รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2559
ของ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ประชุมวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ
เลขที่ 494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยนายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ บริษัท
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”)
นางสาวกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์ เลขานุการบริษัท แนะนากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และนายทะเบียนผู้ตรวจนับ
คะแนนการลงมติทเี่ ข้าประชุม ดังนี้
กรรมการเข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายประกิต ประทีปะเสน
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
รศ. มานพ พงศทัต
นายเดช บุลสุข
นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร
นายบรรยง พงษ์พานิช
นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ
นายสุพล วัธนเวคิน
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ประธาน คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน และ
ประธาน คณะกรรมการพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและกาหนดค่าตอบแทน
10. นางพนิดา เทพกาญจนา
กรรมการ
11. นายกวิน ว่องกุศลกิจ
กรรมการ
12. นางกมลวรรณ วิปุลากร
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
13. นายเพชร ไกรนุกูล
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
กรรมการของบริษัทฯ มี 13 คน เข้าประชุมครบทุกคน
ผู้บริหารเข้าประชุม
1. น.ส.กนกวรรณ ทองศิวะรักษ์ เลขานุการบริษัท ทาหน้าที่จดบันทึกการประชุม
2. น.ส.วรรษวีร์ คุณธีรประเสริฐ นายทะเบียนผู้ตรวจนับคะแนนการลงมติ
ผู้สอบบัญชี และผู้เข้าประชุมอื่นร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับคะแนน
1. น.ส.มาริษา ธราธรบรรพกุล บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
2. น.ส.ปิยดา ตันไสว
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
3. นางกีรติกา แพงลาด
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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เลขานุการบริษัท แจ้งข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ ดังนี้
 ประธาน จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดก่อนการลงมติทุกวาระโดยเปิดเผย
 ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถแสดงความคิ ด เห็ น สอบถามประเด็ น ส าคั ญ ในที่ ป ระชุ ม โดยการแจ้ ง ชื่ อ ของท่ า นต่ อ ที่ ป ระชุ ม
ซึ่งประธานกรรมการ กรรมการ และฝ่ายจัดการ จะตอบคาถามในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
 หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง กรรมการ ผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้น ที่มีส่วนได้เสีย พิเศษกับวาระใด บริษัทฯ
สงวนสิทธิใ์ นการนับคะแนนเป็นงดออกเสียง
 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 90 วัน ถึงวันที่ 31 มกราคมของทุกปี ในปีนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้า
 เพื่ อความโปร่ง ใสในการนับ คะแนน บริษั ท ฯ จะเก็ บบั ต รลงคะแนนทุ กวาระที่ เห็ นด้ วย ไม่ เห็ นด้ วย และงดออก
เสียง โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อนาส่งให้นายทะเบียนนาไปหักออก
จากจานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผลต่างของจานวนดังกล่าวจะถือว่าผู้ถือหุ้น
ลงมติเห็นด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรที่เห็นด้วยเพื่อนามาตรวจสอบความถูกต้องในลาดับถัดไป
 ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มหลังจากเปิดประชุม จะนับเป็นจานวนเพิ่มเฉพาะวาระที่ยังไม่ได้เก็บบัตรลงคะแนน
 ผู้ถื อ หุ้ น ท่ า นใดมี ค วามจ าเป็ น ไม่ ส ามารถอยู่ ร่ ว มประชุ ม ครบทุ ก วาระ กรุณ าลงมติ ใ ห้ ค รบทุ ก วาระและคื น บั ต ร
ลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม
เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 9,420 ราย ถือหุ้นรวม 2,498,173,275 หุ้น
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 433 ราย ผู้รับมอบฉันทะ 559 ราย รวมเป็น 992 ราย นับจานวนหุ้นได้ 1,299,885,363 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 52.03 ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ที่กาหนดว่าในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จึงเรียนเชิญประธานเปิดประชุม
ประธาน กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและ
ข้อบังคับบริษัทฯ กาหนด วาระการประชุม รวม 16 วาระ และจะดาเนินการประชุมตามวาระที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือ
เชิญประชุมโดยไม่มีการสลับวาระ
วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ซึ่งประชุม
เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 รวม 19 หน้า และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.TheErawan.com เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 ภายใน 14 วันนับจากวันที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและไม่มีผู้ใด
โต้แย้ง คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมขอแก้ไขข้อความดังนี้
1. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 16 ย่อหน้าที่ 2 เดิม “สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย” เป็น “สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย”
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 25 ย่อหน้าที่ 7 เดิม “สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย” เป็น “สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย”
ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก
ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558
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วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2558
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
และผลการดาเนินงาน ประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าฝ่ายจัดการฯ ได้
ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย และแผนกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ถูกต้อง เพียงพอ สามารถตรวจสอบได้ และ
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 โดยประธานได้ให้ นางกมลวรรณ วิปุลากร
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็น 6 ส่วนประกอบด้วย
2.1 แผนยุทธศาสตร์และการขยายงาน 5 ปี สาหรับปี 2554-2558
บริษัทฯ ได้กาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อเป็นกรอบสาหรับแผนการขยายงาน 5 ปี ระหว่างปี 2554-2558 โดยมี
วิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นาธุรกิจการพัฒนาและลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย และมีพันธกิจที่จะขยายเครือข่ายโรงแรม
ที่มีคุณภาพในประเทศไทย ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นและเกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม
และต่อเนื่อง โดยได้มีการวางกลยุทธ์หลักไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย
• กลยุทธ์เพิ่มความเติบโต โดยการลงทุนและพัฒนาเครือข่ายโรงแรมและรีสอร์ทที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่
