
 

 

 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จาํกัด (มหาชน)  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 
 

เวลาและสถานท ี

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SHR”) ได้จดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 

2565 เมือวนัพฤหัสบดีท ี21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชมุในรูปแบบผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

เท่านนั 

 

กรรมการทเีข้าร่วมประชุม ณ ททีาํการถ่ายทอดสด 

1) นายอภิศกัดิ ตนัติวรวงศ ์  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  

2) นางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน์  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสียง  

3) นายเดิร์ก องัเดร ลีน่า เดอ คยุเปอร์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสียง  

และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

 

กรรมการทเีข้าร่วมประชุมผ่านสอือิเลก็ทรอนิกส์ 

1) นายสมพงษ์ ตณัฑพาทย ์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

2) นายปริญญา พฒันภกัด ี  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสียง 

3) นายไพรสณัฑ์ วงศ์สมิทธ ิ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

4) ดร. ชญานิน เทพาคํา   กรรมการ 

5) นายนริศ เชยกลิน   กรรมการ 

 

กรรมการทลีาประชุม 

1) นายจกัร บุญ-หลง   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

ทงันี มีกรรมการเข้าร่วมประชมุจาํนวน 8 คน จากกรรมการทงัหมด 9 คน คิดเป็นสดัส่วนกรรมการทีเข้าร่วมประชมุ

เท่ากบัร้อยละ 88.88 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด นอกจากนี ยงัมีผู้บริหารระดบัสงู ผู้สอบบญัชี และทปีรึกษากฎหมาย         

ทเีข้าร่วมประชมุดงัต่อไปนี  

 

ผู้บริหารทเีข้าร่วมประชุม ณ ททีาํการถ่ายทอดสด 

1) นางสาวศมิษฐา ทินนาม  ประธานเจ้าหน้าทีบริหารการเงิน และเลขานกุารบริษัท 

2) นางสาวกนัต์กนิษฐ์ วิจิตรเจริญ  ผู้อํานวยการอาวโุส ฝ่ายปฏิบตัิการ บญัชีและการเงิน 

3) นายสเตฟาโน อลัแบร์โต รุสซา  ผู้อํานวยการอาวโุส ฝ่ายปฏิบตัิการ 
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ผู้บริหารทเีข้าร่วมประชุมผ่านสอือิเล็กทรอนิกส์ 

1) นายชยัรัตน์ ศิวะพรพนัธ์  กรรมการบริหาร  

 

ผู้สอบบัญชจีากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกัด ทเีข้าร่วมประชุม ณ ททีาํการถ่ายทอดสด 

1) นายชาญชยั ชยัประสิทธิ 

2) นายธีรยทุธ ปัญญาทวีทรัพย์ 

3) นางสาวสพุฤกษา บญุลือ 

 

ทปีรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมค็เค็นซี จาํกัด ทเีข้าร่วมประชุม ณ ททีาํการถ่ายทอดสด                      

1) นายภคัพล ขนัทมณี 

2) นางสาวสมภสัสร หลิวผลวณิชย์                                  

 

นอกจากนี ยงัมีผู้ เข้าร่วมประชุมอืนๆ ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ดร.ชนนัธร กถาเสนีย์ ผู้แปลภาษาจากบริษัท  

ยูนีค ทรานสเลชัน จํากัด ทีบริษัทฯ จัดให้มีเพืออํานวยความสะดวกแก่กรรมการและผู้บริหารชาวต่างประเทศทีเข้าร่วม

ประชุมในครังนี และนายฉัตรชัย เอียมชูนาม ผู้ แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นซึงเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม           

ผู้ลงทนุไทย  

 

เริมการประชุม 

นายอภิศักดิ ตันติวรวงศ์ ประธานกรรมการ ทําหน้าทีประธานทีประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้

นางสาวศมิษฐา ทินนาม ประธานเจ้าหน้าทีบริหารการเงินและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยประธานในทีประชุมในการให้

ข้อมูลเกียวกับองค์ประชุม อ่านคําถามจากผู้ ถือหุ้ น และดําเนินการประชุมตามทีได้รับมอบหมายจากประธานฯ และ

นางสาวรัดเกล้า เจริญสขุ ทําหน้าทเีป็นพิธีกรในการประชมุ (“พิธีกรฯ”) รวมถึงเป็นผู้ประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ  

การประชุมครังนี บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้ดูแลการจดัการ

ประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Cisco WebEx Meeting ในการเข้าร่วมประชมุ และระบบ Inventect Connect 

สําหรับการลงคะแนนเสียง หรือ e-Voting ซึงระบบการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบทีได้มาตรฐานสอดคล้อง

ตามเงือนไขและวิธีการทีกําหนดไว้ในพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศ

กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรือง มาตรฐานการรักษาความมันคงปลอดภัยของการประชุมผ่าน     

สืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 อีกทงั ยงัสอดคล้องตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 43  ทีกําหนดว่า “การประชุมผู้ถือหุ้นของ

บริษัทฯ สามารถกระทําผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ได้  โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงอืนไขตามทกีฎหมายกําหนด” 

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีผู้ ถือหุ้น และแถลงต่อทีประชุมว่า

สืบเนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทยีงัคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนือง บริษัทฯ ได้ตระหนกัและห่วงใย

ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ทีมีส่วนร่วมในการจดัประชุม เพือเป็นการป้องกันและลดความ

เสียงของการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงได้จัดการประชุมผู้ ถือหุ้นครังนี ในรูปแบบผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียว

เท่านนั 
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นางสาวศมิษฐา ทินนาม ประธานเจ้าหน้าทีบริหารการเงิน และเลขานุการบริษัท ได้แจ้งข้อกําหนดเกียวกับองค์

ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ตามทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ") 

มาตรา 103 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 38 ทกํีาหนดว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะจาก

ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่ายีสิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากงึหนึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทงัหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้

ไม่น้อยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทงัหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ โดยการประชมุในครังนี ในขณะทีเริม

การประชมุ มผีู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 11 ราย และผู้ รับมอบฉนัทะจํานวน 198 ราย รวมทงัสิน 209 ราย นบั

รวมจํานวนหุ้นได้ 2,539,280,619 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.6604 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของบริษัทฯ จํานวน 

3,593,640,000 หุ้น จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงเปิดรับ

ลงทะเบียน และให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชมุภายหลงัจากทเีริมการประชมุไปแล้ว โดยผู้ ถือหุ้นดงักล่าวจะมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระทียงัไม่ได้พจิารณาลงมติ  

อนึง การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2565 เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครังที 

1/2565 ซึงประชุมเมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยบริษัทฯ ได้กําหนดรายชือผู้ ถือหุ้ นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ           

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 ในวนัท ี11 มีนาคม 2565 

จากนนั ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชมุ เพือพิจารณาเรืองต่างๆ ตามระเบียบวาระทีได้บอกกล่าวไว้ในหนงัสือ

เชิญประชุม และก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวรัดเกล้า เจริญสุข ผู้ ทําหน้าทีพิธีกร ในการประชุม 

ชีแจงหลกัเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนให้ทปีระชมุผู้ ถือหุ้นทราบ ดงันี 

 

 ข้อปฏิบตัิสําหรับการประชมุ 

1. การประชุมจะพิจารณาเรืองตามลําดบัระเบียบวาระทีระบุไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะนําเสนอข้อมลูในแต่

ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามก่อนการลงมติและจะแจ้งผลคะแนนต่อทีประชุมเมือมีการนับคะแนนเสียงใน

วาระนนัๆ เสร็จสินตามลําดบั 

2. การออกเสียงลงคะแนนในทปีระชมุจะนบัหนงึเสียงต่อหนงึหุ้น และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรือง

ใด ผู้ถือหุ้นคนนนัไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนนั นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตงักรรมการ  

3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทงัหมดทมีีอยู่เพือออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ ไม่ส่งการ

ออกเสียงลงคะแนน อย่างใดอย่างหนึงเท่านัน เว้นแต่ ผู้ ถือหุ้ นทีเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้ custodian               

ในประเทศไทย เป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้นเท่านนั จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนน

เสียงทังหมดแล้ว ต้องไม่เกินจํานวนสิทธิออกเสียงทีมีอยู่ ทังนี หากผู้ รับมอบฉันทะทีเป็น custodian ออกเสียงไม่ครบ

จํานวนเสียงทลีงทะเบียน จะถือว่าเสียงทีขาดเป็นการงดออกเสียง 

4. ในการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นทีออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ      

งดออกเสียง โดยจะนําคะแนนเสียงดงักล่าวมาหกัออกจากจํานวนเสียงทงัหมด โดยคะแนนทีเหลือจากการหกัดงักล่าวให้

