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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555
ของ บริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ประชุม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องซาลอน บี,ซี โรงแรมเจดับบลิว แมริ ออท กรุ งเทพ เลขที่ 4
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดย นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการบริ ษัท ดิ เอราวัณ
กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”)
นางสาวกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์ เลขานุการบริษัท แนะนํากรรมการ ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี และนายทะเบียนผู้ตรวจ
นับคะแนนการลงมติ ที่เข้ าประชุมดังนี ้
กรรมการเข้ าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายประกิต
นายสรรเสริญ
ร.ศ. มานพ
นายเดช
นายบรรยง
นายเอกสิทธิ์
นายวิฑรู ย์
นายสุพล
นายชนินท์
นางพนิดา
นายกวิน
นายกษมา
นางกมลวรรณ

ประทีปะเสน
วงศ์ชะอุม่
พงศทัต
บุลสุข
พงษ์ พานิช
โชติกเสถียร
ว่องกุศลกิจ
วัธนเวคิน
ว่องกุศลกิจ
เทพกาญจนา
ว่องกุศลกิจ
บุณยคุปต์
วิปลุ ากร

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่

กรรมการของบริ ษัทฯ มี 13 คน เข้ าประชุมครบทุกคน
ผู้บริหารเข้ าประชุม
1.

น.ส.กนกวรรณ ทองศิวะรักษ์

เลขานุการบริ ษัท ทําหน้ าที่จดบันทึกการประชุม

ผู้สอบบัญชี และผู้แทนผู้สอบบัญชีร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับคะแนน
1.
2.

น.ส.วรรณาพร จงพีรเดชานนท์
น.ส.ชนารัตน์ จันทร์ หวา

ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

นายทะเบียนผู้ตรวจนับคะแนนการลงมติ
1. น.ส.วรรษวีร์ คุณธีรประเสริ ฐ
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เลขานุการบริษัท แจ้ งข้ อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมที่ผ้ ถู ือหุ้นควรทราบ ดังนี ้
ประธาน จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียดก่อนการลงมติทกุ วาระโดยเปิ ดเผย
 ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น สอบถามประเด็นสําคัญในที่ประชุมโดยการแจ้ งชื่อของท่านต่อที่ประชุม โดย
ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริ หารจะตอบคําถามในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้ องอย่างครบถ้ วน
 หนึ่งหุ้น มีคะแนนเสีย งเท่ ากับหนึ่งเสีย ง กรรมการ หรื อผู้บริ หารที่เ ป็ นผู้ถือหุ้น ที่ มีส่วนได้ เ สี ย พิ เศษกับ วาระใด
บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการนับคะแนนเป็ นงดออกเสียง
 บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถ
ู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ าเป็ นเวลา 90 วัน ถึงวันที่ 31 มกราคมของทุกปี ในปี
นี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้ า
 เพื่อความโปร่ งใสในการนับคะแนนการลงมติ บริ ษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระทังที
้ ่ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
และงดออกเสียง โดยเจ้ าหน้ าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนําส่งให้ นายทะเบียนนําไปหักออกจากจํานวนผู้ถือหุ้น
ที่เข้ าร่ วมประชุมทั ้งหมดด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ ผลต่างของจํานวนดังกล่าวจะถือว่าผู้ถือหุ้นลงมติเห็นด้ วย ซึ่ง
เจ้ าหน้ าที่จะเก็บบัตรที่เห็นด้ วยเพื่อนํามาตรวจสอบความถูกต้ องในลําดับถัดไป
 สําหรั บผู้ถื อหุ้นที่ เข้ าร่ วมประชุมเพิ่มหลังจากเปิ ดประชุม บริ ษัทฯ จะนับจํานวนเพิ่มเฉพาะวาระที่ ยังไม่ได้ เก็บ
บัตรลงคะแนน
 ผู้ถือหุ้นท่านใดมีภารกิ จจําเป็ นไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมครบทุกวาระ กรุ ณาลงมติให้ ครบทุกวาระและคืนบัตร
ลงคะแนนให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ก่อนออกจากห้ องประชุม
เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่าบริ ษัทฯ มีผ้ ถู ือหุ้นทั ้งหมด 2,920 ราย ถือหุ้นรวมจํานวน 2,244,779,001 หุ้น
และชี ้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องและข้ อควรปฏิบตั ิในการเข้ าร่วมประชุมให้ กบั ผู้ถือหุ้นทราบโดยครบถ้ วน จึงเรี ยนเชิญประธาน
กรรมการกล่าวเปิ ดประชุม


