดยปัจจุบนั ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ทัง้สองประเทศได้
บรรลุขอ้ตกลงในเชิงกำรเดินทำงท่องเที่ยวระหว่ำงกันแลว้ซึ่งบริษัทฯ คำดว่ำ
หำกสำมำรถขยำยไปยงัประเทศอื่นๆ ในแปซิฟิกไอสแ์ลนดไ์ดใ้นปลำยไตรมำส 
2 ต่อไตรมำส 3 ก็จะมีประโยชนต์่อบริษัทฯ โดยตรง เนื่องจำกฤดกูำลท่องเที่ยว
ของฟิจิจะอยู่ที่ไตรมำส 2 ถึงไตรมำส 3  

- มอรเิชียส พึ่งพำนกัท่องเที่ยวที่มำจำกยโุรปและแอฟรกิำเป็นหลกั และฤดกูำล
กำรท่องเที่ยวจะอยู่ที่ประมำณไตรมำส 3 ถึงไตรมำส 4 ซึ่งบริษัทฯ คำดหวงัว่ำ
หำกมีควำมคืบหนำ้ของโปรแกรมกำรฉีดวคัซีนในยุโรปจะสำมำรถท ำใหโ้รงแรม
ของบรษิัทฯ ในมอรเิชียสไดร้บัผลประโยชนจ์ำกกำรท่องเที่ยวในปลำยไตรมำส 3 
ต่อไตรมำส 4 

- มลัดีฟส ์ผลประกอบกำรของโรงแรมของบรษิัทฯ ในมลัดีฟสด์ีมำอย่ำงต่อเนื่อง
ตัง้แต่เดือนธันวำคมในปีที่ผ่ำนมำ โดยมีอตัรำกำรเขำ้พกัอยู่ที่ประมำณรอ้ยละ 
60 ในเดือนมกรำคมและกุมภำพันธ์ ก็มีอัตรำกำรเข้ำพักดีอย่ำงต่อเนื่อง          
กว่ำรอ้ยละ 70 บริษัทฯ เชื่อว่ำดว้ยสถำนกำรณข์องมัลดีฟสเ์อง จะท ำใหอ้ตัรำ
กำรเขำ้พกัตลอดทัง้ปีอยู่ในระดบัสงูเมื่อเทียบกบัประเทศอื่น 
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- สหรำชอำณำจกัร เป็นที่ทรำบกันว่ำควำมคืบหนำ้ของกำรฉีดวคัซีนในองักฤษ
นัน้ดีเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของโลกเมื่อเทียบกบัประเทศอื่น ๆ บรษิัทฯ เชื่อว่ำหลงัจำก
ที่รฐับำลองักฤษไดเ้ริ่มผ่อนคลำยนโยบำยต่ำง ๆ โดยตัง้เป้ำหมำยไวท้ี่ประมำณ
กลำงเดือนพฤษภำคมนี ้ ก็น่ำจะส่งผลดีต่อโรงแรมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นช่วง
ท่องเที่ยวของยุโรปพอดีในปลำยไตรมำส 2 ต่อไตรมำส 3 รวมทั้งไตรมำส 4         
ที่เป็นช่วงสิน้ปีซึ่งเป็นฤดกูำลท่องเที่ยวเช่นกนั  

- จีน กำรคำดกำรณต์ลำดจีนอำจจะท ำไดค้่อนขำ้งยำก ณ ปัจจบุนั เพรำะขึน้อยู่
กับนโยบำยของรฐับำลในประเทศจีน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ เชื่อว่ำรฐับำลจีน
จะค่อย ๆ ผ่อนคลำยนโยบำย โดยอำจจะเริ่มดว้ยกำรเดินทำงในระยะใกลก้่อน 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อโรงแรมของบริษัทฯ ไม่ว่ำจะเป็นในไทยหรือมัลดีฟส์       
และกำรเดินทำงที่เป็นระยะไกลขึน้ก็น่ำจะตำมมำเป็นล ำดบัถดัไป  

นำยประสิทธ์ิ ซื่อสตัยำศิลป์ 
ผูถื้อหุน้ 

: สอบถำมผ่ำนทำง Q&A เก่ียวกับเป้ำหมำยในกำรใชแ้บรนด ์SAii ของบริษัทฯ 
ในช่วง 1-3 ปีแรก ว่ำจะช่วยใหต้น้ทุนและค่ำใชจ้่ำย SG&A (ค่ำใชจ้่ำยในกำร
ขำย ทั่วไป และกำรบรหิำร) หรือตน้ทนุดำ้นใดบำ้งที่จะลดลง และบรษิัทฯ ตัง้ใจ
จะลดตน้ทนุลงไดป้ระมำณเท่ำใด 

นำยชยัรตัน ์ศิวะพรพนัธ ์
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกำรเงิน 
 

: ชีแ้จงว่ำกำรเปลี่ยนจำกแบรนด ์Outrigger Laguna Phuket มำเป็นแบรนด ์
SAii Laguna Phuket ซึ่งเป็นแบรนดข์องบริษัทฯ เองนั้น ในปีที่ด  ำเนินธุรกิจ
ปกติ โรงแรมที่บริษัทฯ บริหำรจัดกำรเองจะมีอตัรำกำรท ำก ำไรที่ดีกว่ำเทียบ
กับโรงแรมที่บริษัทฯ จำ้งบุคคลอื่นมำบริหำร สำเหตุคือ 1) บริษัทฯ ไม่ตอ้ง
จ่ำยค่ำบริหำรจ ัดกำรใหก้ ับบุคคลภำยนอก และ 2) บริษัทฯ จะสำมำรถ
ควบคุมตน้ทุนต่ำง ๆ ไดอ้ย่ำงเต็มที่ โดยโรงแรมที่บริษัทฯ บริหำรจัดกำรเอง 
โดยปกต ิแล ว้จะม ี EBITDA Margin อยู ่ที ่ประมำณ 35-40 เปอร เ์ซ ็นต  ์         
ส่วนโรงแรมที่ Outrigger บริหำรจ ำนวน 6 แห่งนั ้นจะมี EBITDA Margin     
อยู่ที ่ประมำณ 25-30 เปอรเ์ซ็นตโ์ดยเฉลี่ย ซึ ่งกำรเปลี่ยนแบรนดโ์รงแรม 
Outrigger Laguna Phuket มำ เป็นแบรนด  ์SAii ของบร ิษ ัทฯ  บ ร ิษ ัทฯ        
คำดว่ำจะท ำให้ อัตรำกำรท ำก ำไรสูงขึน้ พรอ้มกันนั้น โรงแรม SAii Laguna 
Phuket และโรงแรม SAii Phi Phi Island Village ที่ไดเ้ปลี่ยนมำใชแ้บรนด์
ของบริษัทฯ เองนั้น โดยท ำเลที่ตัง้แลว้อยู่ใกลเ้คียงกัน เพรำะฉะนัน้บริษัทฯ 
จะสำมำรถประหยัดตน้ทุนไดอ้ีกหลำยประเภท โดยเฉพำะทรพัยำกรที่เป็น
หลังบำ้น (back office) ไม่ว่ำจะเป็นกำรเงิน กำรบัญชี กำรจัดซือ้ เพรำะ      
จะสำมำรถแชรท์รพัยำกรร ่วมก ันได  ้จ ึงน่ำจะท ำใหอ้ ัตรำกำรท ำก ำไร            
โดยภำพรวมของทั้งสองโรงแรมนีด้ีขึน้เช่นกัน  
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ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมหรือแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม และเนื่องจำกวำระนี ้เป็นวำระเพื่อทรำบ  จึงไม่มีกำรลง       
คะแนนเสียง  
 