ถือว่าเป็นคะแนนทเีห็นด้วย/เห็นชอบ/อนุมตัิ ในวาระนนัๆ ทงัหมด บริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ให้ทปีระชมุทราบทนัทีหลงัจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสินสดุลง โดยจะแสดงผลคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

งดออกเสียง และบตัรเสีย และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละเท่าใด 
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สําหรับระเบียบวาระที 4 พิจารณาอนุมตัิการแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทอีอกตามวาระ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้น

พิจารณาเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล โดยลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting ไม่ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 

เพือนบัคะแนนเสียง ซงึในระบบจะมีการลงคะแนนสําหรับกรรมการแต่ละท่านตามลําดับ สําหรับผู้ ถือหุ้นทีไม่ลงคะแนน

เสียงใดๆ ในระบบ จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย 

5. ในกรณีทผีู้มอบฉันทะระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะบนัทึก การออกเสียงลงคะแนน

ดงักล่าว พร้อมกับการลงทะเบียนเพือเข้าร่วมประชมุของผู้ รับมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการ

ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณา หรือลง

มติในเรืองใดนอกเหนือจากทรีะบใุนหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีทีมีการเปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด 

ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามทเีห็นสมควร 

 

 ขนัตอนการออกเสียงลงคะแนนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นดงันี 

1. ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ ถือหุ้นเลือกวาระทีต้องการออกเสียงลงคะแนนจากนนัระบบ จะแสดงปุ่ มสําหรับ  

การออกเสียงลงคะแนนทงัหมด 4 ปุ่ มด้วยกนั คือ 

1)  ปุ่ มสีเขียว คือ เห็นด้วย 

2)  ปุ่ มสีแดง คือ ไม่เห็นด้วย 

3)  ปุ่ มสีส้ม คือ งดออกเสียง และ 

4)  ปุ่ มสีฟ้า คือ ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนนล่าสดุ  

ในกรณีทผีู้ ถือหุ้นเลือก “ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนนล่าสดุ” หรือ ไม่ทําการออกเสียงในระบบ จะถือว่าเห็นด้วย

กับวาระนันๆ ทังนี ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะจะสามารถเปลียนแปลงคะแนนเสียงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการ

ลงคะแนนในวาระนนัๆ โดยในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบ e-Voting ประมาณ 2 นาที 

2. กรณีผู้ รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นหลายราย ให้ผู้ รับมอบฉันทะกดเลือก “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกด

ทีปุ่ ม “สลับบัญชี” เพือเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นทีท่านได้รับมอบฉันทะมาเพือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน

ต่อไป 

3. ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ กดปุ่ ม “ออกจากการประชุม / Exit the Meeting” ก่อนทีจะปิดการลงมติ

ในวาระใดๆ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนบัเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าวและคะแนนเสียงจะไม่ถูกนํามานบั

คะแนนในวาระนนั ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนงึจะไม่เป็นการตดัสิทธิของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ

มอบฉันทะในการกลบัเข้าร่วมประชมุและลงคะแนนในวาระต่อไป 

 

วิธีการถามคําถามหรือแสดงความคิดเห็น 

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น 

ทเีกียวข้องกบัวาระนนัๆ ตามความเหมาะสม 

2.  ผู้ เข้าร่วมประชุมทีประสงค์จะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถกดทีสัญลักษณ์ “การถาม

คําถาม” จากนนัเลือกวาระทีต้องการถามคําถาม พิมพ์คําถามหรือความเห็นของท่าน แล้วกดส่งเข้ามาในระบบ 
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              3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตดัภาพและเสียงของผู้ ถือหุ้นทีถามคําถามหรือแสดงความเห็นไม่สภุาพ หรือหมนิ

ประมาทผู้อนื หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของผู้อนื หรือเป็นการรบกวนการประชมุ หรือ ก่อให้เกิดความ

เดือดร้อนต่อผู้ เข้าร่วมประชมุรายอนื 

              4.  ในกรณีทีมีคําถามทีเกียวข้องในวาระนนัๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจํานวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณา

คดัเลือกคําถามตามความเหมาะสม เพอืรักษาระยะเวลาการประชุม  

 ทังนี บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทงัระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

www.shotelsresorts.com พร้อมทังแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับแต่            

วนัประชมุ หรือภายในวนัท ี5 พฤษภาคม 2565 และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกียวกบัรายงาน

การประชมุ 

              เพือให้เป็นไปตามหลกัการกํากับดูแลกิจการทีดีเกียวกับการดูแลสิทธิของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือ

หุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุ และเสนอชอืบุคคลทีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ

บริษัทฯ รวมถึงส่งคําถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีบริษัทฯ 

กําหนด ระหว่างวนัที 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัที 31 มกราคม 2565 ซึงได้มีการเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือครบกําหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ

และชอืบุคคลเพอืเลือกตงัเป็นกรรมการเข้ามายงับริษัทฯ แต่อย่างใด นอกจากนี บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุผู้ถือ

หุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตงัแต่วนัที 18 มีนาคม 2565 และได้จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตงัแต่วนัที 

30 มีนาคม 2565 ทงันี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคําถามล่วงหน้าเกียวกบัวาระการประชุมมายงับริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้เชิญตวัแทนทีปรึกษากฎหมาย นางสาวสมภสัสร หลิวผลวณิชย์ จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี 

จํากดั เพอืทําหน้าทเีป็นพยานในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง พร้อมทงัดูแลให้การประชมุเป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้อง

ตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัทฯ สอดคล้องกบัแนวทางทดีีในการจดัประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน  

นอกจากนี ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ จะมีการบนัทึกภาพและเสียง ตลอดจนเก็บข้อมลูเกียวกับการใช้งาน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หมายเลข IP Address  โดยการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะ          

ผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะ คสัโตเดียน หรือผู้มีอํานาจกระทําการแทนผู้ ถือหุ้นทีเป็นนิติบุคคล เป็นไปตามคําบอกกล่าวการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 11 ของหนังสือเชิญ

ประชมุ 

จากนนั ประธานฯ ได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี 

 

ระเบียบวาระท ี1  รับทราบผลการดาํเนินงานประจําปี 2564 

 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอร์ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เป็นผู้ เสนอผล              

การดําเนินงานในภาพรวมในปี 2564 ของบริษัทฯ และนางสาวศมิษฐา ทินนาม ประธานเจ้าหน้าทีบริหารการเงิน นําเสนอ

ผลการดําเนินงานของโรงแรมของปี 2564 ให้ทปีระชมุผู้ ถือหุ้นทราบ  
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นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอร์ ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้ น และนําเสนอผลการดําเนินงานในภาพรวมของ         

บริษัทฯ ในรอบปีทีผ่านมา โดยมีนางสาวศมิษฐา ทินนาม ประธานเจ้าหน้าทีบริหารการเงิน เป็นผู้สรุปเป็นภาษาไทยต่อที

ประชมุ  

นายเดิร์ก องัเดร ลีน่า เดอ คุยเปอร์ ได้รายงานต่อทปีระชมุว่าบริษัทฯ ได้จดัทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ ปี 2564 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ทีสามารถดาวน์โหลดได้         

จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหนงัสือเชิญประชุมทีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว หรือจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ คณะกรรมการ      

บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อทปีระชมุผู้ ถือหุ้นเพอืรับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี 2564 โดยสรุปได้ดงันี 

 

การดาํเนินงานทสีําคัญในปี 2564 

 กมุภาพนัธ์ 2564 

- บริษัทฯ ได้เข้าซือหุ้นเพิมร้อยละ 50 ใน FS JV Co., Ltd. (“FS JV”) ซึงประกอบกิจการโรงแรมจํานวน 26 แห่ง       

ในสหราชอาณาจักร ทําให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้ นใน FS JV เพิมขึนเป็นร้อยละ 100 และส่งผลให้ FS JV 

เปลียนสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ รับรู้ผลการดําเนินงานของ FS JV ในงบการเงินรวมของ

บริษัทฯ เริมตงัแต่เดือนมีนาคม 2564 ทงันี การลงทนุดงักล่าวถือเป็นความมุ่งมนัทสํีาคญัต่อการขยายต่อยอดการ

ลงทุน และเป็นไปตามกลยทุธ์การเพมิประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทนุในสหราชอาณาจกัร 

- บริษัทฯ ได้ดําเนินการเปลียนแปลงสัญญาของโรงแรมทีบริหารจัดการโดยกลุ่ม Outrigger จํานวน 3 แห่ง             