เหมาะสม
• กลยุทธ์การเพิ่มผลตอบแทน โดยดาเนินการปรับปรุงพัฒนาทรัพย์สินที่ดาเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องและพิจารณา
ขายทรัพย์สินเพื่อรับรู้มูลค่าตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลตอบแทน
• กลยุทธ์เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน โดยดาเนินการสร้างปัจจัยสนับสนุนความมั่นคง และความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของ
องค์กร
เราได้ดาเนินการพัฒนาโรงแรมมาอย่างต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ จนถึงปัจจุบันซึ่งอยู่ในช่วงของแผน
ยุทธศาสตร์การขยายงานระยะยาวขั้นที่ 2 (2554-2558) ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของเราที่จะคงความเป็นผู้นาในการเป็น
ผู้พัฒนาและผู้ลงทุนในกิจการโรงแรมของประเทศไทย โดยกาหนดแผนการขยายงานเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่
ผู้ลงทุนและสร้างประโยชน์โดยรวมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
2.2 พัฒนาการที่สาคัญในปี 2558
ในปี 2558 นี้เราได้ดาเนินการตามแผนการขยายงานที่กาหนดไว้ โดยได้พัฒนาโรงแรมในกลุ่มโรงแรมบัดเจ็ท
(Budget) ภายใต้แบรนด์ “ฮ็อป อินน์” (“HOP INN”) ซึ่งบริษัทฯเป็นผู้ลงทุนและบริหารเอง และเปิดดาเนินการโรงแรมในกลุ่มนี้
เพิ่มอีกจานวน 5 แห่งในประเทศไทยในปี 2558 ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2558 เรามีโรงแรมในกลุ่มนี้ทั้งหมด 15 แห่ง
จากการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2554-2558) ส่งผลให้จานวนโรงแรมและห้องพักที่เราเป็นเจ้าของ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ โดย ณ สิ้นปี 2558 เราเป็นเจ้าของโรงแรม 33 โรงแรม และจานวนห้องพัก 5,676 ห้อง ซึ่งเป็นเครือข่าย
โรงแรมที่ครอบคลุมทุกกลุ่มประเภทโรงแรมที่สาคัญในระดับราคาที่หลากหลายตั้งแต่ระดับบนถึงระดับล่างและครอบคลุม แหล่ง
ท่องเที่ยวและธุรกิจที่สาคัญทั่วประเทศไทย
2.3 ผลการดาเนินงานของปี 2558
ปี 2558 เป็นอีกปีหนึ่งซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยจานวนนักท่องเที่ยวมีการ
เติบโตทุกเดือน และมีจานวนนักท่องเที่ยวรายไตรมาสสูงที่สุดที่เคยมีมา ถึงแม้ว่าจะได้รั บผลกระทบในช่วงเวลาสั้นๆ จาก
เหตุการณ์ระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ในเดือนสิงหาคม 2558 โดยจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย
ในปี 2558 มีจานวนสูงถึง 29.9 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นจานวนนักท่องเที่ยวที่สูงที่สุดในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยและความน่าสนใจของ
ประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชั้นนาของโลก
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ผลการดาเนินงานของเราในปี 2558 เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งเช่นกัน โดยมีรายได้ รวม 5,301 ล้านบาท ปรับตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมสาหรับปี 2558 เท่ากับ 5,049 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25
โดยมีการเติบโตในทุกกลุ่มประเภทโรงแรม โดยรวมรายได้ส่วนห้องพักและรายได้จากค่าอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น ร้อยละ
10 และ 16 จากปี 2557 ตามลาดับ
2.4 สถานะทางการเงินปี 2558
การเติบโตของสภาวะอุตสาหกรรมส่งผลต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯในปี 2558 เช่นกัน บริษัทฯ มีรายได้รวม
จากการดาเนินงานเท่ากับ 5,255 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยรายได้จากธุรกิจโรงแรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 และรายได้ค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2557 โดยบริษัทฯ มีกาไรระดับ EBITDA เท่ากับ
1,528 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 57 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีอัตรากาไรระดับ EBITDA เท่ากับร้อยละ 29 เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 23 ในปี 2557 และบันทึกกาไรสุทธิเท่ากับ 198 ล้านบาท สาหรับปี 2558 ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก
ผลขาดทุนสุทธิ 112 ล้านบาท ในปี 2557
บริษัทฯ มีเงินสดจากกิจกรรมการดาเนินงานจานวน 1,305 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 41 จากช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมาจากผลการดาเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ใช้เงินสดดังกล่าวบางส่วนรวมกับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ในการลงทุนในปี 2558 เท่ากับ 743 ล้านบาท ในการสนับสนุนการพัฒนาโครงการโรงแรมใหม่ บริษัทฯ มี อัตราส่วนหนี้สิน
ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ 1.8 เท่า ใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2557 โดยมียอดเงินสดคงเหลือ 1,011 ล้านบาท
2.5 แผนยุทธศาสตร์และการขยายงาน 5 ปี สาหรับปี 2559-2563
สาหรับแผนยุทธศาสตร์ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ (2559-2563) จากการวิเคราะห์สภาวะตลาดและติดตามปัจจัยต่าง ๆ
ทั้งภายในประเทศและของโลกที่จะมีผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างสม่าเสมอ เรายังมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคในด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว และจะยังคงมุ่งเน้นการขยายงานเพื่อคงความเป็น
ผู้นาในการเป็นผู้พัฒนาและผู้ลงทุนในกิจการโรงแรมของประเทศไทยต่อไป รวมถึงจะมีการขยายงานไปในตลาดที่มีโอกาสทาง
ธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของผลตอบแทน
2.6 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ความรับผิดชอบต่อผู้ส่วนได้เสียถือเป็นส่วนที่สาคัญของการดาเนินกิจการ ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยการพัฒนากระบวนการเพื่อสร้างและพัฒนาแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจากภายในบริษัทฯ
(CSR in process) ซึ่งหมายถึง ความรับผิดชอบที่บริษัทฯ พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงานและครอบครัว
พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งขัน รัฐ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการ อนุมัติงบประมาณสาหรับโครงการ
“ดิ เอราวัณ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งประกอบด้วย การทาประโยชน์ให้กับชุมชนใกล้เ คียงกับทรัพย์สินของบริษัทฯ และ
สังคมทั่วไปโดยส่วนรวม (CSR after-process) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคม เราทากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นเรื่องแนวคิด และการทากิจกรรม
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงและต้องทาได้อย่างต่อเนื่องและสามารถวัดผลได้
ทั้งนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานและครอบครัวพนักงาน รวมถึงบุคคลทั่วไปร่วมทากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ในฐานะ
สมาชิกที่ดีของสังคม บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบาย และงบประมาณการทากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้อย่างชัดเจน โดย