ประธาน กล่าวเปิ ดประชุม และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า มีผ้ ูถือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง 106 ราย และผู้รับมอบ
ฉันทะซึง่ ได้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 132 ราย รวมเป็ น 238 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 1,738,351,012 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 77.44
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดจํานวน 2,244,779,001 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้ อบังคับบริ ษัทฯ
ที่กําหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึง่ ของจํานวนผู้ถือหุ้นทั ้งหมด และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทั ้งหมด
ประธานแจ้ งระเบียบวาระการประชุมรวม 10 วาระ และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นตาม
หนังสือเชิญประชุมเป็ นลําดับ โดยไม่มีการสลับวาระ
วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2554
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 เมื่อวันที่ 26
เมษายน 2554 จํานวนทั ้งสิ ้น 26 หน้ า และมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัท ได้ จดั ทํารายงานดังกล่าว ถูกต้ องตรงตามมติของที่
ประชุม และได้ เผยแพร่ไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั ้งแต่วนั ที่ 10 พฤษภาคม 2554 ซึง่ ไม่มีผ้ ใู ดโต้ แย้ ง และได้ นําส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้น
ทุกรายในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1) จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ เู ข้ าประชุมสอบถามเรื่ องอื่นใด
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554
มติท่ ปี ระชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554
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วาระที่ 2 รั บทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2554
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและ
ผลการดําเนินงาน ประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าฝ่ ายจัดการฯ ได้ ปฏิบตั ิ
หน้ าที่ตามนโยบาย และแผนกลยุทธ์ ที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ โปร่ งใส ถูกต้ อง เพียงพอ และสามารถตรวจสอบได้ และ
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2554 โดยประธานได้ มอบหมายให้ นายกษมา
บุณยคุปต์ ดํารงตําแหน่งกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และนางกมลวรรณ วิปุลากร ดํารงตําแหน่งกรรมการและ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ เสนอรายละเอียดให้ ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็ น 4 ส่วนประกอบด้ วย
2.1 แผนยุทธศาสตร์ และการขยายงาน 5 ปี (2554-2558)
นายกษมา บุณยคุปต์ กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร รายงานว่าบริ ษัทฯ ดําเนินการตามแผนการขยายงาน
5 ปี ซึง่ ได้ วางยุทธศาสตร์ หลักไว้ 3 ด้ าน คือ
1. ยุทธศาสตร์ ในการสร้ างการเจริญเติบโต โดยการพัฒนาขยายเครื อข่ายโรงแรมเพื่อขยายฐานลูกค้ าในระดับต่างๆ
พร้ อมทั ้งการกระจายเครื อข่ายสู่แหล่งธุรกิจและท่องเที่ยวที่สําคัญและมีศักยภาพ ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีเครื อข่ายโรงแรมซึ่ง
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นทัง้ สิน้ 14 โรงแรมโดยมีจํานวนห้ องพักที่ให้ บริ การทัง้ สิ ้น 3,512 ห้ อง ในปี 2554 บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการ
พัฒนาโรงแรมใหม่ 3 แห่งที่หวั หินและกรุ งเทพฯ ตามแผนและกําหนดการที่วางไว้ โดยโรงแรมไอบิส หัวหิน มีจํานวนห้ องพัก
200 ห้ อง เปิ ดดําเนินการอย่างเป็ นทางการแล้ วในวันที่ 16 มกราคม 2555 ส่วนโรงแรมเมอร์ เคียว กรุ งเทพ สยาม และโรงแรม
ไอบิส กรุ งเทพ สยาม มีจํานวนห้ องพักรวม 380 ห้ อง จะเปิ ดดําเนินการในไตรมาส 4/2555 นี ้ ซึง่ จะทําให้ จํานวนห้ องพักรวม
ของทั ้งกลุ่มเพิ่มขึ ้นจาก 3,312 ห้ อง ณ สิ ้นปี 2554 มาเป็ น 3,892 ห้ อง ณ สิ ้นปี 2555
2. ยุทธศาสตร์ ในการเสริ มสร้ างผลตอบแทน ซึ่งมี 2 กลยุทธ์ หลักคือ (i) การจําหน่ายและรับรู้ มลู ค่าทรัพย์สินใน
ราคาตลาด เพื่อเป็ นแนวทางการเสริ มสร้ างผลตอบแทนให้ เหมาะสมและต่อเนื่อง เนื่องจากการลงทุนในการพัฒนาโรงแรมเป็ น
การลงทุนระยะยาว ซึ่งโดยปกติของการลงทุนประเภทนี ้ต้ องอาศัยระยะเวลาในการดําเนินงานระยะหนึ่งจึงจะสามารถสร้ าง
ผลกําไรในระดับกําไรสุทธิได้ การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ นี ้จะเป็ นแนวทางที่สําคัญในการเสริ มสร้ างผลกําไรแก่ผ้ ถู ือหุ้นใน
ระยะสั ้น โดยในปี ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ เริ่ มดําเนินการตามยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวโดยได้ มีการขายกิจการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์
ให้ แก่กองทุนรวมสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ไพร์ มออฟฟิ ศ และบันทึกผลต่างระหว่างราคาขายสุทธิและมูลค่าทรัพย์สินทาง
บัญชีเป็ นกําไรในปี 2554 ซึง่ ทําให้ ความสามารถในการจัดสรรกําไรต่อผู้ถือหุ้นในรูปของการจ่ายเงินปั นผลสูงขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั
้ ่จะดําเนินการตามยุทธศาสตร์ นี ้
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่ไม่มีการขายทรัพย์สิน ทั ้งนี ้ ในอนาคตบริษัทฯ มีการวางแผนและตังใจที
ตามระยะเวลาและโอกาสที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง อีกกลยุทธ์ คือ (ii) การปรับปรุ งทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
สร้ างผลตอบแทน ในช่วงปี ที่ผ่านมานั ้น บริ ษัทฯ ได้ มีการเปลี่ยนแปลงบริ ษัทผู้บริ หารโรงแรมของโครงการรี สอร์ ทที่ เกาะนาคา
จังหวัดภูเก็ต โดยเปลี่ยนชื่อเป็ น เดอะ นาคา ไอแลนด์, เอ ลักซ์ชวั รี่ คอลเลคชัน่ รี สอร์ ท แอนด์ สปา, ภูเก็ต บริ หารงานโดยกลุ่ม
สตาร์ วดู ซึ่งเริ่ มเปิ ดดําเนินการตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน 2554 บริ ษัทฯ คาดว่าภายใต้ ผ้ บู ริ หารใหม่ จะทําให้ รีสอร์ ทแห่งนี ้สร้ าง
ผลกําไรในระดับก่อนค่าเสื่อมราคา ดอกเบี ้ยและภาษี ได้ ในปี 2555 นี ้ นอกจากนี ้การเป็ นพันธมิตรเพิ่มกับกลุ่มสตาร์ วูดซึ่งมี
้ า
แบรนด์ชั ้นนําอยู่ทวั่ โลกเป็ นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้ กบั กลุ่มโรงแรมของบริ ษัทฯ ซึง่ ปั จจุบนั บริหารงานโดยกลุ่มโรงแรมชันนํ
ระดับโลกอยู่แล้ วคือ กลุม่ ไฮแอท แมริ ออท แอคคอร์ และ ไอเอชจี และเป็ นการเพิ่มความหลากหลายและขยายฐานของแบรนด์
เพื่อการขยายงานในอนาคตอีกด้ วย
3. ยุทธศาสตร์ ในการสร้ างการเจริ ญเติบโตที่ยงั่ ยืนในระยะยาว บริ ษัทฯ ได้ ม่งุ มัน่ ที่จะพัฒนากลไกภายในองค์กรใน
ด้ า นต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ไม่ ว่ า จะเป็ นการพัฒ นาระบบงานด้ านต่ า งๆ การพัฒ นาและเสริ ม สร้ างบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถตลอดจนการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูง การสร้ างฐานข้ อมูลที่สําคัญในการตัดสินใจ และ
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556
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การหล่อหลอมวัฒนธรรมขององค์กรเพื่อสนับสนุนการทํางานให้ มีประสิทธิภาพ การดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลโดย
คํานึงถึงประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ เสียตลอดจนสิ่งแวดล้ อมและสังคมอย่างสมดุล ซึ่งทั ้งหมดจะเป็ นพื ้นฐานที่
สําคัญในการสร้ างการความเจริ ญเติ บโตที่ ยั่งยืนในระยะยาวของ ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป และองค์ ประกอบเหล่านีท้ ํ าให้ บริ ษัทฯ
สามารถผ่านพ้ นช่วงวิกฤต และเหตุการณ์ไม่ปกติตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นนับตั ้งแต่ปี 2551 มาจนถึงปั จจุบนั
2.2 ผลการดําเนินงานของปี 2554
นางกมลวรรณ วิปลุ ากร กรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่ รายงานต่อที่ประชุมว่า ปี 2554 ถือเป็ นปี ที่ดีของธุรกิจ
โรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ถึงแม้ จะได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์นํ ้าท่วมในไตรมาส 4 ของปี
โดยจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยสําหรับปี 2554 มีจํานวนสูงถึง 19 ล้ านคน เพิ่มขึ ้นถึง 21% จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ที่ผ่านมา ซึ่งเป็ นอัตราการเติบโตที่สงู ที่สดุ ในภูมิภาคและสูงที่สดุ สําหรับประเทศไทยในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา
นับเป็ นการสะท้ อนให้ เห็นถึงความแข็งแกร่ งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกครัง้ หนึ่ง นอกจากนันจํ
้ านวน
นักท่องเที่ยวแยกตามแหล่งที่มามีการเติบโตทุกภูมิภาค โดยมีนกั ท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศ RIC คือ รัสเซีย อินเดีย และ จีน
เป็ นกลุม่ ที่มีการเติบโตมากที่สดุ
ในส่วนของผลการดําเนินงาน บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมซึง่ รวมถึงกําไรจากการขายทรัพย์สินและรายได้ อื่นเท่ากับ 4,487
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 33% จากปี ที่ผ่านมาโดยรายได้ จากการดําเนินงานสําหรับปี 2554 เท่ากับ 3,756 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น 13% จาก
ช่วงเดียวกันของปี ที่ผ่านมา ถึงแม้ จะไม่มีรายได้ จากอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ จํานวน 9 เดือนในปี นี ้ เนื่องจากการโอนขาย
อาคารให้ แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไพร์ มออฟฟิ ศในไตรมาส 2/2554 รายได้ โรงแรมมีการเติบโตในทุกประเภท
ของโรงแรม ถึงแม้ ว่าจะได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์นํ ้าท่วมในช่วงปลายปี และไม่มีรายได้ จากรี สอร์ ท เดอะ นาคาที่ภเู ก็ต
เป็ นเวลา 3 เดือนในช่วงการปิ ดดําเนินงานเพือ่ ทําการเปลี่ยนแบรนด์ อย่างไรก็ตามสัดส่วนรายได้ ประเภทต่างๆ ของบริ ษัทฯ ใน
ปี 2554 มีการเปลี่ยนแปลงโดยรายได้ จากโรงแรมระดับกลางและโรงแรมชั ้นประหยัดมีสดั ส่วนที่เพิ่มมากขึ ้น ซึง่ เป็ นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ ที่วางไว้ ในขณะที่รายได้ จากค่าเช่าและค่าบริ การจากอาคารให้ เช่าลดลงจากการขายอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์
ให้ แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์ มออฟฟิ ศ ในไตรมาส 2/2554 ดังที่กล่าวข้ างต้ น
รายได้ จากธุรกิจโรงแรมทั ้งหมดในปี 2554 เท่ากับ 3,536 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 21% จากปี 2553 และมีการเติบโตทุก
ประเภทโรงแรม โดยโรงแรม 5 ดาวทั ้ง 4 แห่งคือ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ, โรงแรมเจดับบลิว แมริ ออท กรุงเทพ,
โรงแรมเรเนซองส์ เกาะสมุย รีสอร์ ท แอนด์ สปา และรี สอร์ ท เดอะ นาคา ไอแลนด์, เอ ลักซ์ชวั รี่ คอลเลคชัน่ รี สอร์ ท แอนด์ สปา,
ภูเก็ต มีรายได้ รวมกันเพิ่มขึ ้น 13% จากปี 2553 โดยมีรายได้ รวมเท่ากับ 2,330 ล้ านบาท ถึงแม้ จะไม่มีรายได้ จากรี สอร์ ท เดอะ
นาคา ไอแลนด์, เอ ลักซ์ชวั รี่ คอลเลคชัน่ รี สอร์ ท แอนด์ สปา, ภูเก็ต เป็ นเวลา 3 เดือนในช่วงการปิ ดดําเนินงานเพื่อทําการ
เปลี่ยนแบรนด์ดงั ที่กล่าวข้ างต้ น รายได้ จากโรงแรมระดับกลาง 2 แห่งคือ โรงแรมคอร์ ทยาร์ ด โดย แมริ ออท กรุ งเทพ และ
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา เป็ นกลุม่ ที่มีการเติบโตของรายได้ มากที่สดุ ในปี 2554 คือเติบโตถึง 41% จากปี 2553 โดยมีรายได้
รวมจากการดําเนินงานทั ้งสิ ้น 631 ล้ านบาท รายได้ จากกลุ่มโรงแรมชั ้นประหยัด 7 แห่งภายใต้ แบรนด์ไอบิส มีการเติบโตที่ดี
เช่นกันที่ 35% เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา กลุ่มโรงแรมชั ้นประหยัดทัง้ 7 แห่งทํารายได้ รวมเท่ากับ 576 ล้ านบาทสําหรับปี 2554
โดยรายได้ สว่ นใหญ่ยงั คงเป็ นรายได้ จากห้ องพัก
ถ้ าแยกตามประเภทของรายได้ รายได้ ส่วนห้ องพักซึ่งคิ ดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 56 ของรายได้ ทงั ้ หมดมี การปรั บตัว
เพิ่มขึ ้น 23% ซึง่ เป็ นผลมาจากการปรับเพิ่มขึ ้นของ อัตราการเข้ าพักเฉลี่ย จากระดับ 58% ในปี 2553 มาเป็ น 69% ในปี 2554
ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักทําให้ รายได้ ต่อห้ องพักเฉลี่ยหรื อ RevPAR เพิ่มขึ ้น 13% เนื่องจากราคาเฉลี่ยต่อห้ องพักทรงตัว รายได้ จาก
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556

5
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 (สําหรับวาระที่ 1)