จากทงัหมด 6 แห่ง ภายใต้สญัญาบริหารจดัการโรงแรม (Hotel Management Agreement) กลบัมาบริหารจดัการ

เอง (Self-managed) เพือเพิมประสิทธิภาพและความสามารถในการทํากําไร จากนนั ได้ทําการรีแบรนด์โรงแรม

ทงั 3 แห่ง เป็นแบรนด์ “ทราย” (SAii) ซงึเป็นแบรนด์โรงแรมของบริษัทฯ ทีมีลกัษณะเป็นรีสอร์ทไลฟ์สไตล์ระดบับน 

ได้แก่ โรงแรม ทราย พพีี ไอส์แลนด์ วิลเลจ โรงแรม ทราย ลากนู่า ภูเกต็ และโรงแรม ทราย เกาะสมยุ เชิงมน 

 เมษายน 2564 

- บริษัทฯ บรรลขุ้อตกลงการขายโรงแรม Mercure Newbury Elcot Park ในสหราชอาณาจกัร ซงึเป็นโรงแรมขนาด 

73 ห้อง คิดเป็นมูลค่ารวม 4.25 ล้านปอนด์ หรือเทียบเท่า 182 ล้านบาท ตามแผนกลยุทธ์การขายสินทรัพย์

บางส่วนทมีีศกัยภาพในการทํากําไรจํากดั เพอืนําเงินทไีด้ไปปรับปรุงพฒันาทรัพย์สินหลกัทมีีความสามารถในการ

ทํากําไรของบริษัทฯ ต่อไป 

 กรกฎาคม 2564 

- บริษัทฯ ลงนามในสญัญาบริหารจัดการโรงแรมกับ “โซ/ มลัดีฟส์” (SO/ Maldives) ซึงเป็นโรงแรมระดบัลักซ์ชัวรี

ร่วมกับ Wai Eco World Developer Pte. Ltd. ในการพัฒนาและบริหารรีสอร์ทบนเกาะ 3 ของโครงการ 

CROSSROADS ในสาธารณรัฐมลัดีฟส์ ซงึคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในครึงปีหลงัของปี 2566 

 

การดาํเนินการของโรงแรมในปี 2564 

- ในไตรมาสที 1 ของปี 2564 โรงแรม 32 แห่ง จาก 39 แห่งได้เปิดให้บริการ โดยโรงแรมทีปิดให้บริการชวัคราวนนั

เป็นโรงแรมในประเทศไทย 2 แห่งในเกาะสมุย โรงแรมในสหราชอาณาจักร 3 แห่ง และโรงแรมในสาธารณรัฐ
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มอริเชียสอีก 1 แห่ง ซึงในไตรมาสที 2 ของปี 2564 โรงแรม Castaway Island, Fiji มีการปิดให้บริการชวัคราว

ตงัแต่เดือนพฤษภาคม แต่โรงแรมในสหราชอาณาจกัรเริมกลบัมาเปิดดําเนินการได้เพิมเติมอีก 2 แห่ง 

- ในช่วงครึงหลงัของปี 2564 โรงแรมหลายแห่งเริมกลบัมาเปิดดําเนินงานได้อีกครัง ได้แก่ โรงแรมสนัติบุรี เกาะสมยุ 

โรงแรม ทราย เกาะสมยุ เชิงมน รวมถึงโรงแรมในสาธารณรัฐฟิจิ และสาธารณรัฐมอริเชียส  

- ณ วันที 31 ธันวาคม 2564  โรงแรม 36 แห่ง จาก 38 แห่งของโรงแรมทังหมดภายใต้การบริหารจัดการของ        

บริษัทฯ ได้กลบัมาเปิดให้บริการ หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของจํานวนห้องทงัหมด 

  

รางวัลทไีด้รับในปี 2564 

ด้านการกํากบัดูแลกิจการ  

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด (มหาชน) ได้รับผลคะแนนประเมิน 5 ดาว ซึงอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”             

จากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจําปี 2564 โดยผู้ประเมินคือสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ด้านนกัลงทุนสมัพนัธ์  

- บริษัทฯ ได้รับรางวลั SET Awards  นกัลงทนุสมัพนัธ์ดีเด่น ปี 2564  โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในส่วนของโรงแรมในเครือของบริษัทฯ ได้แก่ โรงแรมสนัติบุรี เกาะสมยุ โรงแรมทราย ลากนู่า ภเูก็ต โรงแรม ทราย 

เกาะสมุย เชิงมน โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ โรงแรม Hard Rock Hotel Maldives และโรงแรม SAii Lagoon 

Maldives ได้รับรางวลั Tripadvisor’s Traveler’s Choice Award  

โรงแรม Hard Rock Hotel Maldives และโรงแรม SAii Lagoon Maldives ได้รับรางวัล World Luxury Hotel 

Awards และรางวลั Luxury Lifestyle Awards ในสาขา Best Luxury Beachfront Resorts ตลอดจน ร้านอาหารและสปา

ของโครงการ CROSSROADS ยงัได้รับรางวลัต่างๆ ในหลากหลายประเภท 

นอกจากนี โรงแรมสนัติบุรี เกาะสมยุ ยงัได้รับการรับรองให้เป็นโรงแรมทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม (Green Hotel) 

ใน “ระดบัดีเยียม” โดยกรมส่งเสริมคณุภาพสิงแวดล้อม ปี 2564-2567 อีกด้วย 

จากนนั นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอร์ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ได้ขอให้นางสาวศมิษฐา ทินนาม ประธาน

เจ้าหน้าทีบริหารการเงิน กล่าวสรุปผลการดําเนินงานของโรงแรมในรอบปี 2564 ต่อทปีระชมุ โดยมีรายละเอยีดสรุปได้ดงัน ี

 

ผลการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจโรงแรม 4 กลุ่ม ในปี 2564 

กลุ่มที 1 โรงแรมทีบริษัทฯ บริหารจัดการเอง (5 แห่ง) ได้แก่ โรงแรม ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ โรงแรม

สันติบุรี เกาะสมุย โรงแรม ทราย ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรม ทราย เกาะสมุย เชิงมน และโรงแรม โคนอตตา มัลดีฟส์                

กลุ่มโรงแรมมีอัตราการเข้าพักเฉลียทีร้อยละ 17 และค่าห้องพักเฉลียต่อคืน (ADR) เท่ากับ 3,402  บาท เนืองจากได้รับ

ผลกระทบจากข้อจํากดัในการเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลให้จํานวนนกัท่องเทียวต่างชาติลดลงอย่างมีนยัสําคญั 
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กลุ่มที 2 โรงแรมภายใต้สัญญาบริหารจัดการโรงแรม Outrigger (3 แห่ง) ประกอบด้วยโรงแรม Outrigger 

Fiji Beach Resort และ โรงแรม Castaway Island, Fiji ในสาธารณรัฐฟิจิ  และโรงแรม Outrigger Mauritius Beach 

Resort ในสาธารณรัฐมอริเชียส 

ในปี 2564 กลุ่มโรงแรมมีอัตราการเข้าพักเฉลียทีร้อยละ 13 และค่าห้องพักเฉลียต่อคืนเท่ากับ 4,881 บาท        

การปรับตัวลดลงของผลการดําเนินงานในปี 2564 มีสาเหตุหลักจากการหยุดให้บริการโรงแรมชัวคราวในบางช่วงเวลา          

ประกอบกบัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทยีงัคงมีต่อเนือง ส่งผลให้การเดินทางระหว่างประเทศยงัคงทําได้อย่างจํากัด 

ส่งผลให้อตัราการเข้าพกัเฉลียลดลง อย่างไรก็ดี ในช่วงไตรมาสที 4 ของปี 2564 เป็นต้นมา ได้มีการเปิดดําเนินการโรงแรม

ทงัหมดแล้ว และมีอตัราการเข้าพกัทีดีขึนอย่างต่อเนือง สะท้อนถึงการฟืนตวัของภาคการท่องเทียว 

 

กลุ่มที 3 โรงแรมในโครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ (2 แห่ง) ได้แก่ โรงแรม SAii Lagoon 

Maldives และโรงแรม Hard Rock Hotel Maldives และศนูย์สนัทนาการครบวงจร The Marina @ CROSSROADS โดยมี

อัตราการเข้าพักเฉลียทีร้อยละ 58 และค่าห้องพักเฉลียต่อคืนเท่ากับ 10,219 บาท โดยผลประกอบการของโรงแรมทัง 2 

แห่งปรับตัวดีขึนอย่างต่อเนือง เป็นผลจากการทีมีนักท่องเทียวเดินทางมายังสาธารณรัฐมัลดีฟส์เพิมขึนอย่างต่อเนือง 