จัดสรรงบประมาณไว้ประมาณร้อยละ 0.5 ของกาไรสุทธิ เพื่อทากิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ สามารถแบ่งกิจกรรมออกได้เป็น 4 ด้าน
คือ 1) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 2) กิจกรรมพัฒนาชุมชน 3) กิจกรรมส่งเสริมในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
และ 4) กิจกรรมอนุรักษ์ช้างไทย
ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม ประธาน
กรรมการ กรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้
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ผู้ถือหุ้นคนที่ 1: ขอให้อธิบายความแตกต่างระหว่างโรงแรมไอบิส กับโรงแรมฮ็อป อินน์ ตามแผนการลงทุ น ถึ ง ปี 2563 จะมี
โรงแรม 95 โรงแรม ประมาณการรายได้และผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นเท่าไหร่
ผู้ถือหุ้นคนที่ 2: ในรายงานประจาปีหน้า 46 จะเห็นว่าบริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านบรรษัทภิบาล ได้รับรางวัลยอด
เยี่ ย มในการจั ด ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้น ตลอดจนได้ รั บการรั บรองการเป็ น สมาชิ ก ของแนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2556 และได้รับการรับรองระดับ 4
ว่า เป็ น บริ ษั ทที่ มีก ระบวนการป้ องกั นการมี ส่ว นเกี่ ยวข้ องกั บการคอร์ รั ปชั่ น และรางวัลอื่ นๆ จึ ง เห็ น ว่า ณ
ที่ประชุมนี้ควรจะมีการกล่าวถึงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบและคิดว่าเป็นเรื่องที่ทาให้บริษทั ฯ ได้รับความเชื่อถือจาก
ผู้ถือหุ้นหรือจากประชาชนทั่วไป สมควรประกาศให้ที่ประชุมทราบ และขอเรียนถามเพิ่มเติม ว่า บริษัทฯ มี
กลยุทธ์ในลักษณะของความยั่งยืนอย่างไร เนื่องจาก เห็นพัฒนาการจากรายงานการประชุมปี 2558 มาอย่าง
ต่อเนื่องว่าเราก็ได้รับรางวัลมากมาย จนถึงปี 2558 ก็ยังได้รับรางวัลเป็นบริษัทที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
“ดีมาก” และมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ได้อย่างยอดเยี่ยม และบริษัทฯ มีแนวทางที่จะนา
เรื่องของการที่ได้รับ การรับรองเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แบบยั่งยืน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของ
ผู้ถือหุ้นในปี 2559 นี้อย่างไร
ผู้ถือหุ้นคนที่ 3: ในปี 2016-2017 มีการวางแผนกลยุทธ์อย่างไรที่จะทาให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มรายได้หรือผลกาไรให้แก่ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นคนที่ 4: 1. ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2 และ 3 เห็นว่ามีผลขาดทุนอยากทราบสาเหตุและแผนในการแก้ปัญหา และ
ในหน้า 86 เห็นว่าค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจาก 672 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 717 ล้านบาท ในปี 2558
บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์ที่จะลดค่าเสื่อมราคานีอ้ ย่างไร
2. เอราวัณทาธุรกิจโรงแรมอยู่ในประเทศไทย ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นจะทาอย่างไร และในปลายปีนี้จะมีโรงแรม
ที่ฟิลิปปินส์ และจากการที่จานวนนักท่องเที่ยวไม่ได้เพิ่มในอัตราเร่งอีกต่อไป ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยว
ไม่ได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักจากยุโรปมีจานวนลดลง ส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน
เรามีการบริหารเรื่องนี้อย่างไร เพื่อให้มีรายได้ในส่วนอื่นที่จะมา Support รายได้จากผลประกอบการแห่งเดียว
ในประเทศไทย
ผู้ถือหุ้นคนที่ 5: การขยายการลงทุนที่ประเทศฟิลิปปินส์ ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการเลือกประเทศทีจ่ ะเข้าไปลงทุน
ผู้ถือหุ้นคนที่ 6: การขยายการลงทุนในต่างประเทศทาไมต้องเป็นประเทศฟิลิปปินส์
คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงโดยสรุปดังนี้:
ความแตกต่างตามประเภทของโรงแรม
โรงแรมในกลุ่ม ibis และ HOP INN มีความแตกต่างกันทั้งในด้านของรูปแบบ การให้บริการ และกลุ่ม ลูกค้า
เป้าหมาย กลุ่มโรงแรมประเภท ibis กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มนักเดินทางท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศประมาณ 85% และ
เป็นตลาดในประเทศประมาณ 15% ในขณะที่กลุ่มโรงแรม HOP INN เราเรียกว่า Budget กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้เดินทาง
เป็นประจา หรือเดินทางเพื่อธุรกิจ เช่นบริษัทต่างๆ ที่ต้องส่งพนักงานไปทาธุรกิจทั่วประเทศไทย หรือเป็นผู้เดินทางไปต่างจังหวัด
ดังนั้นจะมีความแตกต่างในเรื่องของรูปแบบการให้บริการและราคา
แผนยุทธศาสตร์และการขยายงาน 5 ปี สาหรับปี 2559-2563
เราตั้งเป้ารายได้การเติบโตโดยเฉลี่ยประมาณปีละ 13% โดยในปีนคี้ าดว่ารายได้จะเติบโตประมาณ 15% โรงแรมที่
อยู่ ร ะหว่ า งก่ อ สร้ า งและจะเปิ ด ด าเนิ น การในปี 2016 หรื อ 2017 นี้ จะเริ่ ม สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ บริ ษั ท ฯ ประมาณปี 2018
เพราะฉะนั้นการเติบโตของปี 2016 และปี 2017 จะมาจากการเพิ่ม ทั้งอัตราการเข้าพักและราคาห้องพักในทุกกลุ่มประเภท
โรงแรม
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ในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรายได้และกาไรที่ลดลง เนื่องมาจาก Seasonality ขอ
เรียนว่า ในปัจจุบัน บริษัทฯ มองว่าในส่วนของรายได้หรือกาไรในแต่ละไตรมาสจะมีความแตกต่างลดลง เนื่องจากกลุ่มประเภท
โรงแรมที่บริษัทฯ มีอยู่มีการกระจายตัวในกลุ่มประเภทโรงแรมที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งสามารถรองรับกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย
ส่งผลให้อัตราการเข้าพักในแต่ละไตรมาสมีความแตกต่างลดลงอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ในด้านของภาพรวมของอุตสาหกรรม
จะเห็นว่ากลุ่มของเอเชียตะวันออกหรือชาวจีนมีการเดินทางมาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยจานวนนักท่องเที่ยวใน 6 เดือนแรก
และ 6เดือนหลังของปีไม่มีความแตกต่างกันเลย เพียงแต่จะมีความแตกต่างของแต่ละไตรมาส โดยไตรมาส 1 และไตรมาส 4
เป็น ไตรมาสที่ดีที่สุ ดของปี และไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ต่าที่สุด อย่างไรก็ตามผลประกอบการแต่ละไตรมาสมีความ
แตกต่างลดลงอย่างเห็นได้ชัด
เรื่องของการลงทุน ตามที่ท่านมีความเห็นว่าปัจจุบันเราโฟกัสอยู่ที่ประเทศไทยที่เดียว ซึ่งมีความเสี่ยงในเวลาที่เกิด
สถานการณ์ ขอเรียนว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเมื่อมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศ แต่ผลกระทบกับผลประกอบการของเราน้อยลง
โดยลาดับ เนื่องจากเรามีการกระจายโรงแรมไปยังกลุ่มประเภทต่างๆ ตัวอย่างเช่น กรุงเทพฯ ซึ่งวันนี้เรามี 8 โรงแรม เรามีทั้ง 5
ดาว 4 ดาว และ 3 ดาว ผลกระทบของเหตุการณ์ที่ได้รับไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ Location ของโรงแรมและประเภทของลูกค้าด้วย
และนอกเหนือจากกรุงเทพฯ แล้ว เรามีโรงแรมที่อยู่ต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีการการกระจายตัวของรายได้และกาไร
และมีความอ่อนไหวกับสถานการณ์น้อยลง นอกจากนี้ ในด้านภาพรวมของอุตสาหกรรม ประเทศไทยมีจานวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเป็นอันดับที่ 1ของอาเซียน จะเห็นได้ว่าจานวนของนักท่องเที่ยวของประเทศไทยไม่ได้ลดลง มีแต่เติบโตเพิ่มขึ้น สะท้อน