การขายอาหารและเครื่ องดื่มซึง่ ส่วนใหญ่ มาจากโรงแรมห้ าดาว 2 แห่งในกรุงเทพ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 38 ของรายได้ ทั ้งหมด
มีการปรับตัวเพิม่ ขึ ้นเช่นกันโดยเพิม่ ขึ ้น 15% จากปี 2553
2.3 สถานะทางการเงินปี 2554
ในส่วนของงบกําไรขาดทุนในปี นี ้ บริ ษัทฯ สามารถทํากําไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
(“EBITDA”) เป็ นจํานวน 1,636 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 103% จากปี ที่ผ่านมา โดยมี EBITDA จากการดําเนินงานปกติซงึ่ ไม่รวมกําไร
จากการขายทรัพย์สินเท่ากับ 972 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น 21% จากปี ที่ผ่านมา และส่งผลถึงอัตรากําไรระดับ EBITDA จากการ
ดําเนินงานปกติที่เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 24 ในปี 2553 มาเป็ นร้ อยละ 25 ในปี 2554 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายในปี 2554
เท่ากับ 646 ล้ านบาท ลดลง 38 ล้ านบาทจากปี ที่ผ่านมา โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการลดลงของค่าเสื่อมราคาของอาคาร
เพลินจิตเซ็นเตอร์ จากการโอนขายอาคาร ส่งผลให้ ในปี 2554 นี ้บริ ษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานก่อนหักดอกเบี ้ยและภาษี
(“EBIT”) จํานวน 990 ล้ านบาท และ EBIT จากการดําเนินงานปกติซงึ่ ไม่รวมกําไรจากการขายทรัพย์สินเท่ากับ 326 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 169% จากปี ที่ผ่านมา ต้ นทุนทางการเงินสําหรับปี 2554 เพิ่มขึ ้นเป็ น 407 ล้ านบาท จาก 2 สาเหตุหลักคือ การรับรู้
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยของโรงแรมที่เปิ ดใหม่ในไตรมาส 4/2553 จํานวน 1 แห่ง ซึง่ รับรู้ เพียง 2 เดือนในปี 2553 และรับรู้เพิ่มขึ ้นเป็ น
้ สิ ้นปี
ทั ้งปี คือ 12 เดือนในปี 2554 และการปรับเพิ่มของอัตราดอกเบี ้ยในตลาด ซึ่งปรับเพิ่มขึ ้นรวมประมาณ 1.1% นับตังแต่
2553 ส่งผลให้ อตั ราดอกเบี ้ยเฉลี่ย (รวมเงินกู้ระยะสันและระยะยาว)
้
ของบริ ษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ ้นประมาณ 0.9% มาอยู่ที่ระดับ
5.4% ในปี 2554 หลังจากหักต้ นทุนทางการเงิน ค่าเสื่อมราคา และภาษี เงินได้ แล้ ว บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับงวด 12 เดือน
ของปี 2554 จํานวน 491 ล้ านบาทเปรี ยบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 275 ล้ านบาทในปี 2553
รายจ่ายเงินทุนในปี 2554 เท่ากับ 544 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นรายจ่ายเงินทุนสําหรับการพัฒนาโครงการไอบิส
หัวหิน ซึ่งเปิ ดดําเนินการแล้ วในเดือนมกราคม 2555 และโครงการเมอร์ เคียว กรุ งเทพ สยาม และโครงการไอบิส สยาม ซึ่งจะ
เปิ ดดําเนินการในเดือนธันวาคม 2555 รวมถึงการรีแบรนด์รีสอร์ ทที่เกาะ นาคา ภูเก็ต และการซ่อมแซมบํารุงรักษาประจําปี ของ
ทรัพย์สินต่างๆ โดยแหล่งเงินทุนของโครงการลงทุนเหล่านี ้มาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานและเงินกู้โครงการ
สําหรับงบดุล สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ลดลงจาก 12,950 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2553 มาเป็ น 12,238 ล้ านบาท ณ สิ ้น
ปี 2554 จากการตัดค่าเสื่อมราคาประจําปี และการขายอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ เงินกู้จากสถาบันการเงินลดลงจากยอด 8,599
ล้ านบาท มาเป็ น 7,499 ล้ านบาท และหนีส้ ินรวมลดลงจาก 9,676 ล้ านบาท มาเป็ น 8,468 ล้ านบาท จาก ณ สิน้ ปี 2553
เปรี ยบเทียบกับ ณ สิ ้นปี 2554 ซึง่ เป็ นผลมาจากการจ่ายคืนชําระเงินกู้ในปี 2554 ตามกําหนดและก่อนกําหนดในกรณีการจ่าย
คืนเงินกู้อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ กําไรสุทธิที่เพิ่มขึ ้นในปี 2554 เป็ นผลให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นจาก 3,273 ล้ านบาท มาเป็ น
3,769 ล้ านบาท ในช่วงเวลาเดียวกัน การเพิ่มขึ ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นและการลดภาระหนี ้สินช่วยให้ สถานะทางการเงินของ
บริ ษัทฯ มีความแข็งแกร่ งมากขึ ้น โดยอัตราส่วนหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวลดลงจากระดับ 2.9 เท่า เมื่อสิ ้นปี 2553
สู่ระดับ 2.2 เท่า และมีอตั ราส่วนเงินหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.9 เท่า ณ สิ ้นปี 2554 จากการที่
บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิในปี 2554 นี ้ คณะกรรมการ ได้ มีมติเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 พิจารณา
จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2554 ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้นหรื อเท่ากับ 37% ของกําไรสุทธิตอ่ หุ้นในปี นี ้
จากผลการดําเนินงานซึง่ ปรับตัวดีขึ ้นทั ้งจากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพื ้นที่เช่าส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ และหนี ้สินดําเนิ นงานสําหรับปี 2554 เท่ากับ 991 ล้ านบาท นอกจากนี ้ในปี
2554 บริ ษัทฯ ยังมีเงินสดรับสุทธิ จากการขายอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ให้ แก่กองทุนรวมสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไพรม์
ออฟฟิ ศ ในไตรมาส 2/2554 จํานวน 1,352 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นไปตามกลยุทธ์ การเพิ่มผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ลู งทุน บริ ษัทฯ ได้ ใช้
กระแสเงินสดดังกล่าวในการ 1) จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวทังหมดของอาคารเพลิ
้
นจิต เซ็นเตอร์ เป็ นจํานวน 460 ล้ านบาท
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556
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2) ชําระคืนเงินกู้ระยะยาวตามกํ าหนดชําระคืนปกติและชําระคืนเงินกู้ระยะสั ้นบางส่วน และ 3) เป็ นแหล่งเงินทุนสนับสนุน
โครงการลงทุนต่างๆ
2.4 ความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินนโยบายทางด้ านความรับผิ ดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ซึ่งประกอบด้ วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน
ครอบครัวพนักงาน ลูกค้ า เจ้ าหนี ้ คู่ค้า คู่แข่งขัน รัฐ ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้ อม มาตลอดทั ้งในระดับองค์กร และระดับโรงแรม
ของบริ ษัทฯ โดยมีการวางนโยบายที่ชดั เจนเพื่อให้ เกิดการปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมให้ มีการดูแลรับผิดชอบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง
โดยได้ ม่งุ เน้ นเรื่ องการปฏิบตั ิอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างจริ งใจ และมีการนําแนวนโยบายไปปฏิบตั ิ
จริ ง โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างเหมาะสม และมีความเชื่อว่า การเป็ นองค์กรที่ได้ รับการยอมรับ
จากผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายเป็ นแนวทางสูค่ วามสําเร็จที่ยงั่ ยืนในระยะยาว
นอกจากนี ย้ ัง นํ า มาเป็ นแนวปฏิ บัติ ใ นเรื่ องการบริ ห ารจัดการความเสี่ ย งอย่ างจริ ง จัง ปั จจัย ภายนอกต่า งๆ เช่น
ภัยธรรมชาติ ภัยจากการก่อการร้ าย หรื อความไม่สงบทางการเมือง เป็ นเรื่ องที่อาจไม่สามารถคาดเดาได้ ล่วงหน้ า อย่างไรก็ดี
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทําแผนรองรับเพื่อลดผลกระทบต่อการดําเนินงานและทรัพย์สินของบริ ษัทฯ โดยมีการจัดลําดับของมาตรการให้
เหมาะสมกับระดับความรุ นแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น รวมถึงการเฝ้าระวังเพื่อรับมือ และมีการเพิ่มระดับความเข้ มงวดให้
เหมาะสม และมีการวิเคราะห์ไปข้ างหน้ า เพื่อทบทวนมาตรการที่มีอยู่ให้ เหมาะสมยิ่งขึ ้น เช่น การทบทวนการทําประกันภัยแต่
ละปี การปรับอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้บางส่วนเป็ นดอกเบี ้ยคงที่ การมีวงเงินสํารองพร้ อมใช้ รวมถึงการเป็ นคู่ค้าที่ดีของทุกฝ่ าย เพื่อ
การทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ในปี 2554 นั ้นก็ได้ นํามาใช้ ปฏิบตั ิในช่วงที่เกิดมหาอุทกภัย โดยได้ มีการดูแลผู้มีส่วน
ได้ เสียทุกภาคส่วน
สําหรับกิจกรรมเสริ มสร้ างสังคมและสิ่งแวดล้ อมซึ่งเป็ นการดําเนินการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายที่วางไว้ โดยได้ ตั ้ง
งบประมาณไว้ ที่ 0.5% ของกําไรสุทธิ โดยการแบ่งกิจกรรมออกเป็ น 4 เรื่ องใหญ่ คือ กิจกรรมส่งเสริ มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
กิจกรรมพัฒนาชุมชน กิจกรรมด้ านสิ่งแวดล้ อม และกิจกรรมอนุรักษ์ ช้างไทย โดยในแต่ละปี จะมีโครงการที่ดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และโครงการพิเศษตามความเหมาะสม ในปี 2554 นี ้ได้ ใช้ งบประมาณไปประมาณ 3.6 ล้ านบาท โดยรวมถึงค่าใช้ จ่าย
ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการป้องกันทรัพย์สิน การช่วยเหลือพนักงานและผู้ประสบภัยนํ ้าท่วมทัว่ ไปด้ วย
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูเข้ าประชุมสอบถามเรื่ องอื่นใด
ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2554
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2554 และรับรองรายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ประจําปี 2554
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็ จ งบกระแสเงินสด และงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ สําหรั บปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํางบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็ จ งบกระแสเงินสด
และงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึง่ ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบแล้ ว
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว เห็นว่าถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไป โดย ปรากฏในหมวด “ข้ อมูลทางการเงิน” “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจําปี 2554 ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2) ให้ ที่ประชุมทราบ ดังนี ้
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556
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หน่วย:ล้ านบาท

รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
รายได้ รวม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กําไรสะสม (ยังไม่จดั สรร)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
10,674
5,577
5,098
2,743
709
0.32 บาท
2,387

งบการเงินรวม
12,239
8,470
3,769
4,487
491
0.22 บาท
866

ประธานเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูเข้ าประชุมสอบถามเรื่ องอื่นใด
ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็ จ งบกระแสเงินสด และงบการเงิน
รวมของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
มติท่ ี ป ระชุ ม ที่ ป ระชุม ได้ พิ จ ารณาอนุมัติ ง บแสดงฐานะการเงิ น งบกํ า ไรขาดทุน แบบเบ็ด เสร็ จ งบกระแสเงิ น สด และ
งบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี ้
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,739,364,803
-02,600

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9999%
0.0000%
0.0001%

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั จิ ัดสรรกําไร
เพื่ อให้ เ ป็ นไปตามพระราชบัญญัติ บริ ษัท มหาชนจํา กัด พ.ศ.2535 ข้ อบังคับ และนโยบายของบริ ษัท ฯ ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมให้ พจิ ารณาอนุมตั ิจดั สรรกําไรประจําปี 2554 ดังต่อไปนี ้
1. พิจารณาอนุมตั จิ ัดสรรกําไรเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย
ประธานแถลงต่ อที่ ประชุมว่า เพื่อให้ เ ป็ นไปตาม พระราชบัญญัติ บริ ษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116
“บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของ กําไรสุทธิ ประจําปี หักด้ วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้ นแต่บริ ษัทจะมีข้อบังคับ
หรื อกฎหมายอื่นกําหนดให้ ต้องมีทนุ สํารองมากกว่านั ้น” และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 54 กําหนดว่า “บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไร
สุทธิ ประจําปี ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (5) ของกํ าไรสุทธิ ประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี)
จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” บริ ษัทฯ จึงเสนอขออนุมตั ิให้ จดั สรรกําไรเป็ นเงินสํารอง
ตามกฎหมายร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิเฉพาะกิจการ เป็ นเงิน 35.5 ล้ านบาท เนื่องจาก บริ ษัทฯ มีกําไรเฉพาะกิจการจํานวน 709
ล้ านบาท
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูเข้ าประชุมสอบถามเรื่ องอื่นใด
ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกําไรเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิเฉพาะกิจการ เป็ น
เงิน 35.5 ล้ านบาท
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556
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มติท่ ีประชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิ เฉพาะกิจการ
เป็ นเงิน 35.5 ล้ านบาท ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี ้
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,739,387,010
-02,600

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9999%
0.0000%
0.0001%

2. พิจารณาอนุมตั จิ ่ ายเงินปั นผลประจําปี 2554
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลประมาณร้ อยละ 35 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม
หลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะ
ขึ ้นอยู่กบั กระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ และเนื่องจากผลประกอบการตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ปี 2554 มี
กําไรทุนสุทธิ 491 ล้ านบาท คณะกรรมการจึงขอนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2554ใน
อัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 36.6 ของกําไรสุทธิ เป็ นเงินประมาณ 180 ล้ านบาท โดยจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสิทธิ
ได้ รั บเงินปั นผลตามที่ ปรากฏรายชื่ อ ณ วันกํ าหนดสิ ทธิ ผ้ ูถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิ ในการรั บเงินปั นผลในวันที่ 14
มีนาคม 2555 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555 และกํ าหนดจ่ายในวันที่ 23
พฤษภาคม 2555
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูเข้ าประชุมสอบถามเรื่ องอื่นใด
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2554
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาอนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผลประจําปี 2554 ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 36.6 ของกําไร
สุทธิของงบการเงินรวม เป็ นเงินประมาณ 180 ล้ านบาท
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี ้
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,739,387,110
-02,500