มติทีป่ระชุม ที่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ประจ ำปี 2563 ตำมที่เสนอ 
 
ระเบียบวำระที ่2  พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิประจ ำปี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 
 

 ประธำนฯ ไดม้อบหมำยให้นำยชัยรตัน ์ศิวะพรพันธ์ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรกำรเงิน เป็นผูเ้สนอรำยละเอียด    
ในวำระนีต้่อที่ประชมุ  

นำยชัยรตัน ์ศิวะพรพันธ์ ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดพ้ิจำรณำงบกำรเงินของบริษัทฯ 
ประจ ำงวดบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญำต ดังรำยละเอียดปรำกฏ     
ในรำยงำนประจ ำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในหน้ำ 165-283 ซึ่งสำมำรถดำวน์โหลดไดจ้ำกรหัสคิวอำร์ (QR 
Code) ในหนงัสือเชิญประชุมที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในครัง้นีแ้ลว้ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำงบกำรเงิน
ดงักล่ำว ถกูตอ้ง ครบถว้น เชื่อถือได ้รวมถึงไดม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเพียงพอ และผ่ำนกำรพิจำรณำจำกผูส้อบบญัชีของ
บริษัทฯ และเห็นชอบใหน้ ำเสนอต่อที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงินประจ ำปี สิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563  ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ไดแ้สดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไข โดยระบคุวำมเห็นว่ำงบกำรเงิน
รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร กระแสเงินสดรวม       
และกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน  

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำงบกำรเงินดังกล่ำวแลว้ และไม่มีควำมเห็นที่แตกต่ำงจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงินประจ ำปี สิน้สุด
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ของบรษิัทฯ 

ทัง้นี ้มีขอ้สรุปค ำอธิบำยและบทวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำรเพิ่มเติมส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน
รวมของบรษิัทฯ ส ำหรบัปี 2563 เปรียบเทียบกบัปี 2562 ดงันี ้

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
บรษิัทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรในปี 2563 เท่ำกบั 1,563 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 59 จำกปี 2562 และตน้ทนุกำรใหบ้รกิำร 
ปี 2563 เท่ำกบั 1,668 ลำ้นบำท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 33 จำกปี 2562 ส่งผลใหปี้ 2563 บรษิัทมี (ขำดทนุ) ขัน้ตน้ จ ำนวน 
(105) ลำ้นบำท ลดลงจำกก ำไร 1,328 ลำ้นบำทในปี 2562 มีสำเหตสุ ำคญัจำกกำรปิดท ำกำรโรงแรมชั่วครำวระหวำ่ง          
ไตรมำสที่ 2 ปี 2563 ในทกุประเทศที่กลุ่มบรษิัทมกีำรด ำเนินธุรกจิอยู่ และกำรฟ้ืนตวัอยำ่งค่อยเป็นค่อยไปของกำรท่องเที่ยว
ในช่วงครึง่ปีหลงัปี 2563 เนื่องจำกขอ้จ ำกดัในกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย  
บรษิัทฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยปี 2563 เทำ่กบั 172 ลำ้นบำท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 53 จำกปี 2562 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำร
ปรบัลดค่ำใชจ้ำ่ยในส่วนกำรขำยและโฆษณำ กำรปรบัอตัรำก ำลงัคน สอดคลอ้งกบัแผนกำรควบคมุตน้ทนุของบรษิัทฯ 
 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร  
บริษัทฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรปี 2563 เท่ำกับ 2,201 ลำ้นบำท ปรบัตัวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 103 จำกปี 2562 โดยมีสำเหตุ
หลกัจำกกำรบนัทึกขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำในสินทรพัยแ์ละขำดทุนจำกกำรปรบัมลูค่ำยตุิธรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำร
ลงทุน และกำรบนัทึกค่ำใชจ้่ำยจำกตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรที่เกิดขึน้ในช่วงระหว่ำงกำรปิดท ำกำรโรงแรมชั่วครำวเขำ้มำเป็น
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
 
รำยได้อื่น 
รำยไดอ้ื่นของบรษิัทฯ ปี 2563 จ ำนวน 653 ลำ้นบำท ซึ่งประกอบดว้ยก ำไรจำกรำยกำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญัของบรษิัทรว่มทนุ 
ภำยใตส้ญัญำรว่มทนุและก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำ จ ำนวน 430 ลำ้นบำท รำยไดด้อกเบีย้จำกเงินใหกู้ย้มื              
แก่กิจกำรรว่มคำ้จ ำนวน 144 ลำ้นบำท และรำยไดอ้ื่นๆ จ ำนวน 79 ลำ้นบำท  

 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) จำกบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ 
ปี 2563 บรษิัทฯ บนัทึกผลขำดทนุ (172) ลำ้นบำท ปรบัตวัลดลงจำกก ำไร 20 ลำ้นบำทในปี 2562 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก
ผลประกอบกำรของกิจกำรรว่มคำ้จำกเงินลงทนุในโรงแรมของบรษิัทฯ ในสหรำชอำณำจกัร 

 
ต้นทนุทำงกำรเงนิ 
ปี 2563 เท่ำกับ 377 ลำ้นบำท ปรบัตัวลดลงรอ้ยละ 11 จำก ปี 2562 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกจำกกำรช ำระเงินกูย้ืมจำก
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัในไตรมำสที่ 4 ปี 2562 และตน้ทนุทำงกำรเงินท่ีลดลงตำมแนวโนม้อตัรำดอกเบีย้ที่ปรบัตวัลง  
 
EBITDA ทีป่รับปรุงแล้ว  
ปี 2563 บรษิัทฯ มีผลขำดทนุ (597) ลำ้นบำท ปรบัตวัลดลงจำกก ำไรจ ำนวน 1,105 ลำ้นบำท ในปี 2562 โดยมีสำเหตหุลกั
จำกกำรปิดท ำกำรโรงแรมชั่วครำว และกำรลดลงของรำยไดใ้นช่วงทยอยเปิดด ำเนินกำร    
 
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 
ปี 2563 บรษิัทฯ รำยงำน (ขำดทนุ) สทุธิ (2,371) ลำ้นบำท ปรบัตวัลดลงจำกขำดทนุจ ำนวน (467) ลำ้นบำทในปี 2562 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ  
             สรุปฐำนะทำงกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพยร์วมสุทธิ เท่ำกับ  27,117 ลำ้นบำท  
ลดลง 2,044 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 7 จำกปี 2562 สำเหตุหลักจำกสำเหตุหลักจำกกำรลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน        
และกำรบนัทึกดอ้ยค่ำในสินทรพัยแ์ละขำดทนุจำกกำรปรบัมลูค่ำยตุิธรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ 

บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ำกับ 15,676 ลำ้นบำท ลดลง 2,247 ลำ้นบำท จำกส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ วันที่      
31 ธันวำคม 2562 โดยมีสำเหตุหลกัจำกผลขำดทุนระหว่ำงงวด บริษัทฯ มีส่วนของหนีสิ้นรวม มีมลูค่ำ 11,441 ลำ้นบำท 
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เพิ่มขึน้ 203 ลำ้นบำท หรือ รอ้ยละ 2 จำกปี 2562 สำเหตุหลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของกำรบนัทึกสิทธิกำรเช่ำตำมกำรปรบัปรุง
รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินเรื่องมำตรฐำนสญัญำเช่ำ หรือ TFRS 16 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้จ ำนวน 8,353 ลำ้นบำท และยังคงรกัษำสัดส่วน
หนีสิ้นท่ีมีภำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ที่ 0.53 เท่ำ 

 จำกนั้น ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซักถำมและแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง โดยผูถื้อหุ้น
สำมำรถบนัทึกขอ้ควำมใน Q&A แลว้กดส่งค ำถำมเขำ้มำในระบบ หรือ สอบถำมผ่ำนช่องทำง Video Conference โดยให้
กดปุ่ ม “Participant” และกดที่สญัลักษณ ์“ยกมือ” และท ำกำรเปิดกลอ้งและไมโครโฟนเมื่ไดร้บัสัญญำณใหถ้ำมค ำถำม 
ทัง้นี ้ใหผู้ถื้อหุน้แจง้ชื่อ-นำมสกลุ และสถำนะเป็นผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะก่อนถำมค ำถำม 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงิน
ประจ ำปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ตำมที่เสนอ โดยถือคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้  
ซึ่งมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงบกำรเงนิประจ ำปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ตำมที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรำยละเอียดผลกำรลงคะแนนเสียง 
ดงันี ้

เห็นดว้ย 2,457,984,753 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง  - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 
หมำยเหต ุ ในวำระนีมี้ผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขำ้รว่มประชมุระหวำ่งกำรประชมุเพ่ิมขึน้ 326,500 หุน้ นบัเป็นจ ำนวนหุน้ที่เขำ้รว่มประชมุ
ทัง้หมดจ ำนวน 2,457,984,753 หุน้ 

 
ระเบียบวำระที ่3  พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงนิปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 และงดจัดสรรเงนิ

ก ำไรไว้เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย   

 ประธำนฯ ไดม้อบหมำยให้นำยชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำรกำรเงิน เป็นผู้เสนอรำยละเอียด         
ในวำระนีต้่อที่ประชมุ  

 บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิภำยหลงัหกัภำษีเงินได้
นิติบคุคล เงินส ำรองตำมกฎหมำย และเงินส ำรองอื่นๆ อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวอำจเปล่ียนแปลงได ้ขึน้อยู่
กับผลประกอบกำร แผนกำรขยำยธุรกิจ สภำพคล่อง ควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต โดยบริษัทฯ จะให้
อ ำนำจคณะกรรมกำรของบรษิัทฯ ในกำรพิจำรณำ ซึ่งกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้  

               นำยชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ได้ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด มำตรำ 115                  
และขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 54 ก ำหนดหำ้มมิใหจ้่ำยเงินปันผล ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขำดทุนสะสมอยู่  ในปี 2563     



รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2564 บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
วนัที่ 22 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. 
 

หนำ้ที่ 15 จำก 25 
 

บริษัทฯ มีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุน และยังมีขำดทุนสะสมอยู่ปรำกฏตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นเงินจ ำนวน                  
563,681,577 บำท  จึงท ำใหไ้ม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีใหก้บัผูถื้อหุน้ได  ้

              คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำงดจ่ำยเงินปันผล ส ำห รับผล
ประกอบกำรปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และงดจดัสรรเงินก ำไรไวเ้ป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย เนื่องจำกบรษิัทฯ 
ยงัมีผลประกอบกำรขำดทนุสะสม  

จำกนั้น ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซักถำมและแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง โดยผูถื้อหุ้น
สำมำรถบนัทึกขอ้ควำมใน Q&A แลว้กดส่งค ำถำมเขำ้มำในระบบ หรือ สอบถำมผ่ำนช่องทำง Video Conference โดยให้
กดปุ่ ม “Participant” และกดที่สญัลกัษณ ์“ยกมือ” และท ำกำรเปิดกลอ้งและไมโครโฟนเมื่อไดร้บัสญัญำณใหถ้ำมค ำถำม 
ทัง้นี ้ใหผู้ถื้อหุน้แจง้ชื่อ-นำมสกลุ และสถำนะเป็นผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะก่อนถำมค ำถำม 

 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงินปันผล
ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 และงดจดัสรรเงินก ำไรไวเ้ป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย ตำมที่เสนอ โดยถือคะแนน
เสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 และงดจดัสรรเงินก ำไรไว้

เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย  ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม         
และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรำยละเอียดผลกำรลงคะแนนเสียง ดงันี ้

 
เห็นดว้ย 2,457,984,753 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง     - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 
ระเบียบวำระที ่4  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ  
 

เพื่อเป็นกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ก่อนเริ่มกำรพิจำรณำ ประธำนฯ ไดเ้ชิญกรรมกำรที่ครบวำระ
และไดร้บักำรเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรทั้งสำมคนไดแ้ก่ นำยไพรสัณฑ ์วงศส์มิทธ์ิ     
นำยจกัร บญุ-หลง และดร.ชญำนิน เทพำค ำ ออกจำกหอ้งประชมุไปก่อนจนกว่ำกำรพิจำรณำวำระนีจ้ะแลว้เสรจ็ เนื่องจำก
เป็นกรรมกำรผูม้ีส่วนไดเ้สียในระเบียบวำระนี ้ 

นำยชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมพ.ร.บ. บริษัทมหำชนฯ มำตรำ 71 และข้อบังคับของ     
บรษิัทฯ ขอ้ที่ 20 ก ำหนดว่ำ ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีทกุครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม 
(1/3) ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สดุ
กับส่วนหนึ่งในสำม (1/3) กรรมกำรซึ่งพน้จำกต ำแหน่ง อำจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขำ้มำรบัต ำแหน่งอีกได้ กรรมกำรที่จะตอ้ง
ออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ใหใ้ชว้ิธีสมคัรใจของกรรมกำร หำกกรรมกำรท่ีสมคัรใจ



รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2564 บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
วนัที่ 22 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. 
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ออกจำกต ำแหน่งยงัไม่ครบจ ำนวน ก็ใหใ้ชว้ิธีจบัสลำกกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุนัน้
เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 