ให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้วิเคราะห์จากข้อมูลต่างๆ และเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีความแข็งแกร่งและเป็นประเทศที่
มีศักยภาพในการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม เราได้มีการขยายงานไปยังต่างประเทศ จากสองปีที่ผ่านเราได้วิเคราะห์ประเทศใน
กลุ่มอาเซียน เนื่องจากเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเข้าใจกัน และมีกฎระเบียบต่างๆ คล้ายคลึงกับประเทศไทย จึงมีความ
เสี่ยงในเรื่องของการดาเนินการน้อยกว่า นอกจากนี้ จากสถิติต่างๆ ก็จะเห็นได้ว่าเอเชียจะเป็นภูมิภาคที่เติบโตมากที่สุด และ
อาเซียนเองก็เป็นหนึ่งในภูมิภาคเอเชียที่จะมีการเติบโตมากที่สุด และพัฒนาการต่างๆ ในอาเซียนในเรื่องของภูมิประเทศต่างๆ
ที่มีการเชื่อมโยงต่อกันจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจในอาเซียนเติบโตมากขึ้น
ในส่วนของจานวนนักท่องเที่ยวในไทยที่เปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเอเชียเพิ่มมากขึ้น นักท่องเที่ยวยุโรป
ลดลง อาจจะทาให้ค่าใช้จ่ายต่อนักท่องเที่ยวลดลง ขอเรียนว่าตามสถิติของการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวไม่ได้
ลดลงเพราะว่านักท่องเที่ยวที่มาจากเอเซีย โดยเฉพาะชาวจีนเป็นนักท่องเที่ยวที่มีกาลังซื้อและเป็นนักท่องเที่ยวที่จับจ่ายใช้สอย
ณ ปัจจุบัน รายได้ต่อหัวที่เราได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีน สูงกว่านักท่องเที่ยวดั้งเดิมที่มาจากยุโรป โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็น
นักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เป็นนักท่องเที่ยวที่ มีข้อดี 2 ประการคือ หนึ่งมีการเดินทางท่องเที่ยวที่ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ไม่ได้มี
seasonality อย่ า งชั ด เจน สองก็ คื อ มี ก าลั ง ซื้ อ และเป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางเข้ า พั ก โรงแรมของเราทุ ก ระดั บ ปั จ จุ บั น
นักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เป็นอันดับหนึ่งของบริษัทฯ และเป็นอันดับหนึ่ง หรืออันดับสองในทุกกลุ่ม
โรงแรมของเรา ยกเว้น HOP INN เพราะ HOP INN เป็นโรงแรมสาหรับนักเดินทางในประเทศเป็นส่วนใหญ่
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
เนื่องจาก Business Model ของเราเป็นเจ้าของโรงแรม และเป็นบริษัทลงทุน สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีค่าเสื่อมราคา
เพิ่ มขึ้ น พร้ อ มกั บเงิ นลงทุน ที่ เพิ่ มขึ้ น แต่ ขอเรีย นว่ า ถ้ า ดูสัด ส่ว นของค่ า เสื่ อมราคาที่เ ป็ นสั ดส่ ว นต่ อ สิน ทรัพ ย์โดยรวมและ
ค่าเสื่อมราคาที่เป็นสัดส่วนต่อรายได้รวม ไม่ได้เพิ่มขึ้น ณ ปัจจุบันค่าเสื่อมราคาคิดเป็นประมาณ 5% ของสินทรัพย์รวม และ
สัดส่วนค่าเสื่อมประมาณ 13% ต่อรายได้รวม
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การปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
คาถามที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เราให้ความสาคัญในเรื่องของการกากับดูแลกิจการที่ดีใน
เรื่องบรรษัทภิบาล และการสร้างกลยุทธ์ของการเติบโตที่ยั่งยืน ขอเรียนว่าในเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดี และบรรษัทภิบาล
ของบริ ษัท ฯ เราใช้ก ารปฏิ บัติง านจริ งไม่ ได้ เป็น นโยบายอย่า งเดียว การนาไปปฏิบัติ งานจริงก็ คือ ใส่ เข้า ไปในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน หรือ Workflow ซึ่งจะมีขั้นตอนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานอย่างชัดเจน และเก็บรักษาไว้ในกลุ่ม งานด้าน
บรรษัทภิบาล หน่วยงานภายในไม่สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติ
จะมีขั้นตอนและต้องได้รับการอนุมัติจากกลุ่มบรรษัทภิบาล เพราะฉะนั้น ในส่วนเรื่องของการปฏิบัติงานจริงเราจะมีทั้งในเรื่อง
ของ Code of Conduct และคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งพนักงานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และจะมีการรายงานให้กับ
คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ในส่วนของที่เราได้รับการ Certified จากภายนอก ขอเรียนว่ามีส่วนงานองค์กร
จากภายนอกได้เข้ามาตรวจสอบ และดูจากรายงานที่เกิดขึ้นว่าเราได้มีการปฏิบัติงานจริงหรือไม่ เพราะฉะนั้น การที่เราได้รับ
Certified จากหน่วยงานภายนอกนั้น ก็จะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะช่วยทาให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในเรื่องของความโปร่งใสและการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
ผู้ถือหุ้นคนที่ 7: ขอขอบคุณคุณกมลวรรณ ที่ชี้แจงได้อย่างชัดเจนเกือบครบทุกประเด็น มีประเด็นเดียวที่สนใจ คือประเด็นที่ท่าน
ผู้รับมอบอานาจมาหนึ่งท่านที่เรียนถามว่า เพราะเหตุใดจึงไปลงทุนที่ประเทศฟิลิปปินส์ ทาไมถึงไม่เป็นประเทศอื่นในอาเซียน
คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้:
การลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน
เราได้ทาการวิเคราะห์ทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน ยกเว้น บรูไนซึ่งไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด เนื่องจากเป็นประเทศ
ที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก เราได้แบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือ ตลาดที่กาลังพัฒนาคือ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม
และอีกกลุ่มหนึ่งคือ ในกลุ่มของประเทศที่มีการพัฒนา ได้แก่ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ส่วนประเทศไทยเรา
วิเคราะห์อยู่แล้ว ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มของประเทศที่พัฒนาแล้ว เราให้ความสนใจตลาดที่มีการเติบโตในเรื่องของเศรษฐกิจ ซึ่ง
ตลาดที่มีการเติบโตในเรื่องเศรษฐกิจอย่างชัดเจนคือ ฟิลิปปินส์ กับอินโดนีเซีย แต่ถ้าเปรียบเทียบโอกาสในการทาธุรกิจ เรื่อง
ของความเสี่ยง เรือ่ งของกฎระเบียบต่างๆ เรื่องของการลงทุน เรื่องของนโยบายสนับสนุนการลงทุนต่างๆ และจากบทวิเคราะห์
ที่เราได้ศึกษา ฟิลิปปินส์เป็นตลาดที่มีความน่าสนใจเป็นอับดับที่ 1 เพราะฉะนั้นเราจึงมองว่าในช่วงของแผนการลงทุนนี้เราจะ
โฟกัสอยู่ที่ประเทศไทย และประเทศฟิลิปปินส์ แต่อย่างไรก็ตามเราจะติดตามการพัฒนาของประเทศอื่นๆอย่างต่อเนื่อง ถ้ามี
โอกาสในการทาธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่ดีอย่างเช่นประเทศไทยหรือประเทศฟิลิปปินส์ก็จะได้มาเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก
ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2558
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2558
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ
สาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทางบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงิน
รวมของบริ ษั ท ฯ ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 ซึ่ ง ผ่ า นการตรวจสอบจากผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่ ว ไป ปรากฏในหมวด “ข้ อ มู ลทางการเงิ น ” “รายงานของผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต” และ “รายงานความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจาปี 2558 ดังนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)
รายการ