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9999%
0.0000%
0.0001%

วาระที่ 5 รั บทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2554
ประธาน ขอให้ นายสรรเสริ ญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ โดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ รายงานสรุปให้ ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 คน เป็ นผู้มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมรวม 4 ครัง้ เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตาม “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น”
ซึง่ ปรากฏในรายงานประจําปี 2554 (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2) ในหนังสือเชิญประชุม สรุปได้ ดงั นี ้
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1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2554 ประสาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้สอบบัญชี ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่างบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีการ
เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และเป็ นไปตามประกาศ
ก.ล.ต. และ ตลท.
2. สอบทาน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันความผิดพลาด ความเสียหาย โดยพิจารณาจากรายงาน
ของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี ตลอดจนสอบถามจากฝ่ ายจัด การ ทัง้ นีไ้ ม่ พบประเด็น ปั ญหาหรื อข้ อบกพร่ องที่เ ป็ น
สาระสําคัญ จึงมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาสอบทานการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมถึง
การเปิ ดเผยข้ อมูลของการทํารายการว่าเป็ นรายการทางการค้ าปกติทวั่ ไป การพิจารณาอนุมตั ิรายการเป็ นไปโดยรอบคอบตาม
เกณฑ์ที่บริษัทฯ และภาครัฐกําหนด มีความสมเหตุสมผลและก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ
4. พิจารณาให้ คําปรึ กษาและอนุมตั ิแผนตรวจสอบภายในประจําปี รับทราบและเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อ
คณะกรรมการ
5. พิจารณางบประมาณประจําปี ตลอดจนกํากับดูแล สอบทาน และประเมินผลงานของหัวหน้ าสายงานตรวจสอบ
ภายใน
6. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจําปี 2555 และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อ
ขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูเข้ าประชุมสอบถามเรื่ องอื่นใด
ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2554
มติท่ ปี ระชุม รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2554
วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตัง้ และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2555
ประธาน ขอให้ นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้ พิจารณาเห็นชอบให้
เสนอผู้สอบบัญชีแห่ง บริ ษัท เคพีเอ็ม จี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) เป็ นผู้สอบบัญชี เนื่องจากมีผลงานด้ านการ
ตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจและเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล จึงนําเสนอต่อที่ประชุม เพื่ออนุมัติแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีแห่ง
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีเพื่อสอบบัญชีของบริ ษัทฯ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามรายชื่อดังนี ้
1. น.ส.วรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 ซึ่งเป็ นผู้ลงนามในงบการเงินของบริ ษัทฯ
ปี 2553 และปี 2554 รวม 2 ปี และ/หรือ
2. นายเจริญ ผู้สมั ฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ
3. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3183
โดยผู้สอบบัญชีทั ้ง 3 คน แห่งบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไม่ได้ เป็ นที่ปรึ กษาอื่นใดในบริ ษัทฯ (NonAudit) ทั ้งนี ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานันไม่
้ มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
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บริ ษัทฯ และกําหนดค่าสอบบัญชีในอัตรา 2,365,000 บาท สูงกว่าปี ก่อน 65,000 บาท หรื อประมาณร้ อยละ 2.83 ของค่าสอบ
บัญชีประจําปี 2554 เป็ นเงิน 2,300,000 บาท เนื่องจาก บริ ษัทฯ เปิ ดดําเนินกิจการโรงแรมเพิม่ ขึ ้น
้ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2555 ของบริ ษัทย่อยของ
อนึ่ง บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้ รับการแต่งตังเป็
บริ ษัทฯ สําหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยรวมทั ้งสิ ้น 1,590,000 บาท
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูเข้ าประชุมสอบถามเรื่ องอื่นใด
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี 3 คนตามรายนามข้ างต้ นแห่งบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในอัตรา 2,365,000 บาท สําหรับรอบบัญชี
ประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี ้
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,739,383,165
20,245
16,200

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9979%
0.0012%
0.0009%

วาระที่ 7 อนุมัตแิ ต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 19 กําหนดไว้ ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนใกล้ หนึ่งในสาม (1 ใน 3) และกรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่งหรื อครบตามวาระอาจ
ได้ รับแต่งตั ้งใหม่ได้ โดยในปี 2555 มีกรรมการต้ องพ้ นจากตําแหน่งตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ จํานวน 4 คน ประธานในฐานะเป็ น
หนึ่งในกรรมการที่มีส่วนได้ เสียในวาระนี ้ งดออกเสียงและไม่เข้ าร่ วมประชุมเช่นเดียวกับกรรมการที่ได้ รับเสนอชื่อให้ กลับเข้ า
ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ ทั ้ง 3 คน และมอบหมายให้ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
ทําหน้ าที่ ประธานในที่ ประชุมและชีแ้ จงรายละเอียดแทน หลังจากนัน้ กรรมการทัง้ 4 คน ได้ ออกนอกห้ องประชุมเป็ นการ
ชัว่ คราวเพือ่ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลดังนี ้
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ทําหน้ าที่แทนประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 มี
กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 4 คนประกอบด้ วย
1. นายประกิต ประทีปะเสน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
2. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. รศ.มานพ
พงศทัต
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
4. นายเดช
บุลสุข
กรรมการตรวจสอบ
ซึง่ คณะกรรมการมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาหากรรมการทดแทนตามหลักเกณฑ์
ประกอบด้ วย องค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติทวั่ ไป คุณสมบัติเฉพาะและคุณสมบัติกรรมการอิสระ (สําหรับการสรร
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556
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หากรรมการอิสระ) และการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล นายประกิต
ประทีปะเสน ประธานกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล งดออกเสียงและไม่เข้ าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้ พิจารณาความเหมาะสม จากการประเมินผลงานของกรรมการรอบปี ที่
ผ่านมา และคุณสมบัติเฉพาะของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ ซึง่ กรรมการอิสระทัง้ 4
คน ที่กล่าวชื่อข้ างต้ นเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษัทฯ อีกทั ้งยังสามารถ
อุทิศเวลามากพอในการทําหน้ าที่กรรมการ และมีคณ
ุ สมบัติครบตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏ
อยู่ใน “โครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ” ของรายงานประจําปี 2554 ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
ในครัง้ นี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2) อนึ่ง บุคคลทัง้ 4 คนดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออก ฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่/ไม่เคยรับ
โทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ กระทําโดยทุจริต และไม่ได้ ประกอบกิจการในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ
หลังจากพิจารณาโดยละเอียดแล้ วคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้ เสนอต่อคณะกรรมการให้ กรรมการที่
ต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระทั ้ง 4 คน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบด้ วย
และขอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ดังนี ้
1. แต่งตั ้งนายประกิต ประทีปะเสน ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และ
ุ สมบัติเหมาะสมและได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ประธานกรรมการ,
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่านายประกิต ประทีปะเสน เป็ นผู้มีคณ
กรรมการอิสระ, ประธานในคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้ เสนอรายละเอียดและ
ประวัติของกรรมการและการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3)
จึงขอเสนอให้ ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั ้งนายประกิต ประทีประเสน กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
เป็ นกรรมการอิสระ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 24 เมษายน 2555 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
นายชนิ น ท์ ว่องกุศ ลกิ จ เปิ ดโอกาสให้ ที่ ป ระชุม สอบถามและให้ ข้ อคิ ดเห็ นเพิ่ม เติ ม ปรากฏว่ า ไม่ มี ผ้ ูเ ข้ า ประชุม
สอบถามเรื่ องอื่นใด จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตัง้ นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระที่ออกจากตําแหน่ง
ตามวาระเป็ นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึง่
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติแต่งตั ้งนายประกิต ประทีปะเสน เป็ นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง วาระการ
ดํารงตําแหน่ง 3 ปี ตั ้งแต่วนั ที่ 24 เมษายน 2555 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี ้
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,739,243,207
-0176,403

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9899%
0.0000%
0.0101%

2. แต่งตั ้งนายสรรเสริ ญ วงศ์ชะอุ่ม ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ซึง่ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่านายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้ เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบตั ิหน้ าที่
ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3)
จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั ้งนายสรรเสริ ญ วงศ์ ชะอุ่ม กรรมการอิสระที่ออกจากตําแหน่งตามวาระเป็ น
กรรมการอิสระ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 24 เมษายน 2555 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556
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นายชนิ น ท์ ว่องกุศ ลกิ จ เปิ ดโอกาสให้ ที่ ป ระชุม สอบถามและให้ ข้ อคิ ดเห็ นเพิ่ม เติ ม ปรากฏว่ า ไม่ มี ผ้ ูเ ข้ า ประชุม
สอบถามเรื่ องอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั ้งนายสรรเสริ ญ วงศ์ชะอุม่ กรรมการอิสระที่ต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระเป็ นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึง่
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติแต่งตังนายสรรเสริ
้
ญ วงศ์ชะอุ่ม เป็ นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง วาระการ
ดํารงตําแหน่ง 3 ปี ตั ้งแต่วนั ที่ 24 เมษายน 2555 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี ้
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,739,393,265
-026,445

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9985%
0.0000%
0.0015%

3. แต่งตัง้ รศ.มานพ พงศทัต ให้ ดํา รงตํ าแหน่ ง กรรมการอิส ระ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษั ท ภิ บ าล และ
คณะกรรมการ พิจารณาแล้ วเห็นว่า รศ.มานพ พงศทัต มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้ เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ผ่านมาในหนังสือ
เชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3)
จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั ้ง รศ.มานพ พงศทัต กรรมการอิสระที่ออกจากตําแหน่งตามวาระเป็ นกรรมการ
อิสระ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ตั ้งแต่วนั ที่ 24 เมษายน 2555 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
นายชนิ น ท์ ว่องกุศ ลกิ จ เปิ ดโอกาสให้ ที่ ป ระชุม สอบถามและให้ ข้ อคิ ดเห็ นเพิ่ม เติ ม ปรากฏว่ า ไม่ มี ผ้ ูเ ข้ า ประชุม
สอบถามเรื่ องอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตัง้ รศ.มานพ พงศทัต กรรมการอิสระ ที่ออกจากตําแหน่ง
ตามวาระเป็ นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึง่
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติแต่งตัง้ รศ.มานพ พงศทัต เป็ นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง วาระการดํารง
ตําแหน่ง 3 ปี ตั ้งแต่วนั ที่ 24 เมษายน 2555 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี ้
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,739,073,607
-0346,174