 นำยชยัรตัน ์ศิวะพรพนัธ ์ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่ำกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระประจ ำปี 2564 จ ำนวน 3 คน 
มีรำยนำมดงันี ้   

1. นำยไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธ์ิ  กรรมกำรอิสระ 
    กรรมกำรตรวจสอบ 
    ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

2. นำยจกัร บญุ-หลง   กรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรตรวจสอบ 

3. ดร.ชญำนิน เทพำค ำ  กรรมกำร   

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรำยชื่อบุคคลที่มีคุณสมบตัิตำม พ.ร.บ. บริษัทมหำชน และกฎหมำย  
ว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์เพื่อเขำ้รบักำรคดัเลือกเป็นกรรมกำรบริษัทฯ โดยเผยแพร่ใหผู้ถื้อหุน้รบัทรำบผ่ำน
ระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ระหว่ำงวนัท่ี 1 ตลุำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกรำคม 
2564 ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีบรษิัทฯ ก ำหนด ซึ่งเมื่อครบก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวแลว้ ปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุน้รำยใด
เสนอรำยชื่อบคุคลเพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิัทฯ แต่อย่ำงใด 

ในกำรนี ้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมกำรผูม้ีส่วนไดเ้สียในระเบียบวำระนี ้ไดพ้ิจำรณำกลั่นกรองแลว้ถึง
ควำมเหมำะสมของบคุคลที่สมควรไดร้บักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิัทฯ เป็นรำยบคุคล อย่ำงรอบคอบ โดยพิจำรณำจำก
หลกัเกณฑส์ ำคญัต่ำง ๆ เช่น กำรไม่มีคณุสมบตัิตอ้งหำ้มในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทฯ ตำม พ.ร.บ. บรษิัทมหำชน
คุณธรรม จริยธรรม ควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์ และควำมเหมำะสมกับคุณสมบัติของ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยภำพรวม และสอดคลอ้งกับกลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนพิจำรณำถึงควำม
ต่อเนื่องในกำรปฏิบตัิงำน และผลกำรปฏิบตัิงำนในต ำแหน่งกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยเป็นรำยบุคคล คณะกรรมกำร
บริษัทฯ จึงมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้ เพื่อพิจำรณำและอนุมัติใหก้รรมกำรทั้งสำมคนกลับเขำ้ด ำรง
ต ำแหน่งต่อไปอีกวำระหนึ่ง โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัส่งประวตัิของกรรมกำรแต่ละท่ำนและหลกัเกณฑก์ำรสรรหำกรรมกำร และ
นิยำมกรรมกำรอิสระของบรษิัทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้ 

ทั้งนี ้กรรมกำรทั้งสำมท่ำนดังกล่ำวมีคุณสมบัติครบถว้นตำมขอ้บังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ. บริษัทมหำชน และ
กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์อีกทัง้เป็นผูม้ีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ที่
เหมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สำมำรถอุทิศเวลำและควำมสำมำรถเพื่อประโยชนส์งูสดุแก่บริษัทฯ ผูถื้อหุน้ 
และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย อีกทัง้ไม่ไดด้  ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอื่นที่อำจท ำใหเ้กิดควำมขัดแยง้
ทำงผลประโยชนต์่อบรษิัทฯ จึงเหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทฯ 

นอกจำกนี ้นำยไพรสัณฑ์ วงศส์มิทธ์ิ และนำยจักร บุญ-หลง  ซึ่งไดร้ับกำรเสนอชื่อใหก้ลับเข้ำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรอิสระนัน้ มีคณุสมบตัิครบถว้นตำมนิยำมกรรมกำรอิสระของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุและขอ้บงัคบั/
ประกำศของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสำมำรถใหค้วำมเห็นเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ อย่ำงเป็นอิสระ 
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เป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และปฏิบตัิหนำ้ที่โดยยึดมั่นตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
เพื่อผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ทกุรำย  

จำกนั้น ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซักถำมและแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง โดยผูถื้อหุ้น
สำมำรถบนัทึกขอ้ควำมใน Q&A แลว้กดส่งค ำถำมเขำ้มำในระบบ หรือ สอบถำมผ่ำนช่องทำง Video Conference โดยให้
กดปุ่ ม “Participant” และกดที่สญัลกัษณ ์“ยกมือ” และท ำกำรเปิดกลอ้งและไมโครโฟนเมื่อไดร้บัสญัญำณใหถ้ำมค ำถำม 
ทัง้นี ้ใหผู้ถื้อหุน้แจง้ชื่อ-นำมสกลุ และสถำนะเป็นผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะก่อนถำมค ำถำม 

  เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำอนุมตัิกำรแต่งตัง้กรรมกำร
แทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระตำมที่เสนอ โดยลงมติเป็นรำยบุคคล และถือคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้หำกที่ประชุมมีมติอนุมตัิในเรื่องดงักล่ำวแลว้ ใหก้รรมกำรทัง้สำม
ท่ำนกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรชดุย่อยตำมเดิม  

จำกนัน้ ประธำนฯ ขอใหฝ่้ำยเลขำนุกำรบริษัทชีแ้จงหลกัเกณฑใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนส ำหรบัวำระนีใ้หผู้ถื้อ
หุน้ทรำบว่ำ เพื่อใหก้ำรลงคะแนนเสียงในวำระแต่งตัง้กรรมกำรมีควำมโปรง่ใสและสอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ที่ดี บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยที่เขำ้ร่วมประชุมพิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยลงคะแนนผ่ำนระบบ         
e-Voting  ไม่ว่ำ เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียง  กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใดๆ           
ในระบบ จะถือว่ำลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย โดยบรษิัทฯ ใหเ้วลำในกำรลงคะแนนเสียงเป็นเวลำประมำณ 2 นำที ตำมล ำดบั 
 
มติทีป่ระชุม ที่ ป ร ะชุ ม มี มติ อนุมัติ แ ต่ งตั้ ง ก ร รมกำรที่ อ อก จำกต ำแหน่ ง ต ำมวำระทั้ ง  3 ท่ ำน  ได้แก่                                         

1) นำยไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธ์ิ 2) นำยจักร บุญ-หลง และ 3) ดร.ชญำนิน เทพำค ำ ให้กลับเข้ำด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัฯ ต่อไปอีกวำระหนึ่ง รวมทัง้กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรชดุยอ่ย
ตำมเดิม ตำมที่เสนอ โดยเป็นกำรลงคะแนนเสียงเป็นรำยบุคคล และแต่ละคนไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยผลกำรลงคะแนนเสียงมีดงันี ้

 
4.1 นำยไพรสัณฑ์ วงศส์มิทธ์ิ – กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และประธำนกรรมกำรบริหำร    
ควำมเส่ียง 

 
เห็นดว้ย 2,457,984,753 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง     - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 
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4.2 นำยจกัร บญุ-หลง – กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ  
 

เห็นดว้ย 2,457,984,753 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง     - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 
4.3 ดร.ชญำนิน เทพำค ำ – กรรมกำร  