งบเฉพาะบริษัทฯ

สินทรัพย์รวม

งบการเงินรวม

13,465.4

14,820.0

หนี้สินรวม

6,284.2

9,903.3

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

7,181.2

4,916.7

รายได้รวม

2,850.4

5,300.7

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

252.8

232.7

กาไร (ขาดทุน) เฉพาะผู้ถือหุ้น

252.8

197.9

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)

0.10

0.08

3,640.2

1,168.1

กาไรสะสม (ยังไม่จัดสรร)

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก
ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ
สาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ
สาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
จานวนเสียงที่ลงคะแนน
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาประชุม
มติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
1,902,686,065
99.9675
ไม่เห็นด้วย
37,100
0.0019
งดออกเสียง
582,500
0.0306
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผลประจาปี
4.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรของบริษัทฯ เป็นเงินสารองตามกฎหมาย
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 กาหนด
ว่า “บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับ
หรือกฎหมายอื่นกาหนดให้ต้องมีทุนสารองมากกว่านั้น ” และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 54 กาหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปีไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วยยอดเงิ นขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สารองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” บริษัทฯ จึงเสนอขออนุมัติให้จัดสรรกาไรเป็นเงินสารองตาม
กฎหมายร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิเฉพาะกิจการเป็นเงิน 12.7 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกาไรเฉพาะกิจการ 252.8 ล้านบาท
ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรเป็นเงินสารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิเฉพาะกิจการ เป็น
เงิน 12.7 ล้านบาท
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรเป็นทุนสารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิเฉพาะกิจการเป็นเงิน
12.7 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
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มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,925,712,676
87,100
542,500

ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9673
0.0045
0.0282

4.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจาปี 2558
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิของงบการเงิน
รวมหลังหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กาหนด อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่
กับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ปี 2558 มีกาไรสุทธิ 197.9 ล้านบาท จึง
เสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจาปี 2558 ในอัตราร้อยละ 50.51 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม เป็นเงินหุ้นละ 0.04 บาท
เท่ากับปีก่อน ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิใน
การรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 และ
กาหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 อนึ่ง สิทธิในการรับเงิน ปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก
ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจาปี 2558
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจาปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทเท่ากับปีก่อน เป็นเงินประมาณ
99.9 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
จานวนเสียงที่ลงคะแนน
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาประชุม
มติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
1,925,723,276
99.9671
ไม่เห็นด้วย
87,100
0.0045
งดออกเสียง
546,900
0.0284
วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่
19 กาหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ถ้า
จานวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม (1 ใน 3) และกรรมการซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งหรือครบตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปี 2559 มีกรรมการพ้นจากตาแหน่งตามข้อบังคับบริษัทฯ จานวน 4
คน ได้แก่
1. นายบรรยง พงษ์พานิช