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9801%
0.0000%
0.0199%

4. แต่ ง ตัง้ นายเดช บุ ล สุข ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการอิ ส ระ ซึ่ ง คณะกรรมการสรรหาและบรรษั ท ภิ บ าล และ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่านายเดช บุลสุข มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้ เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ผ่านมาในหนังสือ
เชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3)
จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตังนายเดช
้
บุลสุข กรรมการอิสระที่ออกจากตําแหน่งตามวาระเป็ นกรรมการ
อิสระโดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ตั ้งแต่วนั ที่ 24 เมษายน 2555 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
นายชนิ น ท์ ว่องกุศ ลกิ จ เปิ ดโอกาสให้ ที่ ป ระชุม สอบถามและให้ ข้ อคิ ดเห็ นเพิ่ม เติ ม ปรากฏว่ า ไม่ มี ผ้ ูเ ข้ า ประชุม
สอบถามเรื่ องอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั ้งนายเดช บุลสุข กรรมการอิสระที่ออกจากตําแหน่งตาม
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556
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วาระเป็ นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึง่
มติท่ ีประชุ ม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมี มติแต่งตั ้งนายเดช บุลสุข เป็ นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง วาระการดํารง
ตําแหน่ง 3 ปี ตั ้งแต่วนั ที่ 24 เมษายน 2555 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี ้
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,738,733,336
-0686,445

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9605%
0.0000%
0.0395%

หมายเหตุ นายประกิต ประทีปะเสน รศ.มานพ พงศทัต และนายเดช บุลสุข ถือหุ้นของบริ ษัทฯ รวม 1,129,787 หุ้น มีส่วนได้
เสียพิเศษในวาระนี ้ บริษัทฯ นับคะแนนเป็ นงดออกเสียง
วาระที่ 8 อนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2555
ประธาน ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและ
บรรษัทภิบาล พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมในการจ่ายตามหน้ าที่ความ
รับผิดชอบในฐานะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย และพิจารณาข้ อมูลสถิติการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มธุรกิจบริ การ และ
ค่าเฉลี่ย ของบริ ษัทมหาชนที่ มีร ายได้ ร ะดับเดีย วกันประกอบแล้ ว จึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 ซึ่งประกอบด้ ว ย
ค่าตอบแทนประจํา (Retainer Fee) ที่จ่ายให้ กบั กรรมการเป็ นรายเดือน และค่าเบี ้ยประชุม (Attendance Fee) ที่จ่ายตาม
จํานวนครัง้ ที่กรรมการเข้ าร่ วมประชุม และเงินบําเหน็จกรรมการ (Remuneration Fee) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาความ
เหมาะสมแล้ ว เห็ น สมควรให้ จ่ า ยค่า ตอบแทนกรรมการประจํ าปี 2555 และเงิ น บํ า เหน็ จ กรรมการสํ า หรั บ ปี 2554 ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
2555
2554
1) ค่าตอบแทนรายเดือน รวมปี ละ 3,990,000 บาท
32,500 บาท/เดือน
25,000 บาท/เดือน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ 12 คนๆ ละ
25,000 บาท/เดือน
20,000 บาท/เดือน
2) เงินบําเหน็จประจําปี 2554 (จ่ายตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของกรรมการในปี 2554)
- ประธานกรรมการ
200,000 บาท
- กรรมการ 12 คนๆ ละ
150,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยรวมทังคณะ
้
(จ่ายให้ เฉพาะกรรมการที่เข้ าร่วมประชุม)
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
25,000 บาท/ครัง้
- ประธานกรรมการ
32,500 บาท/ครัง้
- กรรมการ 2 คนๆ ละ
25,000 บาท/ครัง้
20,000 บาท/ครัง้
2) คณะกรรมการลงทุน
- ประธานกรรมการ
26,000 บาท/ครัง้
20,000 บาท/เดือน
- กรรมการ 4 คนๆ ละ
18,750 บาท/ครัง้
15,000 บาท/เดือน
- กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร 2 คน
-0- บาท/ครัง้
-0- บาท/เดือน
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556
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3) คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
- ประธานกรรมการ
19,500 บาท/ครัง้
- กรรมการ 3 คนๆ ละ
14,000 บาท/ครัง้
4) คณะกรรมการพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและกําหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการ
19,500 บาท/ครัง้
- กรรมการ 3 คนๆ ละ
14,000 บาท/ครัง้

15,000 บาท/ครัง้
11,250 บาท/ครัง้
15,000 บาท/ครัง้
11,250 บาท/ครัง้

ประธานแจ้ งว่า กรรมการผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ 9 ราย รวม 92,623,851 หุ้น เป็ นผู้มีส่วนได้ เสียพิเศษในวาระนี ้ บริ ษัทฯ
นับคะแนนเป็ นงดออกเสียง
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูเข้ าประชุมสอบถามเรื่ องอื่นใด
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิค่าตอบแทนประจําปี 2555 เฉพาะค่าตอบแทนประจําและค่าเบี ้ยประชุมเป็ น
เงินไม่เกิน 5,899,500 บาทต่อปี และจ่ายเงินบําเหน็จประจําปี 2554 เป็ นเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิ
บาลและคณะกรรมการ จํานวนไม่เกิน 5,899,500 บาท และเงินบําเหน็จประจําปี 2554 เป็ นเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ดังนี ้
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,646,174,062
68,086
93,177,733

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
94.6393%
0.0039%
5.3568%

หมายเหตุ กรรมการ 9 คนถือหุ้นบริ ษัทฯ รวม 92,623,851 หุ้นมีส่วนได้ เสียพิเศษในวาระนี ้ บริษัทฯ นับคะแนนเป็ นงดออกเสียง
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ พนักงานของบริษัทฯ และบริษัท
ย่ อย ครั ง้ ที่ 3 (ESOP#3) ให้ กบั พนักงานที่ได้ รับการจัดสรรเกินกว่ าร้ อยละ 5 ของหุ้นทัง้ หมดของโครงการ
ประธาน ขอให้ นายสุพล วัธนเวคิน ประธานคณะกรรมการพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและกํ าหนดค่าตอบแทน ชีแ้ จง
รายละเอียดโดยสรุปให้ ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี ้
ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ ออกหุ้นสามัญเสนอขาย
แก่พนักงานเพื่อเป็ นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบตั ิงานของพนักงานให้ มีความตั ้งใจที่จะปฏิบตั ิงานตามแผนยุทธศาสตร์ ให้
ประสบความสําเร็จเพื่อประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น แล้ วนัน้
คณะกรรมการ เห็นด้ วยกับการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและกําหนดค่าตอบแทนซึ่งมี
อํานาจและหน้ าที่ในการพิจารณาจัดสรรการให้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญแก่พนักงานที่ได้ รับการจัดสรรเกินกว่าร้ อยละ 5 ของโครงการ
เสนอขออนุมตั ิจดั สรรหุ้นสามัญ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 3 (ESOP#3) ให้ กับ นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ ดํารง
ตําแหน่งรองกรรมการผู้จดั การสายบริ หารเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ และประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน จํานวน 2,200,000 หุ้น
้
เนื่องจาก เป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบสูง มี
คิดเป็ นร้ อยละ 6.16 ของจํานวนหุ้นทังหมดของโครงการ
ผลงานที่ดี และเป็ นทรัพยากรสําคัญที่จะทําให้ การปฏิบตั ิงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประสบความสําเร็จ
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อนึ่ง เนื่องจากการกําหนดราคาการใช้ สิทธิได้ กําหนดจากราคาสูงกว่าราคาตลาด โดยไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด
ดังนัน้ บุคคลที่ได้ รับการจัดสรรดังกล่าว จึงมิได้ มีผลประโยชน์เมื่อมีการคํานวณเป็ นตัวเงินจากผลต่างของราคาเสนอขายและ
ราคาตลาด
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูเข้ าประชุมสอบถามเรื่ องอื่นใด
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญแก่พนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อย ครัง้ ที่ 3 (ESOP#3) ให้ กับ นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ จํานวน 2,200,000 หุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 6.16 ของจํานวนหุ้น
ทั ้งหมดของโครงการ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิให้ จดั สรรหุ้นสามัญตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญแก่พนักงานของบริ ษัท
ฯ และบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 3 (ESOP#3) ให้ กับ นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ จํานวน 2,200,000 หุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 6.16 ของ
จํานวนหุ้นทั ้งหมดของโครงการ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) และไม่มีผ้ คู ดั ค้ านเกินกว่าร้ อยละ 5 ดังนี ้
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9589%
0.0011%
0.0400%

จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,738,710,449
20,345
695,085