ประกอบกับการทีโรงแรมของทางบริษัทฯ เป็นโรงแรมใหม่ และอยู่ใกล้กับสนามบินมาเล่ย์ ทําให้สะดวกต่อการเดินทาง 

รวมถึงโรงแรมของบริษัทฯ ได้รับรางวลัต่างๆ ทําให้เป็นทีรู้จกัของนกัท่องเทียวมากยิงขึน และคาดว่าผลประกอบการของ

โครงการ CROSSROADS จะปรับตวัดีขึนอย่างต่อเนือง 

 

กลุ่มท ี4 โรงแรมของบริษัทฯ ในสหราชอาณาจักร (28 แห่ง) ในปี 2564 กลุ่มโรงแรมมีอตัราการเข้าพกัเฉลีย

ทีร้อยละ 49 และค่าห้องพักเฉลียต่อคืน เท่ากับ 3,373บาท โดยมีการปรับตัวดีขึนจากปี 2563 เนืองจากทางสหราช

อาณาจกัรเริมฟืนตวักลบัมาจากอปุสงค์การเดินทางท่องเทียวภายในประเทศ อย่างไรก็ดี ในช่วงไตรมาสที 4 ทผ่ีานมา ได้มี

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ส่งผลให้ผลประกอบการในไตรมาสที 4 ไม่ดีเท่าทีควรเนืองจากการ

ชะลอการเดินทาง และการยกเลิกการจดังานต่างๆ ทงันี บริษัทฯ ประเมินว่าภาคการท่องเทียวในสหราชอาณาจกัรจะเริม

ฟืนตวัอีกครังตงัแต่ช่วงไตรมาสที 2 เป็นต้นไป  

 

กิจกรรมทางการเงนิ 

  ด้านกิจกรรมทางการเงินทีสําคัญ บริษัทฯ ใช้เงินทีได้จาก IPO ในการลงทุนสําหรับการพัฒนาโครงการต่างๆ 

จํานวนรวม 798 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาโรงแรม Outrigger 2) โครงการปรับปรุงและ

พฒันาโรงแรม โรงแรมพีพ ีไอส์แลนด์ วิลเลจ และ 3) โครงการโรงแรมในกลุ่ม Jupiter  

  นอกจากนี บริษัทฯ ใช้เงินทุนบางส่วนสําหรับการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ

วตัถุประสงค์ทวัไปจํานวนรวม 203 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเงินทีได้จาก

การเสนอขายตราสารทุนจํานวน 148 ล้านบาท 

 

การพัฒนาโครงการในปี 2565 

-  มีแผนในการทํา Major Renovation โรงแรม Outrigger Fiji Beach Resort เพอืให้มีความทนัสมยั และสามารถ

ดงึดดูนกัท่องเทยีวให้มาพกัได้เพมิมากขึน  
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- ดําเนินการปรับปรุงโรงแรมในสหราชอาณาจักรบนทําเลทีมีศักยภาพ เพือเป็นการเพิมอัตราการเข้าพักและค่า

ห้องพกัเฉลียต่อคืน ซงึจะส่งผลให้มีผลประกอบการโดยรวมทดีีขึน  

- ในส่วนของโครงการ CROSSROADS จะมีการพัฒนาโรงแรมแบบ High-end lifestyle resort จํานวน 80 วิลล่า 

บนเกาะ 3 ภายใต้แบรนด์ SO/ มลูค่าการก่อสร้างประมาณ 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงเพิมสิงอํานวยความ

สะดวก (Repositioning) ในห้องพกัของในโรงแรม Hard Rock Hotel Maldives และ SAii Lagoon Maldives เพอื

เพมิค่าห้องพกัเฉลียต่อคืน 

 

ความคืบหน้าเกยีวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทฯ ได้กําหนดและสือสารนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชนั ไปยงัพนกังาน      ทุกระดบั และผู้มีส่วน

ได้เสียภายนอก รวมทงัจดัให้มีระบบการควบคุมภายใน เพือป้องกันการทุจริต การรับ หรือให้สินบนในทุกรูปแบบ และมี

การประเมินความเสียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทังมีกระบวนการด้านการจัดซือจัดจ้างอย่างชัดเจน และมีการ

รายงานความสมัพนัธ์ของพนกังานและคู่ค้าอย่างสมําเสมอ โดยในปีทีผ่านมา บริษัทฯ ได้สือสารกับพนกังานทุกระดบัใน

องค์กร ให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชนัของบริษัทฯ โดยให้พนกังานทกุคนทํา

แบบทดสอบความเข้าใจในรูปแบบ e-Learning และมีการวดัผลตามหลกัเกณฑ์ทบีริษัทฯ กําหนด 

 เมือนายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอร์ และนางสาวศมิษฐา ทินนาม รายงานเสร็จสินแล้ว ประธานฯ ได้เปิด

โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นทีเกียวข้อง โดยผู้ ถือหุ้นสามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยกดที

สญัลกัษณ์ “การถามคําถาม” เลือกวาระน ีพิมพ์คําถามหรือความเห็น แล้วกดส่งเข้ามาในระบบ  

มีผู้ถือหุ้นซกัถามและได้รับคําชีแจงสรุปได้ดงันี 

นายพงศ์เทพ เด่นตี 

ผู้ ถือหุ้น 

: มีข้อซกัถามดงันี  

1. บริษัทฯ คาดการณ์รายได้และการเติบโตในปี 2565 เป็นอย่างไร  

2. สถานการณ์การท่องเทียวในสาธารณรัฐมัลดีฟส์เป็นอย่างไร และผลการ

ดําเนินงานของโครงการ CROSSROADS จะยงัคงดีต่อเนืองหรือไม่ และในปีนี

มีอตัราการเข้าพกัเป็นอย่างไร 

นายเดิร์ก องัเดร ลีน่า  

เดอ คุยเปอร์ 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

 

: ได้ตอบข้อซกัถามสรุปได้ดงัน ี 

1. บริษัทฯ คาดการณ์รายได้เติบโตทีระดับ 8,500 ล้านบาทในปี 2565 ด้วย       

กลยุทธ์การกระจายการลงทุนใน 5 ประเทศหลัก ได้แก่ สหราชอาณาจักร 

สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ประเทศไทย สาธารณรัฐฟิจิ และสาธารณรัฐมอริเชียส     

โดยมีสัดส่วนรายได้แบ่งตามประเทศเป็นร้อยละ 44, 28, 13, 10 และ 5 

ตามลําดบั 

2. บริษัทฯ คาดว่าในปี 2565 จะมีนักท่องเทียวเข้ามาในประเทศจํานวน 1.6 

ล้านคน ซึงเป็นจํานวนทีใกล้เคียงกับปีก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 โดยมีปัจจัยขับเคลือนหลัก 2 ประการ ได้แก่ 1) นโยบายการ
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กระตุ้ นเศรษฐกิจของทางภาครัฐก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 ทีไม่ได้มี

ข้อจํากัดด้านการเดินทาง (Travel Restriction) ทีจะต้องให้นักท่องเทียวทีได้รับ

การฉีดวัคซีนตรวจหาเชือไวรัสโควิด-19 เมือเดินทางเข้ามาในประเทศ และ         

2) การรณรงค์การท่องเทียวในรูปแบบไมซ์ (MICE) ในสาธารณรัฐมลัดีฟส์  

ใ น ส่ว น ข อง อัตรา ก าร เ ข้าพัก เฉ ลียข องก ลุ่ ม โ ร ง แรม  CROSSROADS 

สาธารณรัฐมลัดีฟส์สําหรับปีนี บริษัทฯ ได้คาดการณ์ไว้ทีร้อยละ 70 และมอีตัรา

ค่าห้องพกัเฉลียต่อคืน (ADR) ปรับตวัดีขึนร้อยละ 30  

ไม่มีผู้ ถือหุ้ นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิมเติม และเนืองจากวาระนีเป็นวาระเพือทราบ จึงไม่มีการลง       

คะแนนเสียง  

 

มติทปีระชุม ทปีระชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2564 ตามทเีสนอ 

 

ระเบียบวาระท ี2  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจําปี สินสุด ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 

 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวศมิษฐา ทินนาม ประธานเจ้าหน้าทีบริหารการเงิน เป็นผู้ เสนอรายละเอียด    

ในวาระนีต่อทปีระชมุ  

นางสาวศมิษฐา ทินนาม ได้ชีแจงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินของบริษัทฯ 

ประจํางวดบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 ทีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังรายละเอียดปรากฏ     

ในรายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในหน้า 165-261 ซึงสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR 

Code) ในหนงัสือเชิญประชุมทีได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในครังนีแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงิน

ดงักล่าว ถูกต้อง ครบถ้วน เชอืถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ และผ่านการพิจารณาจากผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯ และเห็นชอบให้นําเสนอต่อทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 เพือพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจําปี สินสุด

วนัที 31 ธันวาคม 2564 ทงันี ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงอืนไข โดยระบุความเห็นว่างบการเงิน

รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวม       

และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสินสดุวนัเดียวกนัโดยถกูต้องตามทคีวรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว และไม่มีความเห็นทีแตกต่างจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2565 เพือพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจําปี สินสุด

วนัท ี31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ 

ทงันี มีข้อสรุปคําอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการเพิมเติมสําหรับผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน

รวมของบริษัทฯ สําหรับปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ดงันี 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายได้จากการให้บริการ 

รายได้จากการขายและการให้บริการงวดประจําปี 2564 อยู่ที 4,512.5 ล้านบาท ปรับตัวเพิมขึนร้อยละ 188.7 จากช่วง

เดียวกนัของปีก่อน มีสาเหตหุลกัจากการรับรู้รายได้พอร์ตโรงแรมในสหราชอาณาจกัรจากการทบีริษัทฯ ได้เข้าซือหุ้น FS JV 

Co., Ltd. (“FS JV”) เพมิเป็นร้อยละ 100 รวมถึงการฟืนตวัของภาคการท่องเทียวในประเทศต่างๆ   

มีต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 3,596.0 ล้านบาท ปรับตัวเพิมขึนร้อยละ 115.5 จากปี 2563 ส่งผลให้ปี 2564 บริษัทฯ        

พลิกกบัมามีกําไรขนัต้นจํานวน 916.5 ล้านบาท เพมิขึนจากการขาดทนุขนัต้น (105.4) ล้านบาทในปี 2563 มีสาเหตุสําคญั

จากการฟืนตวัอย่างแข็งแกร่งของพอร์ตโรงแรมในสหราชอาณาจกัรและโครงการ CROSSROADS ในสาธารณรัฐมลัดีฟส์  

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ ประจํางวดปี 2564 อยู่ที 223.0 ล้านบาท ปรับตัวเพิมขึนร้อยละ 30  จากปี 2563 

สอดคล้องกับการเพิมขึนของรายได้เนืองจากการฟืนตัวอย่างแข็งแกร่งของภาคการท่องเทียวในสหราชอาณาจักรและ

สาธารณรัฐมลัดีฟส์ 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ งวดประจําปี 2564 อยู่ท ี1,504.5  ล้านบาท ปรับตวัลดลงร้อยละ 30.0 จากปีก่อนหน้า 

โดยมีสาเหตุหลกัจากทีในปี 2563 บริษัทฯ ได้ทําการบันทึกค่าใช้จ่ายจากต้นทุนการให้บริการทีเกิดขึนในช่วงทีโรงแรมปิด

ทําการชวัคราว ในขณะทีปี 2564 นนั ค่าใช้จ่ายดงักล่าวมีการบนัทึกเป็นต้นทุนการให้บริการเนอืงจากโรงแรมส่วนใหญ่เปิด

ให้ดําเนินการได้ตามปกติ  

 

รายได้อนื 

รายได้อนืของบริษัทฯ งวดประจําปี 2564 อยู่ท ี177.1 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้าจํานวน (475.7) ล้าน

บาท เนืองมาจากในปี 2563 บริษัทฯ ได้บนัทึกกําไรจากรายการจําหน่ายหุ้นสามญัของบริษัทร่วมทนุภายใต้สญัญาร่วมทุน 

และกําไรจากการจําหน่ายสิทธิการเช่า  

 

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทนุ) จากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ประจํางวดปี 2564 บริษัทฯ บนัทึกผลขาดทุนเท่ากบั (2.9) ล้าน

บาท ขาดทุนลดลงจากปีก่อนหน้า (169.2) ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากในปี 2563 นัน บริษัทฯ รับรู้ผลการดําเนินงาน

ของพอร์ตโรงแรมในสหราชอาณาจกัรในฐานะกิจการร่วมค้า อย่างไรก็ดี ในปี 2564 ทีผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการเข้าซือหุ้น

ของ FS JV เป็นร้อยละ 100 ประกอบกบัการทพีอร์ตโรงแรมในสหราชอาณาจกัรฟืนตวัขึนมา ทําให้บริษัทฯ บนัทึกส่วนแบ่ง

กําไร (ขาดทนุ) ลดลงจากปีก่อนหน้า 

 

ต้นทนุทางการเงนิ 

ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ประจํางวดปี 2564 อยู่ที 692.7 ล้านบาท ปรับตัวเพิมขึนร้อยละ 83.5 จากปี 2563 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากเงินกู้ ทีเพิมขึนของการทําธุรกรรมเข้าซือกิจการ FS JV รวมถึงการรับรู้เงินกู้ เดิมของ FS JV เข้ามาในงบ

การเงิน  
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EBITDA ทปีรับปรุงแล้ว  

EBITDA ทปีรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) ของบริษัทฯ ประจํางวดปี 2564 บริษัทฯ สามารถพลิกจากผลขาดทนุ (596.7)    

ล้านบาท มาเป็นกําไรได้ที 518.0 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการฟืนตวัของผลประกอบการของพอร์ตโรงแรมใน   

สหราชอาณาจกัร และพอร์ตโรงแรมในโครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมลัดีฟส์ 

 

กําไร(ขาดทุน)สุทธ ิ

กําไร (ขาดทุน) ของบริษัทฯ สําหรับประจําปี 2564 อยู่ที (1,234.2) ล้านบาท ปรับตัวดีขึนจากขาดทุนจํานวน (2,370.7) 

ล้านบาทในปี 2563 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ  

             ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 37,214.1 ล้านบาท เพิมขึน 10,096.8 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 37.2 จากปี 2563 ในขณะทีหนีสินรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 21,332.3 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 9,890.9 ล้านบาท

จากปีก่อนหน้า โดยสาเหตทุีสินทรัพย์และหนีสินเพิมขึนนนัก็มาจากการทีบริษัทฯ ได้ทําการเข้าซอืหุ้นของ FS JV เพิมเป็น

ร้อยละ 100 ทําให้มีการเปลียนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีมาเป็นการบันทึกบัญชีทังสินทรัพย์และหนีสินเพิมเข้ามาใน           

งบการเงิน รวมถึงมีการบนัทึกเงินกู้ เพมิขึนจากการเข้าทําธุรกรรมซอืหุ้นของ FS JV อีกด้วย 

 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ วันที 31 ธันวาคม 2564  เท่ากับ 15,881.9 ล้านบาท เพิมขึน 205.9 ล้านบาท      

จากส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 แม้ว่าบริษัทฯ จะมีผลขาดทนุสทุธิในรอบงบการเงินปี 2564 ทผ่ีานมา 

แต่มีการบนัทึกผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินจํานวน 1,429.8  ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ  มีส่วน

ของผู้ถือหุ้นเพมิขึนจากปีก่อนหน้า  

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหนีสินทีมีภาระดอกเบียจํานวน 14,126 ล้านบาท และยงัคงรักษาสดัส่วน

หนสิีนทมีีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยูท่ ี0.89 เท่า 

 จากนัน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นทีเกียวข้อง โดยผู้ ถือหุ้ น

สามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยกดทีสญัลกัษณ์ “การถามคําถาม” เลือกวาระนี พิมพ์คําถามหรือความเห็น แล้วกดส่ง

เข้ามาในระบบ 

เมือไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงิน

ประจําปี สินสุด ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 ตามทีเสนอ โดยถือคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ถือหุ้น  

ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มติทปีระชุม ทปีระชมุมีมตอินมุตัิงบการเงนิประจําปี สินสดุ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2564 ตามทเีสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง 

ดงันี 
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เห็นด้วย 2,541,541,018 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

งดออกเสียง 1 เสียง  - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 

หมายเหต ุในวาระนีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพมิขึน 2,260,400 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นทีเข้าร่วมประชุม

ทงัหมดจํานวน 2,541,541,019 หุ้น 

 

ระเบียบวาระท ี3  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 และงดจัดสรรเงนิ

กําไรไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย   

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวศมิษฐา ทินนาม ประธานเจ้าหน้าทีบริหารการเงิน เป็นผู้ เสนอรายละเอียด         

ในวาระนตี่อทีประชมุ  

 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิภายหลงัหกัภาษีเงินได้

นิติบุคคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองอนืๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปลียนแปลงได้ ขึนอยู่

กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะให้

อํานาจคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการพิจารณา ซงึการดําเนินการดงักล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น  

               นางสาวศมิษฐา ทินนาม ได้ชีแจงต่อทีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 115                  

และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 กําหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ในกรณีทีบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ในปี 2564     

บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุน และยังมีขาดทุนสะสมอยู่ปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจํานวน                 

369,669,413 บาท จึงทําให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจําปีให้กับผู้ ถือหุ้นได้ 

              คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้ น เพือพิจารณางดจ่ายเงินปันผล สําหรับผล

ประกอบการปี 2564 สินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2564 และงดจดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย เนืองจากบริษัทฯ 

ยงัมีผลประกอบการขาดทุนสะสม  

จากนัน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นทีเกียวข้อง โดยผู้ ถือหุ้ น

สามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยกดทีสญัลกัษณ์ “การถามคําถาม” เลือกวาระนี พิมพ์คําถามหรือความเห็น แล้วกดส่ง

เข้ามาในระบบ 

 เมือไม่มีผู้ ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2564 และงดจดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย ตามทีเสนอ โดยถือคะแนน

เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ถือหุ้นซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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มติทปีระชุม ทปีระชมุมีมตอินมุตัิงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2564 และงดจดัสรรเงินกําไรไว้

เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย ตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้ นซึงมาประชุม         

และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงัน ี

เห็นด้วย 2,541,541,018 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

งดออกเสียง 1 เสียง     - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 

ระเบียบวาระท ี4  พิจารณาอนุมัติการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทอีอกตามวาระ  

 

เพอืเป็นการปฏิบตัิตามหลกัการกํากับดูแลกิจการทดีี ก่อนเริมการพิจารณา ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทีครบวาระ

และได้รับการเสนอชือเพือให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการทงัสามคนได้แก่ นายอภิศักดิ ตันติวรวงศ์     

นายปริญญา พัฒนภักดี และนายนริศ เชยกลิน ออกจากห้องประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาวาระนีจะแล้วเสร็จ 

เนืองจากเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี จากนันประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าทเีป็นประธานในทีประชมุในวาระนี 

การนี นางสาวศมิษฐา ทินนาม ผู้ช่วยประธานในทีประชุม ได้ชีแจงต่อทีประชุมว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ 

มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท ี20 กําหนดว่า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครัง ให้กรรมการออกจาก

ตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการทงัหมด ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้          

ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม (1/3) กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับ

ตําแหน่งอีกได้  

 นางสาวศมิษฐา ทินนาม ได้แจ้งต่อทปีระชมุว่ากรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระประจําปี 2565 จํานวน 3 คน 

มีรายนามดงัน ี   

1. นายอภิศกัดิ ตนัติวรวงศ ์      ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นายปริญญา พฒันภกัดี   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสียง 

3. นายนริศ เชยกลิน    กรรมการ   

ทงันี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายชือบุคคลทีมีคุณสมบตัิตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และกฎหมาย  

ว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพือเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยเผยแพร่ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบผ่าน

ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวนัท ี1 ตลุาคม 2564 ถึงวนัที 31 มกราคม 

2565 ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีบริษัทฯ กําหนด ซงึเมอืครบกําหนดระยะเวลาดงักล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด

เสนอรายชอืบุคคลเพอืเข้ารับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด 

ในการนี คณะกรรมการบริษัทฯ ซึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระน ีได้พิจารณากลนักรองแล้วถึง

ความเหมาะสมของบุคคลทีสมควรได้รับการเลือกตังเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล อย่างละเอียดรอบคอบและ

ระมดัระวงั โดยพจิารณาจากหลกัเกณฑ์สําคญัต่างๆ เช่น การไม่มีคณุสมบตัิต้องห้ามในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
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ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชียวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสม

กับคุณสมบตัิของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยภาพรวม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน

พิจารณาถึงความต่อเนืองในการปฏิบตัิงาน และผลการปฏิบตัิงานในตําแหน่งกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยเป็นรายบคุคล 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อทปีระชมุผู้ถือหุ้น เพอืพิจารณาและอนมุตัิให้กรรมการทงัสามคนกลบั

เข้าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติของกรรมการแต่ละท่านและหลักเกณฑ์การสรรหา

กรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครังนีแล้ว 

ทังนี กรรมการทงัสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ อีกทงัเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชียวชาญ และประสบการณ์ที

เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพือประโยชน์สงูสุดแก่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น 

และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทงัไม่ได้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงเหมาะสมทีจะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ 

นอกจากนี นายอภิศกัดิ ตนัติวรวงศ์ และนายปริญญา พฒันภกัดี ซึงได้รับการเสนอชือให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการอิสระนนั มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและข้อบงัคับ/

ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถให้ความเห็นเกียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ 

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเกียวข้อง และปฏิบตัิหน้าทีโดยยึดมนัตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ และกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง 

เพอืผลประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหุ้นทกุราย  

จากนนั นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นทีเกียวข้อง 

โดยผู้ ถือหุ้นสามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยกดทีสญัลกัษณ์ “การถามคําถาม” เลือกวาระนี พิมพ์คําถามหรือความเห็น 

แล้วกดส่งเข้ามาในระบบ 

  เมือไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น นายสมพงษ์ ตณัฑพาทย์ จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติการ

แต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระตามทีเสนอ โดยลงมติเป็นรายบุคคล และถือคะแนนเสียงข้างมากของ

จํานวนเสียงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นซงึมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทงันี หากทีประชุมมีมติอนุมตัิในเรืองดงักล่าวแล้ว        

ให้กรรมการทงัสามท่านกลบัเข้าดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิม  

จากนนั นายสมพงษ์ ตณัฑพาทย์  ขอให้ฝ่ายเลขานกุารบริษัทชีแจงหลกัเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนสําหรับ

วาระนีให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่า เพือให้การลงคะแนนเสียงในวาระแต่งตงักรรมการมีความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลกัการ

กํากับดูแลกิจการทีดี บริษัทฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้ นทุกรายทีเข้าร่วมประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการเป็นรายบุคคล โดย

ลงคะแนนผ่านระบบ  e-Voting  ไม่ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพือนับคะแนนเสียง ซึงในระบบจะมีการ

ลงคะแนนสําหรับกรรมการแต่ละท่านตามลําดบั  กรณีทีผู้ ถือหุ้นทีไม่ลงคะแนนเสียงใดๆ ในระบบ จะถือว่าลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย โดยบริษัทฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลาประมาณ 2 นาที ตามลําดบั 

 

มติทปีระชุม ที ป ร ะ ชุ ม มี ม ติ อ นุมั ติ แ ต่ ง ตั ง ก ร ร ม กา ร ที อ อ ก จ า ก ตํ า แ ห น่ ง ต า ม ว า ร ะ ทั ง  3 ท่ า น  ไ ด้ แ ก่                                         

1) นายอภิศักดิ ตันติวรวงศ์ 2) นายปริญญา พัฒนภักดี และ 3) นายนริศ เชยกลิน ให้กลับเข้าดํารง

ตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง รวมทงักลบัเข้าดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชดุยอ่ย
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ตามเดิม ตามทีเสนอ โดยเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และแต่ละคนได้รับอนุมตัิด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมดีงันี 

 

4.1 นายอภิศกัดิ ตนัติวรวงศ์ – ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  

เห็นด้วย 2,541,551,018 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไม่เห็นด้วย 1 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง     - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

4.2 นายปริญญา พฒันภกัดี – กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสียง 

เห็นด้วย 2,541,551,018 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไม่เห็นด้วย 1 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง     - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 

4.3 นายนริศ เชยกลิน – กรรมการ  

เห็นด้วย 2,541,535,318 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.9993 

ไม่เห็นด้วย 15,701 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0006 

งดออกเสียง 0 เสียง     - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 

เมือผู้ ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเป็นทีเรียบร้อยแล้ว นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ ได้เชิญกรรมการทังสามคนตาม

รายชือข้างต้นกลบัเข้าห้องประชุม และเชิญนายอภิศกัดิ ตนัติวรวงศ์ ประธานกรรมการ ทําหน้าทีประธานในทีประชมุและ

ดําเนินการประชมุในระเบียบวาระถัดไป 

 

หมายเหต ุ ในวาระนีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชุมเพมิขึน 10,000 หุ้น นบัเป็นจาํนวนหุ้นทีเข้าร่วมประชมุ

ทงัหมดจํานวน 2,541,551,019 หุ้น 

 

ระเบียบวาระท ี5  พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 

            

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวศมิษฐา ทินนาม ผู้ดําเนินการประชุม เป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนีต่อที