 
เห็นดว้ย 2,457,984,753 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง     - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 
เมื่อผู้ถือหุ้นไดล้งคะแนนเสียงเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ประธำนฯ ไดเ้ชิญกรรมกำรทั้งสำมคนตำมรำยชื่อข้ำงต้น         

กลบัเขำ้หอ้งประชมุ  
 
ระเบียบวำระที ่5  พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 
            

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยใหน้ำยชยัรตัน ์ศิวะพรพนัธ ์ผูด้  ำเนินกำรประชุม เป็นผูเ้สนอรำยละเอียดในวำระนีต้่อที่
ประชุม โดยนำยชยัรตัน ์ศิวะพรพนัธ ์ ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 32 ก ำหนดใหก้รรมกำรมีสิทธิ
ไดร้บัค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกบริษัทตำมระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัทหรือตำมที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจำรณำก ำหนดและ
ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุม โดยอำจก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นจ ำนวนแน่นอนหรือวำงเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพำะ และจะก ำหนดไวเ้ป็นครำว ๆ หรือใหม้ีผลตลอดไป
จนกว่ำที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่ำงอื่น และพระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชน มำตรำ 90 ก ำหนดใหก้ำรจำ่ย
ค่ำตอบแทนกรรมกำรตอ้งเป็นไปตำมมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้  ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของ
จ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุ  

ในกำรนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทฯ โดยค ำนึงถึงควำม
เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร  และสอดคลอ้งกับผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้ง
เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนำดใกลเ้คียงกนั จึงเห็นสมควรใหเ้สนอต่อที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้
ประจ ำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 โดยไดเ้สนออนมุตัิกำรจ่ำยคำ่ตอบแทน
ประเภทเบีย้ประชมุส ำหรบัคณะกรรมกำรบรษิัท ใหม้ีกำรจ่ำยใหก้บักรรมกำรทกุรำยเป็นกำรเพิ่มเติม ในอตัรำ 50,000 บำท/
คน/ครัง้ ส ำหรับประธำนกรรมกำร และ 30,000 บำท/คน/ครัง้ ส ำหรับกรรมกำร ซึ่งจำกเดิมจ่ำยเฉพำะกรรมกำรอิสระ       
ส่วนค่ำตอบแทนกรรมกำรอื่นๆ ยงัคงเดิมในอตัรำเดียวกนักบัปี 2563 รำยละเอียดตำมที่แสดงในตำรำงดงัต่อไปนี ้
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 1)  ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท  
 
 

คณะกรรมกำร 

 
 
ปี 

 
 

ต ำแหน่ง 

ประเภทค่ำตอบแทน 

เบีย้ประชุม 
)บำท/คน/คร้ัง (  

ค่ำตอบแทนประจ ำ 
(บำท/คน/เดือน) 

สิทธิพิเศษอ่ืน 
(บำท/คน/ปี) 

คณะกรรมกำรบริษัท 
 

2563 

ประธำน 50,000 

(เฉพำะกรรมกำรอิสระ) 
100,000 สิทธิพิเศษในกำรเขำ้พกัและ 

ใชบ้ริกำรโรงแรมของบริษัทฯ  
ไม่เกิน 100,000 บำท กรรมกำร 30,000 

(เฉพำะกรรมกำรอิสระ) 
40,000 

2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

 

ประธำน 50,000 * 100,000 สิทธิพิเศษในกำรเข้ำพักและ
ใชบ้ริกำรโรงแรมของบริษัทฯ  

ไม่เกิน 100,000 บำท 
 

กรรมกำร 30,000 * 40,000 

หมำยเหต:ุ * ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทประเภทเบีย้ประชมุจะก ำหนดใหมี้กำรจ่ำยใหก้บักรรมกำรทกุท่ำน ซึง่เดิมก ำหนดจ่ำยเฉพำะกรรมกำรที่
เป็นกรรมกำรอิสระ 

 
2)  ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรชุดย่อย 

 
คณะกรรมกำรชุดย่อย 

 
ปี 

 
ต ำแหน่ง 

ประเภทค่ำตอบแทน 

เบีย้ประชุม 
(บำท/คน/คร้ัง) 

ค่ำตอบแทนประจ ำ 
(บำท/คน/เดือน) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 2563 ประธำน 30,000 30,000  

กรรมกำร 20,000 20,000  

2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

ประธำน 30,000 30,000  

กรรมกำร 20,000 20,000  

คณะกรรมกำรบริหำร ** 
 

2563 ประธำน 30,000 - 

กรรมกำร 20,000 - 

2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

ประธำน 30,000 - 

กรรมกำร 20,000 - 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
และคณะกรรมกำรชุดย่อยอ่ืน 

2563 ประธำน 30,000 - 

กรรมกำร 20,000 - 

2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

ประธำน 30,000 - 

กรรมกำร 20,000 - 

หมำยเหต:ุ  ** กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำรจะไม่ไดร้บัเบีย้ประชมุส ำหรบักำรด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee) 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนหรือผลประโยชนอ์ื่นใดใหก้บักรรมกำรนอกเหนือจำกค่ำตอบแทนดงัที่กลำ่ว
มำขำ้งตน้  

จำกนั้น ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซักถำมและแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง โดยผูถื้อหุ้น
สำมำรถบนัทึกขอ้ควำมใน Q&A แลว้กดส่งค ำถำมเขำ้มำในระบบ หรือ สอบถำมผ่ำนช่องทำง Video Conference โดยให้
กดปุ่ ม “Participant” และกดที่สญัลกัษณ ์“ยกมือ” และท ำกำรเปิดกลอ้งและไมโครโฟนเมื่อไดร้บัสญัญำณใหถ้ำมค ำถำม 
ทัง้นี ้ใหผู้ถื้อหุน้แจง้ชื่อ-นำมสกลุ และสถำนะเป็นผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะก่อนถำมค ำถำม 
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 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นใด ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 ตำมที่เสนอ โดยถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวนคะแนนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุ โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียพิเศษในวำระนี ้

 ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ที่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวำระนีจ้ะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจ ำนวนหุน้        
ที่ถือจะไม่นบัเป็นฐำนเสียงในกำรนบัคะแนนเสียงของที่ประชมุผูถื้อหุน้  ไดแ้ก่ 

กรรมกำร/ผู้ถือหุ้นทีมี่ส่วนได้เสีย 
จ ำนวนหุ้นทีถ่ือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนกำรถือหุ้น 

ของหุ้นทีจ่ ำหน่ำยแล้วทั้งหมด (ร้อยละ) 
1. นำยชญำนิน เทพำค ำ 40,020 0.0011 
2. นำยนริศ เชยกลิ่น 1,060,060 0.0295 