กรรมการ/กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกาหนดค่าตอบแทน
ที่ปรึกษา คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน
2. นายสุพล วัธนเวคิน
กรรมการ/กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
ที่ปรึกษา คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน
3. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ/ประธาน คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน
ประธาน คณะกรรมการพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและกาหนดค่าตอบแทน
4. นายกวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการ/กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน
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คณะกรรมการมอบหมายให้ค ณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิ บาล พิ จารณาสรรหากรรมการทดแทนตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดประกอบด้วย องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติทั่วไป และการปฏิบัติงานของกรรมการจาก
ผลการประเมินกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งกรรมการทั้ง 4 คนที่พ้นจากตาแหน่งตาม
วาระข้างต้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งยังสามารถอุทิศเวลา
มากพอในการทาหน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ใน
“โครงสร้างการถือหุ้นและการบริหาร” ของรายงานประจาปี 2558 อนึ่ง บุคคลทั้ง 4 คนดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลด
ออก ฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทาโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการในนิติ
บุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
หลังจากพิจารณาโดยละเอียดแล้วคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้เสนอต่อคณะกรรมการให้กรรมการที่
ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามคุณสมบัติกรรมการของบริษัทฯ
ที่เข้มกว่าข้อกาหนดขั้นต่าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏตาม
“ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และ “คุณสมบัติของกรรมการ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ของ
หนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบและขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
1. แต่งตั้งนายบรรยง พงษ์พานิช เป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ, กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
และก าหนดค่ า ตอบแทน และที่ป รึ ก ษา คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ แ ละการลงทุ น เป็ น อย่ างดี ม าโดยตลอด โดยได้ เ สนอ
รายละเอียดประวัติ และการปฏิบัติหน้าที่ปที ี่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายบรรยง พงษ์พานิช เป็นกรรมการ โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนายบรรยง พงษ์พานิช เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งนายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระเป็นกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง วาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ด้วยคะแนน
เสียงข้างมาก ดังนี้
จานวนเสียงที่ลงคะแนน
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาประชุม
มติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
1,591,349,989
82.6092
ไม่เห็นด้วย
334,220,355
17.3499
งดออกเสียง
786,961
0.0409
2. แต่งตั้งนายสุพล วัธนเวคิน เป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพิจารณา
แล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ, กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และ
ที่ปรึกษา คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดประวัติ และการปฏิบัติ
หน้าที่ปีที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายสุพล วัธนเวคิน เป็นกรรมการ โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่
วันที่ 26 เมษายน 2559 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติ ม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนายสุพล วัธนเวคิน เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
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มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งนายสุพล วัธนเวคิน กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอีก
วาระหนึ่ง วาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ด้วยคะแนน
เสียงข้างมาก ดังนี้
จานวนเสียงที่ลงคะแนน
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาประชุม
มติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
1,858,737,602
96.4887
ไม่เห็นด้วย
94,500
0.0049
งดออกเสียง
67,546,203
3.5064
3. แต่งตั้งนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ เป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการ
พิจ ารณาแล้ วเห็น ว่ าเป็ นผู้ มีคุ ณ สมบั ติเ หมาะสมและได้ ปฏิ บั ติห น้ าที่ กรรมการ, ประธาน คณะกรรมการยุ ทธศาสตร์แ ละ
การลงทุน และกรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกาหนดค่าตอบแทน เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอ
รายละเอียดประวัติ และการปฏิบัติหน้าที่ปีที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ เป็นกรรมการ โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระเป็นกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง วาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ด้วยคะแนน
เสียงข้างมาก ดังนี้
จานวนเสียงที่ลงคะแนน
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาประชุม
มติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
1,925,085,839
99.9330
ไม่เห็นด้วย
513,000
0.0266
งดออกเสียง
779,466
0.0404
4. แต่ง ตั้ง นายกวิ น ว่อ งกุศ ลกิ จ เป็น กรรมการ ซึ่ งคณะกรรมการสรรหาและบรรษั ทภิ บาล และคณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และกรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และ
การลงทุน เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดประวัติ และการปฏิบัติหน้าที่ปีที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่
ส่งมาด้วย 3)
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายกวิน ว่องกุศลกิจ เป็นกรรมการ โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่
วันที่ 26 เมษายน 2559 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนายกวิน ว่องกุศลกิจ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งนายกวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง วาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
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จานวนเสียงที่ลงคะแนน
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
1,925,446,692
99.9509
ไม่เห็นด้วย
201,900
0.0105
งดออกเสียง
742,513
0.0386
หมายเหตุ รวมหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ 67,100,075 หุ้น นับคะแนนเป็นงดออกเสียง
มติ

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559/2558
ประธาน ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและ
บรรษัทภิบาล พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาตามหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะ
กรรมการ ปรากฏตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และเทียบกับข้อมูลสถิติการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มธุรกิจบริการ และค่าเฉลี่ยของ
บริษัทมหาชนที่มีรายได้ระดับเดียวกันประกอบ จึงมีมติให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 เป็นเงินไม่เกิน 5,478,500.00
บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจา (Retainer Fee) ที่จ่ายให้กับกรรมการเป็นรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม (Attendance
Fee) ที่จ่ายตามจานวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม และเงินโบนัสประจาปี 2558 เป็นเงิน 3,325,000 บาท ตามรายละเอียด
ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
1) ค่าตอบแทนรายเดือน รวมปีละ 3,990,000.00 บาท
2559
2558
- ประธานกรรมการ
32,500.00 บาท/เดือน 32,500.00 บาท/เดือน
- กรรมการ 12 คน ๆ ละ
25,000.00 บาท/เดือน 25,000.00 บาท/เดือน
2) เงินโบนัสกรรมการ
2558
2557
- ประธานกรรมการ
325,000.00 บาท
- ไม่มี- กรรมการ 12 คน ๆ ละ
250,000.00 บาท
- ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)
2559
2558
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
32,500.00 บาท/ครั้ง
32,500.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 2 คน ๆ ละ
25,000.00 บาท/ครั้ง
25,000.00 บาท/ครั้ง
2) คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน
- ประธานกรรมการ
26,000.00 บาท/ครั้ง
26,000.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 4 คน ๆ ละ
18,750.00 บาท/ครั้ง
18,750.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการทีเ่ ป็นผู้บริหาร 2 คน
-0-0- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 3 คน ๆ ละ
18,750.00 บาท/ครั้ง
-03) คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
- ประธานกรรมการ
19,500.00 บาท/ครั้ง
19,500.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 3 คน ๆ ละ
14,000.00 บาท/ครั้ง
14,000.00 บาท/ครั้ง
4) คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกาหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการ
19,500.00 บาท/ครั้ง
19,500.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 2 คน ๆ ละ
14,000.00 บาท/ครั้ง
14,000.00 บาท/ครั้ง
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ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติค่าตอบแทนประจาปี 2559 เฉพาะค่าตอบแทนประจาและค่าเบี้ยประชุมเป็น
เงินไม่เกิน 5,478,500 บาท และเงินโบนัสประจาปี 2558 เป็นเงิน 3,325,000 บาท
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 เป็นเงินไม่เกินปีละ 5,478,500.00 บาท และ
เงินโบนัสประจาปี 2558 เป็นเงิน 3,325,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ดังนี้
จานวนเสียงที่ลงคะแนน
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาประชุม
มติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
1,773,294,114
92.0518
ไม่เห็นด้วย
721,200
0.0374
งดออกเสียง
152,394,791
7.9108
หมายเหตุ รวมหุ้นทีม่ ีส่วนได้เสียในวาระนี้ 151,660,545 หุ้น นับคะแนนเป็นงดออกเสียง
วาระที่ 7 รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2558
ประธาน ขอให้นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 คน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น ”
ซึ่งปรากฏในรายงานประจาปี 2558 สรุปได้ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการ
เงินประจาปี 2558 ของกลุ่มบริษัทฯ ที่จัดทาขึ้นอย่างถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็น
ในรายงานอย่างไม่มีเงื่อนไข มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรับทราบข้อสังเกต ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงที่เป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ
2. การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งครอบคลุมด้านการบัญชีและการเงิน การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การติดตามผลการ
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ มี ก ลไกการตรวจสอบถ่ ว งดุ ลโดยมี สายงานตรวจสอบภายในที่ เ ป็ น อิ ส ระ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้อง มีกระบวนการในการรับแจ้งเบาะแสและ
จัดการเรื่องร้องเรียนที่เป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างสมบูรณ์ เพื่อตอบสนองนโยบายและสนับสนุนการดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและยั่ งยืนของประเทศ
และได้รับการรับรอง ระดับ 4 (Certified) ด้านการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption progress
indicator) ในโครงการการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainable Development) ของบริษัทจดทะเบียนไทย จาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อกาหนดทางการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานรายการค้ากับกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเป็นธรรมตามธุรกิจปกติ ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามข้อกาหนดของ
ตลท. และ ก.ล.ต. โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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5. การกากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนงานประจาปี และติดตาม
ความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงสาคัญทุกไตรมาส มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม มีการปรับปรุงกระบวนการประเมินความเสี่ยงของโครงการลงทุนต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อรองรับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สร้างโอกาสทางธุรกิจและมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร
6. การกากับดูแลงานตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คาปรึกษาและอนุมัติแผนตรวจสอบภายในประจาปี
รับทราบและเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ พิจารณางบประมาณประจาปี ตลอดจนกากับดูแล สอบทาน และ
ประเมินผลงานของหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน
7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็ นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2558
มติที่ประชุม รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2558
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2559
ประธาน ขอให้นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระดังต่อไปนี้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จากัด ซึ่งมีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2559
ตามรายชื่อดังนี้
1. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ
บริษัทฯ ประจาปี 2559 เป็นปีแรก และ/หรือ
2. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ
3. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9832
และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 เป็นเงิน 2,687,000.00 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) สูงกว่าปีก่อน 79,800.00 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.06