วาระที่ 10 เรื่ องอื่นๆ
ประธานแจ้ งว่า วาระนี ก้ ํ าหนดไว้ เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ สอบถาม และเสนอความคิ ดเห็นเรื่ องอื่น โดยกรรมการ และ
ผู้บริ หารจะชี ้แจงข้ อสอบถามหรื อข้ อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) ดังนั ้น จะไม่มีการนําเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมสอบถาม และ
ให้ ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นที่ 1 ขอทราบกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริษัทฯ ว่าเป็ นกลุ่มใดบ้ าง
นางกมลวรรณ วิปลุ ากร กรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่ ชี ้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุป ดังต่อไปนี ้
โรงแรมของบริษัทฯ ณ สิ ้นปี 2554 มีทั ้งหมด 13 และปั จจุบนั มี 14 โรงแรม ประเภทกลุ่มเป้าหมายของลูกค้ าจะขึ ้นอยู่
กับประเภทและทําเลที่ตั ้งของโรงแรม ณ ปั จจุบนั รายได้ ส่วนใหญ่ของทั ้งกลุ่มยังคงมาจากโรงแรมขนาดใหญ่ในกรุ งเทพฯ คือ
แกรนด์ ไฮแอท กับเจดับบลิ ว แมริ ออท ซึ่งกลุ่ม ลูกค้ าของทัง้ 2 แห่ง ส่วนใหญ่ เป็ นกลุ่มลูกค้ า บริ ษัท ที่ เดินทางมาทํ า ธุร กิ จ
เพราะฉะนั ้นถ้ าดูสดั ส่วนของรายได้ โรงแรมทั ้งหมด กลุ่มลูกค้ าบริ ษัทที่เดินทางมาทําธุรกิจ ทั ้งประเภทที่เดินทางส่วนตัว และ
ประเภทที่เดินทางแบบกลุ่มจัดประชุม รวมกันประมาณเกือบ 40% ลูกค้ ากลุ่มท่องเที่ยวพักผ่อน ประมาณ 25 % ส่วนที่เหลือ
เป็ นลูกค้ าทัว่ ไป ซึง่ ไม่แจ้ งว่าเดินทางมาทําธุรกิจหรื อท่องเที่ยว
ผู้ถือหุ้นที่ 1 ตามรายงานที่เสนอแจ้ งต่อที่ประชุมว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีการเติบโตสูงและมีแนวโน้ มจะโตขึ ้นเรื่ อยๆ
คือกลุ่ม RIC ได้ แก่ รัสเซีย อินเดีย และจีน ผมขอเติมให้ อีก 2 กลุ่มคือ บราซิล และเซาท์แอฟริ กา อยากทราบว่าบริ ษัทฯ จะได้
ประโยชน์อะไรจากการเติบโตดังกล่าว โดยมีสดั ส่วนการเจริ ญเติบโตอย่างไร เติบโตต่อไปเรื่อยๆ หรื อว่าเป็ นไปตามกระแสโลก
แล้ วเราจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรตามกระแสเหมือนธุรกิจอืน่ ๆ เช่น สายการบิน บ้ างหรื อไม่
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นางกมลวรรณ ชี ้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุ ปว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน รัสเซีย อินเดีย หรื อ กลุ่ม RIC เป็ นกลุ่มที่มีการ
เติบโตสูงและคาดว่าจะมีการเติบโตเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี ้ ส่วนบราซิล กับเซาท์
้ งคงมีสดั ส่วนค่อนข้ างน้ อย ประโยชน์ที่ได้ รับจากการเติบโตของนักท่องเที่ยวกลุ่ม RIC นี ้มีทั ้งทางตรงและทางอ้ อม
แอฟริ กานันยั
ต่างๆ ทางตรงคือ กลุ่ม RIC ซึง่ ส่วนใหญ่ยงั คงเดินทางท่องเที่ยวแบบเป็ นกลุม่ จึงนิยมโรงแรมระดับกลางกับระดับล่างซึง่ บริ ษัทฯ
ได้ รับประโยชน์ โดยตรงจากการเข้ าพักในโรงแรมของบริ ษัทฯ นอกจากนัน้ ผลทางอ้ อมคือ การเดินทางเข้ ามาท่องเที่ ยวใน
ประเทศไทยมากขึ ้นนี ้เป็ นการเข้ าไปช่วยเติมเต็มอุตสาหกรรมโรงแรมโดยรวมของตลาดทําให้ สามารถปรับราคาห้ องพักปั จจุบนั
ให้ สูงขึ ้นได้ สําหรับกลุ่มเอราวัณ ซึ่งรายได้ ส่วนใหญ่มาจากโรงแรมระดับ 5 ดาวในกรุ งเทพฯ ซึ่งรองรับกลุ่มนักธุรกิจเป็ นส่วน
ใหญ่ดังที่เรี ยนข้ างต้ น ดังนัน้ ลูกค้ าหลักจะมาจากอเมริ กา สิงคโปร์ ฮ่องกง แต่ที่ผ่านมาการที่โรงแรมระดับกลางและระดับ
ประหยัดของบริ ษัทฯ รองรับลูกค้ ากลุ่ม RIC ได้ มากขึ ้นก็ทําให้ สดั ส่วนลูกค้ าจากจีนและรัสเซียเพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้บริ ษัทฯ มี
สัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มสูงขึ ้นด้ วยตังแต่
้ ที่เอราวัณมีการขยายโรงแรมระดับกลาง และโรงแรมชั ้นประหยัด ณ ปั จจุบนั
รายได้ ที่ได้ รับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่บริ ษัทฯ ได้ รับติดอันดับหนึ่งเทียบเท่ากับที่ได้ รับจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจากอเมริ กา
สมมติว่ารายได้ รวมทังหมด
้
3,500 บาท กลุ่มนักท่องเที่ยวจากอเมริ กา กับกลุ่มนักท่องเที่ยวชายไทยจะใกล้ เคียงกันประมาณ
15% ที่เหลือจะเป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวเชื ้อชาติอนื่ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน เป็ นต้ น
จากแผนการขยายงานขั ้นที่ 2 ซึ่งประกาศไปตอนสิน้ ปี 2553 บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นการขยายงานไปที่ตลาดระดับกลาง
ระดับล่าง โดยยังไม่มีนโยบายขยายระดับ 5 ดาว เพราะบริ ษัทฯ มองเห็นการเติบโตของกลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี ้ตามที่ได้ กล่าว
ไปแล้ ว ข้ างต้ น นอกเหนื อ จากนัน้ การเติ บ โตทางด้ า นเศรษฐกิ จ ของประเทศเหล่ า นี จ้ ะทํ า ให้ มี กํ า ลัง ซื อ้ มากขึน้ ปั จ จุบัน
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย อินเดีย และจีนยังเดินทางเป็ นกลุ่มและเลือกโรงแรมที่พกั ที่มีราคาไม่สงู มากนัก อย่างไรก็ตาม เมื่อมี
กําลังซื ้อมากขึ ้น และเริ่ มมีประสบการณ์ การเดินทางมากขึ ้น นักท่องเที่ยวกลุ่มนี ้จะพัฒนาการเดินทางท่องเที่ยวมาเป็ นการ
เดินทางส่วนตัวและงบประมาณการใช้ จ่ายจะปรับระดับสูงขึ ้น ก็จะมีการกระจายตัวไปสูโ่ รงแรมระดับบนมากขึ ้นด้ วย
ผู้ถือหุ้นที่ 1 สอบถามเพิ่มเติมสรุ ปได้ ว่า ลูกค้ าที่กล่าวมานี ้มีการเดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวเป็ นกลุ่ม หมายความว่าหาก
ได้ ลูกค้ ากลุ่มนี ้จะได้ มาทังกลุ
้ ่ม และเป็ นลักษณะเชิงบอกต่อๆ กันมา แนะนํากันมา สมมติว่าเราหลุดไปคนอื่น (คู่แข่ง) ได้ ไป
แล้ วกลุม่ ลูกค้ าติดใจคนอื่น (คูแ่ ข่ง) เท่ากับเราสูญเสียลูกค้ าทั ้งกลุม่ ใช่หรือไม่
นางกมลวรรณ ชี ้แจงต่อที่ประชุมเพิม่ เติมโดยสรุปว่า กลุ่มลูกค้ าที่กล่าวนี ้จะเข้ ามาท่องเที่ยวโดยผ่านตัวแทน (Agent)
โรงแรมของกลุ่มเอราวัณซึง่ ใช้ การบริ หารงานของเช่นโรงแรมระดับโลกทังหมด
้
จึงมีเครื อข่ายและความสัมพันธ์ ที่ดีกับ Agent
ทัว่ โลก และปกติมีการเซ็นสัญญาประจําปี โดยปกติบริษัทฯ จะมีการกระจายตลาดเพราะว่าการพึง่ พาตลาดใดตลาดหนึ่งอย่าง
มากก็จะเป็ นผลร้ ายเมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ ้นในตลาดนั ้น เพราะฉะนันบริ
้ ษัทฯ จะพยายามกระจายความเสี่ยงไปในกลุ่ม
Agent ที่หลากหลายเพือ่ ป้องกันความเสี่ยง
ผู้ถือหุ้นที่ 1 ปั จจุบนั อัตราการเข้ าพัก (Occupancy rate) เป็ นอย่างไร การเพิ่มขึ ้นของอัตราการเข้ าพัก หรื อรายได้ ต่อ
ห้ องที่เพิม่ ขึ ้นเราวัดจากปั จจัยใดเป็ นหลัก
นางกมลวรรณ ชี ้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุ ปว่า อัตราการเข้ าพัก โดยเฉลี่ยทั ้งปี ของ 13 โรงแรมรวมกันในปี 2554 อยู่ที่
69% ในปี นี บ้ ริ ษั ทฯ เปิ ดโรงแรมเพิ่ ม คือโรงแรมไอบิส หัวหิ น เมื่ อกลางเดื อน ม.ค. 2555 โดยมี ห้องพัก เพิ่มขึน้ 200 ห้ อง
เพราะฉะนั ้นผลกระทบของการมีจํานวนห้ องที่เพิ่มขึ ้นไม่มากนัก และสิ ้นปี นี ้บริ ษัทฯ จะเปิ ดเพิ่มอีก 2 แห่งที่สยามคือ โรงแรม
เมอร์ เคียว กรุ งเทพ สยาม และโรงแรมไอบิส กรุ งเทพ สยาม แต่จะไปได้ ประโยชน์ในปี หน้ า (ปี 2556) การเติบโตปี 2555 นี ้จะ
มาจากทังการเติ
้
บโตของอัตราการเข้ าพักและการปรับราคาห้ องพักเฉลี่ย โดยจะมาจากทั ้งโรงแรมเดิมและโรงแรมใหม่ที่บริ ษัทฯ
เปิ ดช่วง 3-4 ปี ที่ผ่านมา ทังนี
้ ้ เอราวัณมีแผนในการทําตลาดเพื่อช่วงชิงลูกค้ าและมาร์ เก็ตแชร์ ได้ มากขึ ้น สําหรับเรื่ องของราคา
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556
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ห้ องพักหรือ ARR โรงแรมยังสามารถที่จะขยับขึ ้นได้ ในสภาวะที่อตุ สาหกรรมดีมีจํานวนนักท่องเที่ยวเติบโต คาดว่าอัตราการเข้ า
พักโดยเฉลี่ยทังปี
้ ของ 14 โรงแรมในปี นี ้จะปรับเพิ่มขึ ้น 8-10% มาเป็ นประมาณ 77-80% และราคาห้ องพักเฉลี่ยจะปรับเพิ่มขึ ้น
ประมาณ 4-5% โดยรายได้ จากค่าอาหารและเครื่ องดื่มจะมีการเติบโตต่อเนื่องเช่นกัน ดังนั ้นคาดว่ารายได้ รวมของโรงแรมในปี
นี ้จะเติบโตเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องจากปี ที่แล้ วประมาณ 20% และในปี ต่อๆ ไปก็จะเป็ นการเพิ่มขึ ้นของทั ้งอัตราการเข้ าพัก และจํานวน
ห้ องพัก
สําหรับปั จจัยชี ้วัดบริ ษัทฯ มองจากสภาวะอุตสาหกรรม จํานวนนักท่องเที่ยว และการคาดการณ์ของผู้บริ หารโรงแรม
ซึง่ ใกล้ ชิดกับตลาด โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ าบริ ษัท ที่เข้ ามาทําธุรกิจจะมีการเจรจาสัญญาตังแต่
้ ปลายปี ที่แล้ วบริ ษัทฯ จึงสามารถ
คาดการณ์ได้ สําหรับกลุ่มลูกค้ า wholesale ปกติจะทําสัญญาปี ละ 1-2 ครัง้ ในช่วงกลางปี กับปลายปี เพราะฉะนัน้ บริ ษัทฯ
สามารถคาดเดาปริ มาณของลูกค้ าที่เข้ ามาได้ ในกรณี ที่สถานการณ์ ปกติ นอกจากนี ้ ในปี นี ้ ททท. ตัง้ เป้าว่าการเติบโตของ
นักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ ้นประมาณ 8% จากระดับ 19 ล้ านคนในปี ที่แล้ วไปที่ประมาณ 21 ล้ านคน
ผู้ถือหุ้นที่ 1 ถามว่ากํ าไรในปี 2554 ส่วนใหญ่ มาจากกํ าไรจากการขายอาคารเพลิ นจิต เป็ นหลัก ในปี นีไ้ ด้ มีการ
คาดการณ์ผลการดําเนินงานปกติไว้ อย่างไรบ้ าง คิดว่าจะมีการขายทรัพย์สินอีกหรื อไม่
นางกมลวรรณ ชี ้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุ ปว่า ปี นี ้คาดว่าบริ ษัทฯ จะมีผลการดําเนินงานจากธุรกิจปกติดีกว่าปี ที่แล้ ว
จากยอดขายของธุรกิจโรงแรมเพิม่ ขึ ้นดังที่กล่าวข้ างต้ น ในขณะที่ค่าใช้ จ่ายบางส่วนไม่ได้ แปรตามยอดขาย ดังนัน้ จะมีกําไรที่ดี
ขึ ้นจากสถานการณ์ ปกติ นอกจากนี ้พิจารณาจากแนวโน้ มรอบ 3 เดือนแรกที่ผ่านมา ซึ่งจํานวนนักท่องเที่ยวก็ยงั เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง จึงคาดว่าผลประกอบการทั ้งปี น่าจะเป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
ผู้ถือหุ้นที่ 2 ขอสอบถามเรื่องต่างๆ สรุปได้ ดงั นี ้
1. กลยุทธ์ ในการขยายโรงแรมออกไปใน 4 – 5 ปี ข้ างหน้ านี ้ จะขยายไปในโรงแรมระดับกลาง และชันประหยั
้
ดนั ้น
บริ ษัทฯ มีเป้าหมาย รายได้ และกําไรเป็ นเท่าไหร่ของรายได้ รวมตามวางแผน
2. โรงแรมของบริ ษัทฯ แยกออกเป็ น 3 ระดับ มีหลาย Brand อยากทราบเหตุผลว่าทําไมไม่ใช้ Brand เดียวกันทัง้
หมดแล้ วแบ่งเป็ นระดับ A B C ซึง่ คิดว่าน่าจะเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจมากกว่า เพราะในธุรกิจ Hospitality คนมักจะมีความ
ประทับใจและกลับเข้ ามาพักอีก ขอให้ อธิบายประโยชน์ที่ได้ รับจากการกระจาย Brand แบบนี ้
3. ธุรกิจโรงแรมระดับกลางหรื อ Economy นี ้ไม่ทราบว่า Profit Margin เป็ นอย่างไร เพราะผมเข้ าใจว่าค่อนข้ างทํา
ยากเพราะท่านต้ องแข่งกับ Serviced Apartment โดยเข้ าใจว่าเวลานํ ้าขึ ้น เศรษฐกิจดี นักท่องเที่ยวดีนี ้ท่านจะได้ ลูกค้ า
มากกว่าเค้ า หากท่านเสนอราคาตํ่าๆ นี ้กําไรน่าจะลด ช่วยอธิบายว่าจะเป็ นอย่างไรเพราะธุรกิจระดับบนนี ้มันต้ องใช้ คนบริ การ
เก่งซึ่งถ้ าสร้ างความประทับใจให้ ลกู ค้ าก็กลับมา แต่โรงแรมระดับล่างนี ้ไม่ต้องใช้ บคุ ลากรชันเวิ
้ ลด์คลาส จะแข่งขันด้ วยอะไร