รวม 1,100,080 0.0306 

               
             ทัง้นี ้รวมจ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะแลว้ และสดัส่วนกำรถือหุน้ดงักล่ำวเป็นสดัส่วน
กำรถือหุน้ ณ วันที่ 10 มีนำคม 2564 ซึ่งเป็นวันก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในกำรเขำ้ประชุมผูถื้อหุน้ (Record Date) 
เพื่อประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสอง
ในสำม (2/3) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุม โดยไม่นบัส่วนของของผูถื้อหุน้ที่มีส่วน
ไดเ้สียพิเศษ ตำมที่เสนอ โดยมีรำยละเอียดผลกำรลงคะแนนเสียง ดงันี ้

 
เห็นดว้ย 2,456,884,673 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1,100,080 เสียง  - 

 
ระเบียบวำระที ่6  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2564 
 
 ประธำนฯ ไดม้อบหมำยใหน้ำยชยัรตัน ์ศิวะพรพนัธ ์ผูด้  ำเนินกำรประชุม เป็นผูเ้สนอรำยละเอียดในวำระนีต้่อที่
ประชมุ โดยนำยชยัรตัน ์ศิวะพรพนัธ ์ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุว่ำ ตำมพระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชน มำตรำ 120 และมำตรำ 121 
และขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 51 ก ำหนดใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีทุกปี โดยที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้
อำจเลือกผูส้อบบัญชีที่ออกไปกลับเขำ้รบัต ำแหน่งอีกก็ได ้และใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูก้  ำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชี 
และผูส้อบบญัชีจะตอ้งไม่เป็นกรรมกำร พนกังำน ลกูจำ้ง หรือผูด้  ำรงต ำแหน่งหนำ้ที่อื่นใดของบรษิัทฯ 

ในกำรนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตัิงำน 
ควำมรูแ้ละประสบกำรณใ์นกำรสอบบัญชี ควำมเป็นอิสระของผูส้อบบัญชี และค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี และเห็นควร



รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2564 บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
วนัที่ 22 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. 
 

หนำ้ที่ 21 จำก 25 
 

เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งจำกบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำส ์  
คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจ ำปี 2564 โดยรำยละเอียดของผูส้อบบญัชีดงักล่ำวมีดงันี ้

1)   นำยชำญชยั ชยัประสิทธ์ิ    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขท่ี 3760 (เป็นผูล้งลำยมือชื่อในงบกำรเงินของ
บรษิัทฯ มำแลว้เป็นระยะเวลำ 4 ปี ตัง้แต่ปี 2560) หรือ 

2)   นำงสำวนภนชุ อภิชำตเสถียร    ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่  5266 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลำยมือชื่อในงบ
กำรเงินของบรษิัทฯ) หรือ 

3)   นำยบญุเรือง เลิศวิเศษวิทย ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่  6552 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลำยมือชื่อในงบ
กำรเงินของบรษิัทฯ) 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่ำวไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้บริษัทฯ สำมำรถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตรำยอื่น
จำกบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั ใหป้ฏิบตัิหนำ้ที่แทนได ้

อน่ึง นำยชำญชยั ชยัประสิทธ์ิ เป็นผูล้งลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบรษิัทฯ ประจ ำปี 2563 และไดป้ฏิบตัิหนำ้ที่ใน
ฐำนะผูส้อบบญัชีเป็นอย่ำงดี ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บักำรเสนอชื่อดงักล่ำวขำ้งตน้ ไม่มีควำมสมัพนัธ ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่ำว และ เป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บั
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ส ำนกังำน ก.ล.ต.) ทัง้นี ้ไม่มีผูส้อบบญัชีท่ำนใด
ปฏิบัติหนำ้ที่ผูส้อบบัญชีใหบ้ริษัทฯ 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน (นับรวมกรณีที่ปฏิบัติหนำ้ที่ผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี)้   
โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัส่งขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิและประสบกำรณก์ำรท ำงำนของผูส้อบบญัชีแต่ละท่ำนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบั
หนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้ 

นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัไดเ้สนอใหก้ ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจ ำปี 2564     
(ซึ่งไม่รวมค่ำสอบบญัชีของบรษิทัย่อยและบรษิัทรว่ม) เป็นจ ำนวนเงิน 2,100,000 บำท ซึง่ลดลงจ ำนวน 200,000 บำท      
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 8.70 เมื่อเทียบกบัปี 2563 (ปี 2563 คำ่สอบบญัชี 2,300,000 บำท) ทัง้นี ้ค่ำสอบบญัชีดงักล่ำวไม่รวม
ค่ำบรกิำรอื่น (Non-Audit Fees) ที่บรษิัทฯ จ่ำยตำมจรงิ และค่ำใชจ้่ำยที่จะเกิดขึน้ระหว่ำงกำรใหบ้รกิำรแก่บรษิัทฯ (Out of 
Pocket Expense) 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 พิจำรณำ
อนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2564 ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบขำ้งตน้ 

 ทั้งนี ้ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดช้ ำระค่ำบริกำรอื่น (Non-audit fee) ให้กับบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำส์ 
คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกัด จ ำนวนเงินรวม 1,720,000 บำท เป็นค่ำบริกำรท่ีเก่ียวข้องกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน          
ที่เก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงิน และค่ำบรกิำรเก่ียวกบัภำษี  

นอกจำกนี ้เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้รบัทรำบดว้ยว่ำ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์ูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ำกัด ไดร้บักำรคดัเลือกใหเ้ป็นส ำนกังำนสอบบญัชีของบริษัทย่อยส ำหรบัปี 2564 ดว้ย โดยมีค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีของ
บริษัทย่อยในวงเงินโดยประมำณ 2,125,000 บำท (ไม่รวมบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ) เนื่องจำกมีควำมเหมำะสมกบัธุรกิจ 
ซึ่งคณะกรรมกำรบรษิัทจะสำมำรถดแูลใหจ้ดัท ำงบกำรเงินใหท้นัตำมก ำหนดระยะเวลำ 



รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2564 บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
วนัที่ 22 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. 
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จำกนั้น ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซักถำมและแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง โดยผูถื้อหุ้น
สำมำรถบนัทึกขอ้ควำมใน Q&A แลว้กดส่งค ำถำมเขำ้มำในระบบ หรือ สอบถำมผ่ำนช่องทำง Video Conference โดยให้
กดปุ่ ม “Participant” และกดที่สญัลกัษณ ์“ยกมือ” และท ำกำรเปิดกลอ้งและไมโครโฟนเมื่อไดร้บัสญัญำณใหถ้ำมค ำถำม 
ทัง้นี ้ใหผู้ถื้อหุน้แจง้ชื่อ-นำมสกลุ และสถำนะเป็นผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะก่อนถำมค ำถำม 

เมื่อไม่มีขอ้ซกัถำมจำกผูถื้อหุน้ ประธำนฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก ำหนด
ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2564 ตำมที่เสนอ โดยถือคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำ
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนำยชำญชัย ชัยประสิทธ์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขท่ี 3760 หรือ             