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาอื่นใดในบริษัทฯ (Non Audit) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตาม
รายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกั บ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจาปี 2559 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้น 2,330,000.00 บาท
ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม ประธาน
กรรมการ กรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้
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ผูถ้ ือหุ้นคนที่ 7: 1. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีไม่ทราบว่ามีเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างไรบ้าง
2. ค่าสอบบัญชีในปี 2559 เพิ่มขึ้น 3% ไม่ทราบว่าเพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลใด
คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์ เลขานุการบริษัท และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงโดยสรุปดังนี้:
บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี เฉพาะผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลั กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยกาหนดให้
ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคนเดียวกัน และพิจารณาจากบริษัทที่สังกัดว่ามีผลงานด้านการตรวจสอบที่มี
ชื่อเสียงและได้รับการยอมรับเป็น 1 ใน 4 อันดับต้นของประเทศไทย และได้รับการยอมรับในระดับสากล สาหรับค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นตามขนาดของกิจการโดยบริษัทได้ขยายกิจการในธุรกิจโรงแรมออกไปถึงโรงแรมในระดับ Budget ตามที่
คุณกมลวรรณฯ ได้รายงานไปแล้วในวาระที่ 2 ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้ได้ปรับเพิ่มขึ้นตามสัดส่ วนที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
แล้วเห็นว่าเหมาะสม
ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 3 คนแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในอัตรา 2,687,000.00 บาท สาหรับรอบบัญชีปี 2559 ด้วยคะแนน
เสียงข้างมาก ดังนี้
จานวนเสียงที่ลงคะแนน
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาประชุม
มติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
1,925,649,139
99.9579
ไม่เห็นด้วย
147,100
0.0076
งดออกเสียง
664,446
0.0345
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัตลิ ดทุนจดทะเบียนด้วยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจาหน่าย
ประธาน ขอให้ คุ ณ ชนิ น ท์ ว่ อ งกุ ศ ลกิ จ ประธาน คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ แ ละการลงทุ น และประธาน
คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกาหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดในวาระที่ 9-14 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวเนื่อง
คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยวิธีการตัดหุ้น
จดทะเบี ย นที่ ยั ง มิ ได้ อ อกจ าหน่ า ย ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2554 ที่ ใ ห้ จั ด สรรเพิ่ ม ทุ น หุ้ น สามั ญ จ านวน
260,220,999 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ ดังนี้
1. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (ERW-W2) ที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ (ERW-W2) ได้ใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อ หุ้นสามัญของพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ตามโครงการ (ESOP#3) โดย
สิ้นสุดการใช้สิทธิ์ตามโครงการแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558
และคงเหลือหุ้นที่ยังมิได้ออกจาหน่าย 6,826,725 หุ้น
ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มี ผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานได้ เสนอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาลงมติ อ นุมั ติ ลดทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษั ท ฯ ด้ ว ยวิ ธี ก ารตั ด หุ้ นจดทะเบี ย นที่ยั ง มิ ได้
ออกจาหน่าย
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,505,000,000.00 บาท เป็น
2,498,173,275.00 บาท ด้วยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจาหน่าย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้
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มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,925,497,689
151,900
811,096

ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9500
0.0079
0.0421

วาระที่ 10 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยปรากฏรายละเอียดดังนี้
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งเป็น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

2,498,173,275 บาท (สองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาท)
2,498,173,275 หุ้น (สองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
1.00 บาท (หนึ่งบาท)
2,498,173,275 หุ้น (สองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
-0- หุ้น ( - )