ประชุม โดยนางสาวศมิษฐา ทินนาม ได้ชีแจงต่อทีประชุมว่า เพือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 90 และ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 กําหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามมติของทีประชุมผู้ ถือหุ้ นซึง

ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ถือหุ้นซงึมาประชมุ  
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ในการนี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ โดยคํานึงถึงความ

เหมาะสมกับหน้าทีความรับผิดชอบของกรรมการ  และสอดคล้องกับผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ รวมทัง

เปรียบเทียบกับบริษัทอืนทีอยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกนั จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2565 เพือพิจารณาอนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 โดยให้คงอตัราค่าตอบแทนกรรมการ

ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดุย่อยในอตัราเดยีวกนักบัค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 รายละเอยีด

ตามทแีสดงในตารางดงัต่อไปน ี

 1)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
 

 

คณะกรรมการ 

 

 

ปี 

 

 

ตาํแหน่ง 

ประเภทค่าตอบแทน 

เบียประชมุ 

)บาท/คน/ครัง (  

ค่าตอบแทนประจาํ 

(บาท/คน/เดือน) 

สิทธิพิเศษอืน 

(บาท/คน/ปี) 

คณะกรรมการบริษัท 

 

2564 

ประธาน 50,000 

 

100,000 สิทธิพเิศษในการเข้าพกัและใช้

บริการโรงแรมของบริษัทฯ      

และบริษัทในกลุ่ม 

ไม่เกิน 100,000 บาท 

 

กรรมการ 30,000 

 

40,000 

2565 

(ปีทเีสนอ) 

 

ประธาน 50,000  100,000 สิทธิพิเศษในการเข้าพักและ

ใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ      

และบริษทัในกลุ่ม 

ไม่เกิน 100,000 บาท 

 

กรรมการ 30,000  40,000 

2)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 
 

คณะกรรมการชุดย่อย 

 

ปี 

 

ตาํแหน่ง 
ประเภทค่าตอบแทน 

เบียประชมุ 

(บาท/คน/ครัง) 

ค่าตอบแทนประจาํ 

(บาท/คน/เดือน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 2564 ประธาน 30,000 30,000  

กรรมการ 20,000 20,000  

2565 

(ปีทเีสนอ) 
ประธาน 30,000 30,000  

กรรมการ 20,000 20,000  

คณะกรรมการบริหาร* 

 

2564 ประธาน 30,000 - 

กรรมการ 20,000 - 

2565 

(ปีทเีสนอ) 
ประธาน 30,000 - 

กรรมการ 20,000 - 

คณะกรรมการบริหารความเสยีง 

และคณะกรรมการชดุย่อยอนื 

2564 ประธาน 30,000 - 

กรรมการ 20,000 - 

2565 

(ปีทเีสนอ) 
ประธาน 30,000 - 

กรรมการ 20,000 - 

หมายเหต:ุ  * กรรมการทเีป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบียประชมุสําหรับการดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 



รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) 

วนัที 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 

 

หน้าที 18 จาก 22 
 

ทงันี บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อนืใดให้กับกรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนดงัทีกล่าว

มาข้างต้น  

จากนัน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นทีเกียวข้อง โดยผู้ ถือหุ้ น

สามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยกดทีสญัลกัษณ์ “การถามคําถาม” เลือกวาระนี พิมพ์คําถามหรือความเห็น แล้วกดส่ง

เข้ามาในระบบ 

 เมือไม่มีผู้ ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 ตามทเีสนอ โดยถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียง

ทงัหมดของผู้ถือหุ้นซงึมาประชมุ โดยไม่นบัส่วนของผู้ถือหุ้นทมีีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี 

 ผู้ถือหุ้นซึงเป็นกรรมการบริษัทฯ ทีมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนีจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจํานวนหุ้น        

ทถืีอจะไม่นบัเป็นฐานเสียงในการนบัคะแนนเสียงของทีประชมุผู้ ถือหุ้น  ได้แก ่

กรรมการ/ผู้ถือหุ้นทมีีส่วนได้เสยี 
จาํนวนหุ้นทถีือ 

(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น 

ของหุ้นทจีาํหน่ายแล้วทังหมด (ร้อยละ) 

1. นายชญานิน เทพาคํา 40,020 0.0011 

2. นายนริศ เชยกลิน 1,060,060 0.0295 

รวม 1,100,080 0.0306 

 ทงันี รวมจํานวนหุ้นทีถือโดยคู่สมรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะแล้ว และสดัส่วนการถือหุ้นดงักล่าวเป็นสดัส่วน

การถือหุ้น ณ วันที 11 มีนาคม 2565 ซึงเป็นวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) 

เพอืประชุมสามญัผู้ถือหุ้นในครังนี 

มติทปีระชุม ทีประชุมมีมติอนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง

ในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นซงึมาประชุม โดยไม่นบัส่วนของของผู้ ถือหุ้นทีมีส่วน

ได้เสียพิเศษ ตามทเีสนอ โดยมีรายละเอยีดผลการลงคะแนนเสียง ดงันี 

 

เห็นด้วย 2,540,449,938 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไม่เห็นด้วย 1,001 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1,100,080 เสียง  - 

 

ระเบียบวาระท ี6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2565 

 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวศมิษฐา ทินนาม ผู้ดําเนินการประชุม เป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนีต่อที

ประชุม โดยนางสาวศมิษฐา ทินนาม ได้ชีแจงต่อทีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 และมาตรา 

121 และข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 51 กําหนดให้ทปีระชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาแต่งตงัผู้สอบบญัชีทุกปี โดยทีประชุมสามัญผู้ ถือ
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หุ้นอาจเลือกผู้สอบบญัชีทีออกไปกลบัเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ และให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ กําหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี 

และผู้สอบบญัชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ดํารงตําแหน่งหน้าทอีนืใดของบริษัทฯ 

ในการนี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน 

ความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี และเห็นควร

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตงัผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึงจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์   

คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2565 โดยรายละเอยีดของผู้สอบบญัชีดงักล่าวมีดงันี 

1)   นายชาญชยั ชยัประสิทธิ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที 3760 (เป็นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของ

บริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ตงัแต่ปี 2560) หรือ 

2)   นายบญุเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 6552 (ไม่เคยเป็นผู้ ลงลายมือชือในงบ

การเงินของบริษัทฯ) 

3)   นายกรรณ ตณัฑวิรัตน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 10456 (ไม่เคยเป็นผู้ ลงลายมือชือในงบ

การเงินของบริษัทฯ) 

ในกรณีทีผู้สอบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตงัผู้สอบบญัชีรับอนุญาตรายอืน

จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ให้ปฏิบตัิหน้าทแีทนได้ 

อนงึ นายชาญชยั ชยัประสิทธิ เป็นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริษัทฯ ประจําปี 2564 และได้ปฏิบตัิหน้าทใีน

ฐานะผู้สอบบญัชีเป็นอย่างดี ทงันี ผู้สอบบญัชีทีได้รับการเสนอชอืดงักล่าวข้างต้น ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้

ส่วนเสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เกียวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระ

ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเป็นผู้ สอบบัญชีทีได้ รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (สํานกังาน ก.ล.ต.)  

นอกจากนี ไม่มีผู้สอบบญัชีท่านใดปฏิบตัิหน้าทีผู้สอบบญัชีให้กบับริษัทฯ มาแล้ว  รอบปีบญัชี โดยนบัรวมกรณี

ทีปฏิบัติหน้าทีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี ดังนัน ผู้ สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานีจึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนทีเกียวข้อง โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมลูเกียวกับประวตัิและประสบการณ์การทํางานของ

ผู้สอบบญัชีแต่ละท่านให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครังนีแล้ว 

นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เสนอให้กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2565     

(ซึงไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม) เป็นจํานวนเงิน 2,200,000 บาท ซึงเพิมขึนจํานวน 100,000 บาท      

หรือคิดเป็นร้อยละ 4.76 เมอืเทียบกบัปี 2564 เพอืให้สอดคล้องกบัการทีผู้สอบบญัชีต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเพิม

มากขึนจาการทีบริษัทฯ เข้าซือธุรกิจโรงแรมในสหราชอาณาจกัรในระหว่างปี ทงันี ค่าสอบบญัชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการ

อืน (Non-Audit Fees) ทีบริษัทฯ จ่ายตามจริง และค่าใช้จ่ายทีจะเกิดขึนระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket 

Expense) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้เสนอต่อทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 พิจารณา

อนุมัติการแต่งตังผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจําปี 2565 ตามความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบข้างต้น 
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 ทังนี ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีค่าบริการอืน (Non-audit fee) ทีจ่ายให้กับบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 

คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด อย่างไรก็ตาม มีค่าสอบบัญชีเพิมเติมจํานวน 300,000 บาท สําหรับการสอบทานกระดาษทําการ

ผู้สอบบญัชีของการร่วมค้า หลงัจากการซอืธุรกิจโรงแรมในสหราชอาณาจกัร 

นอกจากนี เห็นสมควรให้ทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

จํากัด ได้รับการคดัเลือกให้เป็นสํานกังานสอบบญัชีของบริษัทย่อยสําหรับปี 2565 ด้วย โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ

บริษัทย่อยในวงเงินโดยประมาณ 2,115,000 บาท (ไม่รวมบริษัทยอ่ยในต่างประเทศ) เนืองจากมีความเหมาะสมกบัธุรกิจ 

ซงึคณะกรรมการบริษัทฯ จะสามารถดแูลให้จดัทํางบการเงินให้ทนัตามกําหนดระยะเวลา 

จากนัน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นทีเกียวข้อง โดยผู้ ถือหุ้ น

สามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยกดทีสญัลกัษณ์ “การถามคําถาม” เลือกวาระนี พิมพ์คําถามหรือความเห็น แล้วกดส่ง

เข้ามาในระบบ 

เมือไม่มีข้อซกัถามจากผู้ ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ทีประชมุพิจารณาอนุมัติการแต่งตงัผู้สอบบัญชีและกําหนด

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2565 ตามทเีสนอ โดยถือคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นซงึมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มติทปีระชุม ทีประชุมมีมติอนุมัติแต่งตังนายชาญชัย ชัยประสิทธิ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที  3760 หรือ                  

นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 6552 หรือ นายกรรณ ตณัฑวิรัตน์ ผู้สอบบญัชี

รับอนุญาต เลขที 10456 คนใดคนหนึงจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2565 ทังนี ในกรณีทีผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ บริษัทฯ 

สามารถแต่งตังผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตรายอืนจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด            

ให้ปฏิบตัิหน้าทีแทนได้ และอนุมตัิค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2565 เป็นจํานวนเงิน 2,200,000 บาท 

ซึงไม่รวมค่าบริการอืน (Non-Audit Fees) ทีบริษัทฯ จ่ายตามจริง และค่าใช้จ่ายทีจะเกิดขึนระหว่างการ

ให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expense) และไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยตามที

เสนอ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี

รายละเอยีดผลการลงคะแนนเสียง ดงันี 

 

เห็นด้วย 2,540,695,118 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.9663 

ไม่เห็นด้วย 855,901 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0336 

งดออกเสียง 0 เสียง     - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 

ระเบียบวาระท ี7 พิจารณาเรืองอนืๆ (ถ้าม)ี 

 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ทีประชมุทราบว่าบริษัทฯ ได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ          



รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) 

วนัที 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 

 

หน้าที 21 จาก 22 
 

ทบีริษัทฯ กําหนด ระหว่างวนัที 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัที 31 มกราคม 2565 แต่เมอืครบกําหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือ

หุ้นเสนอเรือง หรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี หากมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ

ประสงค์ทีจะเสนอวาระอนื ๆ นอกเหนือจากวาระทกํีาหนดในหนงัสือเชิญประชมุ ซงึตามกฎหมายกําหนดว่า ผู้ ถือหุ้นซงึมีหุ้น

นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทงัหมด หรือไม่น้อยกว่า 1,197,880,000 หุ้น จากจํานวนหุ้น

ทังหมด 3,593,640,000 หุ้ น สามารถขอให้ทีประชุมพิจารณาเรืองอืนนอกจากทีกําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้   

ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ทีประชมุลงมติเพือเสนอวาระอนื ๆ ทงันีไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชมุเพมิเติม  

จากนนั ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ทีประชมุซกัถามและแสดงความเห็นในเรืองอืน ๆ เพิมเติมผ่านช่องทางการ

ถามคําถามแล้วกดส่งคําถามเข้ามาในระบบ ซงึมีผู้ถือหุ้นสอบถามและได้รับคําชีแจง สรุปได้ดงันี 

นายวนัชยั แสงสกลุ 

ผู้ ถือหุ้น 

: สอบถามว่าหากสถานการณ์โควิด-19 ยังคงยืดเยือไปจนถึงปี 2566 บริษัทฯ       

มีการพิจารณาทํารายการด้อยค่าของสินทรัพย์ ( Impairment of assets) 

เพมิเติมหรือไม ่ 

นางสาวศมิษฐา ทินนาม  

ประธานเจ้าหน้าทีบริหารการเงิน 

 

: ชีแจงว่าบริษัทฯ ได้พ ิจารณาทํา Impairment สําหรับทรัพย์สินทีมีปัจจยั

กระทบต่อมลูค่าทรัพย์สินอย่างมีนยัสําค ัญในระยะยาว โดยในปี 2563 

บริษัทฯ ได้ม ีการทํา Impairment โรงแรม ทราย เกาะสมุย เช ิงมน และ

โรงแรม Konotta Maldives มูลค่าการ Impairment รวมทังสิน 567.9 ล้าน

บาท สําหรับในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการทํา Impairment โรงแรมในสหราช

อ า ณ า จ ัก รจํ า น ว น  1 แ ห ่ง  ม ูลค ่า ก า ร  Impairment ที  28.4 ล้า น บ าท              

และในอนาคต หากสถานการณ์และสมมติฐานต่างๆ ไม่ได้เปลียนแปลงไป

จากทีบริษัทฯ มีมมุมองอย่างมีน ัยสําคญั ก็ไม่ม ีความจําเป็นจะต้องทํา 

Impairment เพิมเติมอีก 

นายวนัชยั แสงสกลุ 

ผู้ ถือหุ้น 

: สอบถามถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างโรงแรมทีเกาะ 3 ของโครงการ 

CROSSROADS และกลุ่มลูกค้าหลกัของโรงแรม SO/ จะเป็นลูกค้ากลุ่มใด 

นอกจากนี หากการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดาํเนินการแล้ว จะเป็นการแย่ง

ลูกค้ากันเองระหว่างโรงแรมในเกาะ 1 และเกาะ 3 หรือไม่ 

นายเดิร์ก องัเดร ลีน่า  

เดอ คุยเปอร์  

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

: ชีแจงว ่าโรงแรม โซ / ม ัลด ีฟส์ (SO/ Maldives) ที เกาะ 3 ได้ เ ริมก่อสร้าง          

ในเดือนธันวาคม 2564 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที 3 ปี  2566     

โดยจะมุ่งเน้นนกัท่องเทียวกลุ่มลักซ์ช ัวรี ด้วยความทีเป็นแบรนด์ลักซ์ชวัรี 

ระด ับ 5 ดาว ทีจะเข้ามาในตลาดมัลดีฟส์ จะไม่เป็นการแย่งลูกค้ากันเอง

ระหว่างโรงแรมในเกาะ 1 และเกาะ 3 แต่จะเข้ามาเติมเต็มและเพิมมูลค่า

ให้กับโรงแรม 2 แห่งของบริษัทฯ ในโครงการ CROSSROADS ในสาธารณรัฐ      

ม ัลด ีฟส ์ ได้แก ่ โรงแรม Hard Rock Hotel Maldives และ  SAii Lagoon 

Maldives   

 



รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) 

วนัที 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 

 

หน้าที 22 จาก 22 
 

เมือไม่มีผู้ ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นอืนใดเพิมเติม และทีประชุมได้พิจารณาเรืองต่างๆ ตามลําดับวาระ         

ทีนําเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่าบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามของ             

ผู้ถือหุ้นครบถ้วนตามควรแก่เวลา จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้ นทุกคนทีได้เข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี          

และกล่าวปิดการประชุมตามลําดบั 

ณ เวลาปิดการประชมุ สรุปจํานวนผู้ เข้าประชมุ ประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นทเีข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 16 ราย     

และผู้ รับมอบฉันทะจํานวน 198 ราย รวมทงัสิน 214 ราย นบัรวมจํานวนหุ้นได้ 2,541,551,019 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7235     

ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของบริษัทฯ  

 

ปิดการประชุม  เวลา 15.58 น. 

 

 

 

 ลงชือ  

  (นายอภิศกัด ิตนัติวรวงศ)์ 

  ประธานกรรมการ / ประธานทีประชมุ 

 

 

           
____________________________________________ 
(นายเดิร์ก องัเดร ลีน่า เดอ คุยเปอร์) 

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทบีริหาร 

 

 

         
____________________________________________ 
(นางสาวศมิษฐา ทินนาม) 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหารการเงินและเลขานกุารบริษัทฯ 

ผู้บนัทึกการประชมุ  
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