นำงสำวนภนุช อภิชำตเสถียร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต เลขที่ 5266 หรือ นำยบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย ์ผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุำต เลขที่ 6552 คนใดคนหนึ่งจำกบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั เป็นผูส้อบ
บัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2564 ทั้งนี ้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้ำงตน้ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ ได ้บริษัทฯ 
สำมำรถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญำตรำยอื่นจำกบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกัด            
ใหป้ฏิบตัิหนำ้ที่แทนได ้และอนมุตัิค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2564 เป็นจ ำนวนเงิน 2,100,000 บำท   
ซึ่งไม่รวมค่ำบริกำรอื่น (Non-Audit Fees) ที่บริษัทฯ จ่ำยตำมจริง และค่ำใช้จ่ำยที่จะเกิดขึน้ระหว่ำง         
กำรให้บริกำรแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expense) และไม่รวมค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย         
ตำมที่เสนอ โดยอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดย
มีรำยละเอียดผลกำรลงคะแนนเสียง ดงันี ้

 
เห็นดว้ย 2,457,984,753 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง     - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 
ระเบียบวำระที ่7 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 

 
ประธำนฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทรำบว่ำบรษิัทฯ ไดป้ระกำศผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ

เว็บไซตข์องบริษัทฯ ในกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุน้เสนอระเบียบวำระล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร          
ที่บรษิัทฯ ก ำหนด ระหว่ำงวนัที่ 1 ตลุำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกรำคม 2564 แต่เมื่อครบก ำหนดเวลำแลว้ ปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อ
หุน้เสนอเรื่อง หรือระเบียบวำระกำรประชุมเขำ้มำยังบริษัทฯ แต่อย่ำงใด  อย่ำงไรก็ดี หำกมีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ
ประสงคท์ี่จะเสนอวำระอื่น ๆ นอกเหนือจำกวำระที่ก ำหนดในหนงัสือเชิญประชมุ ซึ่งตำมกฎหมำยก ำหนดว่ำ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้
นบัรวมกันได ้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดท้ัง้หมด หรือไม่นอ้ยกว่ำ 1,197,880,000 หุน้ จำกจ ำนวนหุน้
ทั้งหมด 3,593,640,000 หุ้น สำมำรถขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่นนอกจำกที่ก ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้   
ประธำนฯ จึงไดเ้ปิดโอกำสใหท้ี่ประชมุลงมติเพื่อเสนอวำระอื่น ๆ ทัง้นีไ้ม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดเสนอวำระกำรประชมุเพิ่มเติม  
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จำกนัน้ ประธำนฯ จึงไดเ้ปิดโอกำสใหท้ี่ประชมุซกัถำมและแสดงควำมเห็นในเรื่องอื่น ๆ  เพิ่มเติมผ่ำนช่องทำงตำ่งๆ 
ของสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งมีผูถื้อหุน้สอบถำมและไดร้บัค ำชีแ้จง สรุปไดด้งันี ้

นำยอนชุิต นิมิตกำรดี 
ผูถื้อหุน้ 

: ไดถ้ำมค ำถำมผ่ำนช่องทำง Q&A ดงันี ้
1. แนวโนม้กำรใชบ้ริกำรโรงแรมในมลัดีฟสแ์ละสหรำชอำณำจกัรเป็นอย่ำงไร 
และอตัรำกำรเขำ้พกั (Occupancy rate) แต่ละประเทศในปัจจบุนัเป็นอย่ำงไร 
2. โครงกำร CROSSROADS ถึงจดุคุม้ทนุ (Breakeven) แลว้หรือไม่ 
3. โครงกำร CROSSROADS เกำะ 3 คำดว่ำจะเริ่มด ำเนินกำรไดเ้มื่อใด 
4. บริษัทฯ คำดว่ำผลกำรด ำเนินงำนในปีนี ้ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์โควิด -19      
และวคัซีนจะสำมำรถ Breakeven ไดห้รือไม่ 
5. แผนกำรลงทนุเพิ่มเติมในอนำคตของบรษิัทฯ เป็นอย่ำงไร  

นำยชยัรตัน ์ศิวะพรพนัธ ์
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกำรเงิน 
 

: ไดช้ีแ้จงในขอ้ซักถำม ดังนี ้ 
1. อัตรำกำรเขำ้พักของโรงแรมของบริษัทฯ ในมัลดีฟสใ์นช่วงสำมเดือนแรก
ของปี  2564 จะอยู ่ที ่ประมำณ 60-70 เปอร เ์ซ ็นต  ์ม ีน ักท ่องเที ่ยวหลกั            
คือ อินเดีย รสัเซีย และประเทศขำ้งเคียงของรสัเซีย รวมทั ้งย ุโรปและ
ตะวันออกกลำง ท ำใหม้ัลดีฟสม์ีอัตรำกำรเขำ้พักที่สูงตลอดในช่วงตน้ปีที่ผ่ำน
มำ อย่ำงไรก ็ตำม ม ัลดีฟสจ์ะเขำ้สู ่ช ่วง  low season ในช่วงไตรมำส 2 
ต่อเนื่องไปถึงไตรมำส 3 ถึงแมว้่ำจะเป็นช่วง low season อัตรำกำรเขำ้พกัก็
จะไม่ลดลงไปต ่ำมำก แต่จะเป็นเรื่องของเรทที่จะค่อนขำ้งต ่ำเมื่อเทียบกับเรท
ที ่ท  ำไดใ้นอดีต ทั ้งนี อ้ตัรำกำรเขำ้พกัและเรทจะกลับมำสงูขึน้อีกครัง้ใน       
ช่วงปลำยปีที่เป็น high season หรือในปลำยไตรมำส 4 

ในส่วนของสหรำชอำณำจักร ปัจจุบันยังอยู่ในภำวะที่รฐับำลยังมีขอ้จ ำกัด    
อยู ่อย่ำงเขม้งวด อัตรำกำรเข้ำพักของโรงแรมของบริษัทฯ ในช่วงตน้ปี           
จะอยู่ที่ประมำณ 10-20 เปอรเ์ซ็นต ์อย่ำงไรก็ตำมจำกควำมคืบหนำ้ของกำร
ฉีดวัคซีนในประเทศอังกฤษและยุโรป รฐับำลอังกฤษตัง้เป้ำหมำยที่จะเปิด
ประเทศและผ่อนคลำยมำตรกำรต่ำง ๆ ในกลำงเดือนพฤษภำคม  2564         
จึงท ำใหบ้ริษัทฯ เชื่อว่ำอตัรำกำรเขำ้พกัจะดีในตลอดครึ่งปีหลัง ประกอบกับ
ไตรมำส 2 และ 3 เป็นไตรมำสท่องเที่ยวของทำงยุโรป โดยในอดีตพอรต์    
กำรลงทุนนีม้ีอตัรำกำรเขำ้พกัโดยเฉล่ียอยู่ที่ประมำณ 70 เปอรเ์ซ็นต ์ 