แล้ วเวลาเศรษฐกิจตกตํ่าน่าจะมีความเสี่ยงค่อนข้ างสูงพอสมควร
นางกมลวรรณ ชี ้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุ ปว่า ตามแผน 5 ปี จํานวนโรงแรมของชั ้นประหยัดและชันกลางจะมี
้
มากขึ ้น
และสัดส่วนของรายได้ ที่มาจากโรงแรมระดับกลาง และชั ้นประหยัด แม้ จะยังน้ อยกว่าโรงแรมระดับ 5 ดาว 2 แห่งในกรุงเทพฯ
แต่จะเพิ่มสูงขึ ้น ปั จจุบนั สัดส่วนรายได้ ของโรงแรมระดับ 5 ดาว ลดลงจากเดิม 75% มาอยู่ที่ประมาณ 65% โดยสัดส่วนของ
โรงแรมระดับกลาง และชั ้นประหยัด ปั จจุบนั เท่าๆ กันที่ประมาณ 17% ในปี 2558 ซึง่ เป็ นปี ที่สิ ้นสุดการขยายงานตามแผน ซึง่
จะมีจํานวนโรงแรมระดับกลางและระดับประหยัดเพิ่มขึ ้น คาดว่าสัดส่วนรายได้ ของโรงแรม 5 ดาวจะลดลงไปอยู่ที่ประมาณ
55% และก็สดั ส่วนรายได้ ของโรงแรมระดับกลางและชั ้นประหยัดจะเพิม่ ขึ ้นมาเป็ นประมาณ 25% เท่าๆ กัน
สําหรับการเลือก Brand ปั จจุบนั บริษัทฯ มีการจ้ างบริ หารทังหมด
้
5 บริ ษัท (Chain) ซึง่ เป็ นกลุ่มรับจ้ างบริ หารโรงแรม
ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้ แก่ Hyatt, Marriott, Accor, IHG และ Starwood ในการเลือกใช้ Brand นัน้ บริ ษัทฯ เลือกจากความ
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แข็งแกร่งของ Brand ที่อยู่ใน Chain นั ้นๆ ปั จจัยสําคัญคือต้ องเลือก Brand ที่เหมาะสมกับลักษณะของโรงแรม ทําเลที่ตงและ
ั้
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย โดยบริ ษัทฯ จะเลือกแบรนด์ที่แข็งแกร่ งของแต่ละ Chain ตัวอย่างเช่น บริ ษัทฯ เปิ ดโรงแรม 4 ดาวที่
ต่างจังหวัดและเลือกฮอลิเดย์ อินน์ (Holiday Inn) เนื่องจาก Holiday Inn ถือว่าเป็ นอันดับหนึ่งของโลกของโรงแรมระดับกลาง
แบบที่เป็ น Resort ในขณะที่บริ ษัทฯ เลือกใช้ คอร์ ทยาร์ ด (Courtyard) สําหรับโรงแรมระดับกลางในกรุ งเทพ การมี Brand ที่
หลากหลายทําให้ บริ ษัทฯ สามารถจัดกลุ่มลูกค้ าที่หลากหลายได้ นอกจากนี ้แต่ละ Brand จะมีลกู ค้ าที่ซื่อสัตย์ต่อ Brand อีก
ตัวอย่ างหนึ่งคื อ กลุ่มไอบิส ตอนที่ วางแผนจะพัฒนาโรงแรมชัน้ ประหยัดในเมืองไทย ซึ่งต้ องแข่งขันกับผู้ประกอบการใน
ประเทศ จึงต้ องหาจุดแข็งเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งไอบิส ถือว่าเป็ น Brand อันดับ 1 ของโลกในเรื่ องของโรงแรมชั ้น
ประหยัด ฉะนั ้น การทํา Brand Awareness ในระดับของลูกค้ าต่างชาตินั ้นแข็งแกร่ งอยู่แล้ ว บริ ษัทฯ เพียงวางกลยุทธ์ ให้
ไอบิสมาทําตลาดลูกค้ าไทยมากขึ ้น
สําหรั บเรื่ อง Profit Margin ของโรงแรมนัน้ โดยปกติอัตรากํ าไรของโรงแรมนีถ้ ้ าบริ หารได้ ดีจะเป็ นอัตรากํ าไรที่
ใกล้ เคียงกัน คืออัตรากําไรของห้ องพักควรจะอยู่ที่ระดับ 80-85% ซึ่งโรงแรมของบริ ษัทฯ ที่บริ หารได้ ดีก็อยู่ที่ระดับ 82-83%
อัตรากําไรของรายได้ ที่มาจากการขายอาหารและค่าเครื่ องดื่มจะอยู่ที่ระดับ 30-40% ซึ่งโรงแรมในกลุ่มของบริ ษัทฯ จะอยู่ที่
ระดับ 35% อย่างไรก็ตาม อัตรากําไรรวมอาจแตกต่างกันขึ ้นอยู่สดั ส่วนของรายได้ โดยส่วนใหญ่โรงแรม 5 ดาวจะมีรายได้ จาก
การขายห้ องพัก และรายได้ การขายอาหารและเครื่ องดื่มเท่าๆ กัน ในขณะที่โรงแรมชั ้นประหยัดจะมีรายได้ หลักมาจากการขาย
ห้ องพักค่อนข้ างสูงและมีรายได้ จากการขายอาหารและเครื่ องดื่มเพียงเล็กน้ อย ดังนั ้น Profit Margin โดยรวมของโรงแรมชั ้น
ประหยัดจึงสูงกว่าโดยอยู่ที่ระดับประมาณ 40% สําหรับโรงแรม 5 ดาวรวมแล้ วอยู่ที่ประมาณ 30-35%
จากวิกฤตการณ์ ที่เกิดใน 3-4 ปี ที่ผ่านมานี ้ โรงแรมชั ้นประหยัดเป็ นโรงแรมที่สามารถต่อสู้ฝ่าฟั นกับสถานการณ์ได้
ดีกว่าโรงแรมในระดับที่สูง เนื่องจากสามารถใช้ ราคาจูงใจลูกค้ าได้ ดีกว่าเมื่อบริ ษัทฯ เสนอราคาที่น่าสนใจ ในขณะที่ลูกค้ า
ระดับ 5 ดาวนี ้โดยปกติราคาไม่ได้ เป็ นปั จจัยเดียวในการตัดสินใจ พฤติกรรมลูกค้ าจะแตกต่างกัน
ผู้ถือหุ้นที่ 3 สอบถามเรื่ องต่างๆ สรุปได้ ดงั นี ้
1. บริ ษัทฯ ขายอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ให้ กบั กองทุนฯ ไปแล้ ว แต่บริ ษัทฯ ยังรับจ้ างบริ หารงานอยู่อยากทราบว่า
บริ ษัทฯ ได้ รับค่าตอบแทนในการบริ หาร ปี ละเท่าใด
2. มูลค่าการขายที่ดินศรีราชาประมาณเท่าใด
นางกมลวรรณ ชี แ้ จงต่อที่ ป ระชุม โดยสรุ ปว่า ผลตอบแทนการรั บ จ้ า งบริ หารอาคารเพลิ นจิ ต เซ็นเตอร์ เป็ นสูตร
คํานวณที่ผกู พันกับรายได้ และกําไรขั ้นต้ นจากการดําเนินงานของอาคาร สําหรับรายได้ จากการบริ หารในปี 2554 ประมาณ 15
ล้ านบาท ในปี นี ้คาดว่าจะสูงกว่าปี ที่ผ่านมา เนื่องจากเป็ นการรับจ้ างเต็มปี ในขณะที่ปีที่แล้ วบริ ษัทฯ เริ่ มบริ หารช่วง 9 เดือน
หลังจากที่ขายอาคารแล้ ว ซึ่งบริ ษัทฯ ทําสัญญาต่อเนื่องจนถึงสิ ้นสุดอายุของสัญญาเช่าของที่ดินที่อาคารตังอยู
้ ่ ซึ่งเหลืออีก
ประมาณ 13 ปี สําหรับที่ดินศรี ราชาขายไปในราคา 68 ล้ านบาท มีกําไรทางบัญชีประมาณ 18 ล้ านบาท
ผู้ถือหุ้นถามผ่านเลขานุการบริษัท สรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. ปี นี ้บริษัทฯ มีแผนลงทุนในโรงแรมใหม่กี่แห่ง คาดว่าจะใช้ งบลงทุนเท่าใด และตั ้งเป้าว่าจะเปิ ดอีกกี่โรงแรม
2. ขอให้ รายงานรายได้ ไตรมาส 1/2555 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2554
นางกมลวรรณ ชี ้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ปี นี ้ถือเป็ นปี ที่ 2 ของแผนการขยายงาน 5 ปี ซึง่ มีแผนจะลงทุนในโรงแรม
เพิ่มประมาณ 13-15 โรงแรม จากเดิมที่มีอยู่ 13 โรงแรม เมื่อสิ ้นสุดแผนการลงทุนในปี 2558 ก็คาดว่าจะมีโรงแรมเพิ่มขึ ้นจาก
วันนี ้ 13 โรงแรมเป็ นประมาณ 25-27 โรงแรม เงินลงทุนทัง้ หมดที่วางไว้ เป็ นเฉพาะในส่วนของการขยายโรงแรมใหม่นีอ้ ยู่ที่
ประมาณ 8 พันล้ านบาท ถ้ ารวมส่วนของการซ่อมแซมปรั บปรุ งประจําปี และการลงทุนเพิ่มเติมของโรงแรมเดิม เงินลงทุน
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ทั ้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้ านบาท งบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมประจําปี อยู่ที่ประมาณ 100-150 ล้ านบาทต่อปี
สําหรับโรงแรมที่เปิ ดดําเนินการแล้ วในปั จจุบนั และการลงทุนเพิ่มเติมของโรงแรมเดิมหลักๆจะเป็ นในส่วนของการปรับปรุ ง
ห้ องพักซึง่ โดยปกติจะทําทุกรอบ 8-10 ปี หลังเปิ ดดําเนินงานแล้ ว เพื่อเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน
สําหรับในปี 2555 นี ้ บริ ษัทฯ วางแผนว่าจะลงทุนประมาณ 1,300-1,700 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่จะเป็ นการพัฒนา
ต่อของโครงการเมอร์ เคียว กรุ งเทพ สยามและไอบิส กรุ งเทพ สยาม ซึง่ จะเปิ ดให้ บริ การในสิ ้นปี นี ้ โดยจะใช้ เงินลงทุนประมาณ
ั นาและเปิ ดดําเนินการแล้ ว
600 ล้ านบาท และ บริษัทฯ จะเปิ ดโครงการใหม่ 2 โครงการที่พทั ยา บนที่ดินที่มีอยู่ซงึ่ ปั จจุบนั ได้ พฒ
2 แห่งคือโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา และโรงแรมไอบิส พัทยา โดยมีพื ้นที่ตรงกลางที่สามารถพัฒนาเป็ นโรงแรมได้ เพิ่มเติมซึง่
ดู จ ากสภาวะอุ ต สาหกรรมและตลาดของพัท ยาเองจะพั ฒ นาเป็ นโรงแรมเพิ่ ม อี ก 2 แห่ ง คื อ ส่ ว นขยายของโรงแรม
ฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา และ โรงแรมเมอร์ เคียว พัทยา คาดว่าจะเปิ ดดําเนินการได้ สิน้ ปี 2557 ซึ่งจะทํ าให้ บริ ษัทฯ มีจํานวน
ห้ องพักกว่า 1,000 ห้ องที่พทั ยา สามารถรองรับกลุ่มลูกค้ าที่หลากหลาย เงินลงทุนอื่นจะใช้ ในการหาพื ้นที่ในการลงทุนโรงแรม
เพิ่มเติมในตลาดที่มองว่ามีศกั ยภาพในเมืองไทย เช่น กรุ งเทพฯ พัทยา และภูเก็ต เมื่อแผนการลงทุนในส่วนที่เหลือมีความ
ชัดเจนบริ ษัทฯ จะประกาศบนเว็บไซต์ และชี ้แจงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสให้ ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป สําหรับในส่วน
ของการปรับปรุงซ่อมแซมโรงแรมเดิมในปี นี ้ โครงการใหญ่คือการปรับปรุงห้ องพักของโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุ งเทพ
ซึง่ จะเป็ นโครงการต่อเนื่อง 2-3 ปี ใช้ งบลงทุนประมาณ 700 ล้ านบาท โดยปี นี ้จะใช้ เงินลงทุนประมาณ 300 ล้ านบาท
สําหรับรายได้ ไตรมาส 1/2555 เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1/2554 เนื่องจากผลการดําเนินงานยังไม่ได้ ประกาศคงไม่
สามารถที่จะเรี ยนเป็ นตัวเลขได้ แต่ถ้าดูจากอัตราการเข้ าพักในไตรมาส 1 ปี นี ้ดีกว่าปี ที่แล้ ว ไตรมาส 1 ปี ที่แล้ วอัตราการเข้ าพัก
เฉลี่ย 13 โรงแรมอยู่ที่ 75% ปี นี ้อัตราการเข้ าพักเฉลี่ย 14 โรงแรมอยู่ที่ประมาณ 80% คาดว่ารายได้ โรงแรมในไตรมาสนี ้จะสูง
กว่าปี ที่แล้ วประมาณ 10%
ผู้ถือหุ้นที่ 4 สอบถามเรื่ องต่างๆ สรุปได้ ดงั นี ้
1. นโยบายของบริ ษัทฯ มีการขายสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ เพื่อรับรู้รายได้ อย่างเป็ นระยะ และภายในระยะเวลาอันสั ้น
1-2 ปี บริษัทฯ มีแผนการขายทรัพย์สินเพื่อให้ บริ ษัทฯ มีการรับรู้รายได้ ที่ไหนอีกบ้ าง
2. ESOP#3 อายุโครงการ 5 ปี ราคาซื ้อที่กําหนดเป็ นราคาเท่าไหร่ อยากให้ อธิบายถึงอัตราการแปลงสิทธิ
นางกมลวรรณ ชี ้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุ ปว่า การขายทรัพย์ สินเพื่อรับรู้ รายได้ เป็ นหนึ่งในยุทธศาสตร์ ของแผนการ
ขยายงาน 5 ปี ตามที่คณ
ุ กษมา ได้ อธิบายต่อที่ประชุมเบื ้องต้ นไปแล้ ว ซึง่ ตามแผนต่อเนื่องจากการขายอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
ในปี ที่แล้ วบริ ษัทฯ คาดว่าจะดําเนินการขายทรัพย์สินโรงแรมอีกปี ละ 1 แห่ง ทั ้งนี ้ ขึ ้นอยู่กบั สภาวะตลาดและมูลค่าที่เหมาะสม
เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่ได้ มีความจําเป็ นต้ องขายเพื่อระดมทุน แต่ต้องการขายเพื่อรับรู้มลู ค่าตลาดและสร้ างผลตอบแทนเพิ่มเติม
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะสั ้น สําหรับทรัพย์สินที่จะขายนันขณะนี
้
้ยังไม่สามารถเรี ยนในรายละเอียดได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการ
ดําเนินการ
ส่วนในเรื่ องของ ESOP#3 รายละเอียดจะมีอยู่ในสารสนเทศซึง่ แนบอยู่ในรายงานการประชุมประจําปี 2554 และสิ่ง
ที่ส่งมาด้ วย 6 ของจดหมายเชิญประชุมครั ง้ นี ้ สําหรั บราคาของการใช้ สิทธิ ได้ กําหนดให้ เป็ นราคาที่ สูงกว่าราคาตลาด ณ
ขณะนัน้ โดยราคา ณ วันที่ผ้ ูถือหุ้นอนุมัตินั ้นเฉลี่ยราคาตลาดย้ อนหลัง 30 วัน อยู่ที่ 2.44 โดยประมาณ ราคาที่แปลงสภาพ
วิธีการแปลงสภาพ และจํานวนหุ้นที่แปลงสภาพ และได้ กําหนดให้ โครงการมีอายุ 5 ปี และการใช้ สิทธิเป็ นแบบขั ้นบันได เพื่อให้
สอดคล้ องกับแผนการขยายงาน 5 ปี ที่วางไว้ เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ พนักงานปฎิบตั ิงานให้ บรรลุตามผลสําเร็ จ และเพื่อประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น โดยในปี นี ้จะเป็ นปี แรกที่ใช้ สิทธิสามารถใช้ สิทธิได้ 10% ที่ราคาเริ่ มต้ นที่ 2.90 บาท ปี 2556 20% ที่ราคา 3.00
บาท ปี 2557 ที่ราคา 3.10 บาท 30% และส่วนที่เหลือ 40% สามารถใช้ สิทธิได้ ในปี 2558 ที่ราคา 3.20 บาท เฉลี่ยราคาใช้ สิทธิ
จะอยู่ที่ 3.1 ซึง่ สูงกว่าราคาหุ้น ณ ปั จจุบนั
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556