2. โครงกำร CROSSROADS สำมำรถ Breakeven ในระดบั EBITDA ได้
ตัง้แต่ช่วงเปิดปลำยปี 2562 ต่อเนื่องมำจนถึงตน้ปี 2563 แต่หลังจำกนั้นช่วง
ปิดในไตรมำส 2 ของปี 2563 และช่วงที่ ramp up อย่ำงชำ้ ๆ ในไตรมำสที่ 3 
ของปี 2564 จะยังไม่ Breakeven ในระดับ EBITDA  แต่อัตรำกำรเขำ้พกัใน
เดือนพฤศจิกำยนและธันวำคมของปี 2563 จะอยู่ที่ระดับ 40 เปอรเ์ซ็นต ์และ 
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60 เปอรเ์ซ็นตต์ำมล ำดับและต่อเนื่องมำถึงตน้ปี 2564 กล่ำวคือทุกโรงแรม  
ในโครงกำร CROSSROADS มีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนมำโดยตลอด 

ส่วน Breaeven ในระดับ Net Income หรือว่ำ Bottomline ขึน้อยู่กับอตัรำ
รำคำหอ้งพักที่บริษัทฯ จะสำมำรถดึงขึน้มำไดใ้นระดบัเป้ำหมำยอีกครัง้หนึ่ง 
เนื่องดว้ยสถำนกำรณปั์จจุบันท ำใหม้ีกำรแข่งขันเรื่องรำคำค่อนขำ้งสูง  

3. โครงกำร CROSSROADS เกำะ 3 ของบริษัทฯ มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
ปัจจุบันอยู่ในเฟสของกำรออกแบบและกำรขออนุญำตต่ำง ๆ กับทำงรฐับำล 
กำรก่อสรำ้งโรงแรมในเกำะ 3 จะใชเ้วลำประมำณ 18 เดือน ซึ่งคำดว่ำน่ำจะ
เริ ่มก ่อสรำ้งไดป้ระมำณปลำยปี  2564 บร ิษ ัทฯ คำดว ่ำน ่ำจะเปิดตวั 
CROSSROADS เกำะ 3 ไดป้ระมำณปี 2566  

4. ถำ้พูดถึง Breakeven ในระดับ EBITDA บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ำทั้งปี บริษัทฯ    
มีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนแน่นอน ส่วน Breakeven ในระดับ Bottomline 
ตอ้งดูเป็นรำยประเทศและรำยภูมิภำค บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ำโรงแรมของบริษัทฯ 
ใน   สหรำชอำณำจกัรมีแนวโนม้ที่ดีรวมทั้งมลัดีฟส ์อย่ำงไรก็ตำม ส่วนที่     
ทำ้ทำยอำจจะเป็นในพอรต์ของประเทศไทยซึ่งกำรเปิดประเทศน่ำจะเริ่มที่
ปลำยไตรมำส 3 ต่อที่ไตรมำส 4 รวมทัง้มอริเชียสที่กำรเปิดประเทศน่ำจะอยู่
ประมำณไตรมำส 4 ส่วนฟิจิ หำกเปิดประเทศไดใ้นปลำยไตรมำส 2 ต่อ      
ตน้ไตรมำส 3 ได ้ก็น่ำจะมีผลประกอบกำรที่ดี  

5. ส ำหรบัแผนกำรลงทุนเพิ่มเติมในอนำคต บริษัทฯ มีกำรตัง้งบประมำณกำร
ลงทุนส ำหรบักำรซือ้ทรพัยสิ์นใหม่ ๆ และกำรปรบัปรุงทรพัยสิ์นที่มีอยู่ปัจจุบนั
ของบริษัทฯ ซึ ่งมีกำรด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง ด ังจะเห็นไดจ้ำกกำรที่
บริษัทฯ ลงทุนปรบัปรุงโรงแรมที่พีพี โดยเปลี่ยนแบรนดเ์ป็น SAii Phi Phi 
Island Village รวมถ ึงกำรร ีแบรนด  ์Outrigger จำก  Outrigger Laguna 
Phuket ใ ห เ้ ป็น  SAii Laguna Phuket ใ นส ่ว นขอ งกำ รล งท ุน เ พิ ่ม เ ต ิม              
ในระยะเวลำที่ผ่ำนมำบริษัทฯ มีกำรซือ้หุน้ของโรงแรมในสหรำชอำณำจกัร
เพิ่มโดยจำกเดิมที่ถืออยู่รอ้ยละ 50 มำเป็นรอ้ยละ 100 ซึ่งเป็นกำรลงทุน      
ในธุรกิจโรงแรมที่บริษัทฯ มีควำมคุน้เคยและมีควำมเขำ้ใจตลำด นอกจำกนี ้      
ยังช่วยลดผลกระทบดำ้นฤดูกำล กล่ำวคือ ช่วง peak season ของโรงแรมใน
ไทยและมลัดีฟสจ์ะอยู่ที่ไตรมำส 1 และไตรมำส 4 ส่วนที่สหรำชอำณำจกัร  
จะอยู่ที่ไตรมำส 2 และไตรมำส 3 เพรำะฉะนั้นกำรที่บริษัทฯ ซือ้หุน้ตรงนีเ้พิ่ม 
รำยไดแ้ละก ำไรที่เป็นฤดูกำลของบริษัทฯ ก็จะมีควำมรำบรื่นและสมบูรณ์
มำกขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับนโยบำยกำรลงทุนของบริษัทฯ ที่ตอ้งเป็นกำรลงทุน
ที่มีควำมระมัดระวัง  
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เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซักถำมหรือแสดงควำมเห็นอื่นใดเพิ่มเติม และที่ประชุมไดพ้ิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ตำมล ำดับวำระ         
ที่น ำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถว้นเรียบรอ้ยแลว้ ประธำนฯ ไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่ำบริษัทฯ ไดต้อบข้อซักถำมของ             
ผู้ถือหุ้นครบถ้วนตำมควรแก่เวลำ จึงไดก้ล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ไดเ้ข้ำร่วมประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสใ์นวันนี ้          
และกล่ำวปิดกำรประชมุตำมล ำดบั 

ณ เวลำปิดกำรประชมุ สรุปจ ำนวนผูเ้ขำ้ประชมุ ประกอบดว้ยผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้รว่มประชมุดว้ยตนเองจ ำนวน 14 รำย     
และผูร้บัมอบฉันทะจ ำนวน 92 รำย รวมทัง้สิน้ 106 รำย นบัรวมจ ำนวนหุน้ได ้2,457,984,753 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 68.3981     
ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ  
 
ปิดกำรประชุม  เวลำ 16.10 น. 
 
 

 ลงชื่อ -ลายเซ็น- 
  (นำยสมพงษ์ ตณัฑพำทย)์ 
  ประธำนกรรมกำร / ประธำนท่ีประชมุ 

 
 
          -ลายเซ็น- 
____________________________________________ 
(นำยเดิรก์ องัเดร ลีน่ำ เดอ คยุเปอร)์ 
กรรมกำร / ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
 
 
        -ลายเซ็น- 
____________________________________________ 
(นำยชยัรตัน ์ศิวะพรพนัธ)์ 
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกำรเงินและเลขำนกุำรบรษิัทฯ 
ผูบ้นัทึกกำรประชมุ  
 