20
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 (สําหรับวาระที่ 1)

ผู้ถือหุ้นที่ 5 สอบถามว่าแนวโน้ มอัตราการเข้ าพักและรายได้ ของไตรมาส 2 คาดว่าจะเป็ นอย่างไร
นางกมลวรรณ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมโดยสรุ ปว่า ไตรมาส 2 ปกติจะเป็ นไตรมาสที่ตํ่าที่สุดของปี อยู่แล้ วเนื่องจากไม่ใช่
ฤดูกาลท่องเที่ยวหลักอย่างไตรมาส 1 และไตรมาส 4 ซึ่งปี นี ้ยังไม่มีเหตุการณ์ ผิดปกติเกิดขึ ้นถือว่าเป็ นช่วงโลว์ซีซนั่ ตามปกติ
คาดว่าไตรมาส 2 ปี นี ้ผลการดําเนินงานปกติจะดีกว่าปี ที่แล้ วเนื่องจากโรงแรมสามารถทําการตลาดได้ ดีขึ ้นและมีการปรับขึ ้นทัง้
ในส่วนของอัตราการเข้ าพักและราคาห้ องพัก ถึงแม้ ว่าจะมีการปิ ดซ่อมแซมปรับปรุงห้ องพักบางส่วนของโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท
เอราวัณ ตามแผน นอกจากนี ้ในไตรมาส 2 บริ ษัทฯ มีการทํารายการขายที่ดินที่ศรี ราชา เนื่องจากปรับแผนไปขยายงานที่พทั ยา
เพิ่มเติมแทน ดังนัน้ ก็จะมีกําไรพิเศษจากการขายที่ดินประมาณ 18 ล้ านบาท ในไตรมาสนี ้ด้ วย
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื่องอืน่ ใดอีก ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.08 น.

ลงชื่อ ........ประกิต ประทีปะเสน.. ประธานที่ประชุม
(นายประกิต ประทีปะเสน)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ .....กนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์ )
เลขานุการบริ ษัท ผู้บนั ทึกการประชุม
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