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนตามที่ได้รับอนุมัติในวาระที่ 9
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้
จานวนเสียงที่ลงคะแนน
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาประชุม
มติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
1,925,507,189
99.9503
ไม่เห็นด้วย
151,900
0.0079
งดออกเสียง
806,096
0.0418
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 4
(ESOP#4)
คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ให้พนักงานตั้งใจปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบความสาเร็จเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการ จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อพนักงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (ESOP#4) จานวนไม่เกิน 39,720,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.59 ของจานวนทุนจดทะเบียนชาระแล้ว โดย
กาหนดระยะเวลาการใช้สิทธิและราคาเสนอขายออกเป็น 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่
ระยะเวลาใช้สิทธิ
จานวนหุ้นตามสิทธิ
ราคาเสนอขาย/หุ้น
1
1 ม.ค. 2560 - 30 ธ.ค. 2563
10% หุ้นที่ได้รับจัดสรร
3.60 บาท
2
1 ม.ค. 2561 - 30 ธ.ค. 2563
20% หุ้นที่ได้รับจัดสรร
3.70 บาท
3
1 ม.ค. 2562 - 30 ธ.ค. 2563
30% หุ้นที่ได้รับจัดสรร
3.80 บาท
4
1 ม.ค. 2563 - 30 ธ.ค. 2563
40% หุ้นที่ได้รับจัดสรร
3.90 บาท
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การกาหนดราคาการเสนอขาย มิได้เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ราคาต่าภายใต้ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน โดยราคาปิดตลาดถัวเฉลี่ยน้าหนัก 15 วันทาการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เท่ากับหุ้นละ 3.87 บาท ทั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีการใช้
สิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาของหุ้น รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อ 4.1 ของหนังสือเชิญประชุม
ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเสนอขายในครั้งนี้ มีพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 6 ราย ที่ได้รับการพิจารณา
จัดสรรหุ้นสามัญเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดของโครงการนี้รวม 23,200,000 หุ้น เทียบเท่ากับร้อยละ 58.4 ของจานวนหุ้น
ทั้งหมดที่จัดสรรและเสนอขายของโครงการ ดังนี้
รายชื่อพนักงาน
1. นางกมลวรรณ วิปุลากร
2. นายเพชร ไกรนุกูล
3. น.ส.กันยะรัตน์ กฤษณเทวินทร์
4. นายอภิชาญ มาไพศาลสิน
5. นายนวรัตน์ ธรรมสุวรรณ
6. Mr. Youssef El Khomri

ตาแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้อานวยการอาวุโส

หุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรร
5,000,000 หุ้น
4,500,000 หุ้น
3,500,000 หุ้น
3,500,000 หุ้น
3,500,000 หุ้น
3,200,000 หุ้น

ร้อยละของโครงการ
12.59%
11.33%
8.81%
8.81%
8.81%
8.06%

โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกาหนด
ค่าตอบแทน ซึ่งมีอานาจและหน้าที่ในการพิจารณาจัดสรรการให้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงานที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ
5 ของโครงการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุม
ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม ประธาน
กรรมการ กรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้
ถือหุ้นคนที่ 2: เห็นด้วยในวาระนี้ แต่การขออนุมัติจัดสรรให้กับพนักงานและในอัตราพิเศษ ตรงนี้อยากจะขอความเชื่อมั่นให้
ผู้ลงทุนว่า ในการดาเนินการแล้วการบริหารจัดการจะนาไปคืนกลับสูถ่ ึงผู้ถือหุ้นได้อย่างไร
คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจงโดยสรุปดังนี้:
ฝ่ายจัดการกับคณะกรรมการ ทาหน้าที่เต็มที่ และหลายปีที่ผ่านมา แผนเดินไปตามที่คาดหวัง การทาแผนที่เน้นการ
ลงทุนในโรงแรม อย่างไรก็ตาม อุปสรรคของปัจจัยภายนอกที่ผ่านมาในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะจะมีผลกระทบเกือบทุกปี ทาให้
ผลประกอบการ กาไร ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วยเหตุปัจจัยภายนอกทางการเมื องก็ดี ปีที่แล้วในเดื อนสิงหาคม ก็มี
เหตุการณ์เกิดขึ้นอีก แต่อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าการกระจายการลงทุนไปส่วนของโรงแรมที่มีความต้องการเติบโตที่สูงกว่าเป็น
Economy กับ Budget ในระยะหลายปีที่ผ่านก็ช่วยกระจายรายได้ ที่ได้รับออกไปในต่างจังหวัดมากขึ้น และกระจายลงไปยัง
Segment ที่มีทาให้ได้กาไรเพิ่มขึ้น สาหรับแผนที่จะไปลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์ เนี่องมาจากมีความชัดเจนเรื่องของ Room
Rate การลงทุน และความต้องการที่น่าจะจูงใจได้ดี คิดว่าในเรื่องนี้ท่านประธานกรรมการ กรรมการ และในคณะกรรมการชุด
ย่อย เราก็ได้ประเมินผลติดตามประชุมกันเป็นประจา และขณะเดียวกันในแต่ละปีทางฝ่ายบริหาร ต้องมีการนาเสนอในเรื่องของ
ผลงานต่อคณะกรรมการชุดย่อยด้วย ก็คิดว่าคงจะทาหน้าที่ให้เต็มที่
ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิ จารณาลงมติอนุมัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ครั้งที่ 4 (ESOP#4)
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มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ครั้งที่ 4 (ESOP#4) และอนุมัติการจัดสรรให้พนักงานของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 และไม่มีผู้คัดค้าน
เกินกว่าร้อยละ 10 ดังนี้
จานวนเสียงที่ลงคะแนน
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาประชุม
มติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
1,836,786,322
95.3448
ไม่เห็นด้วย
78,614,270
4.0808
งดออกเสียง
11,064,593
0.5744
และพิจารณาอนุมัติจัดสรรให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งโครงการฯ รวม 6 คน ตาม
รายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ จานวน 5,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.59 ของหุ้นทั้งหมด
ของโครงการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 และไม่มีผู้คัดค้านเกินกว่าร้อยละ 5 โดยนับหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 4,800,000 หุ้น
เป็นงดออกเสียง ดังนี้
จานวนเสียงที่ลงคะแนน
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาประชุม
มติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
1,841,789,654
95.6046
ไม่เห็นด้วย
78,885,470
4.0948
งดออกเสียง
5,790,061
0.3006
2. นายเพชร ไกรนุกูล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายธุรกิจโรงแรม จานวน 4,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
11.33 ของหุ้นทั้งหมดของโครงการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 และไม่มีผู้คัดค้านเกินกว่าร้อยละ 5 โดยนับหุ้นที่มีส่วน
ได้เสีย 2,889,082 หุ้นเป็นงดออกเสียง ดังนี้
จานวนเสียงที่ลงคะแนน
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาประชุม
มติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
1,843,459,279
95.6912
ไม่เห็นด้วย
78,730,270
4.0868
งดออกเสียง
4,275,636
0.2220
3. น.ส.กันยะรัตน์ กฤษณเทวินทร์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน จานวน 3,500,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 8.81 ของหุ้นทั้งหมดของโครงการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 และไม่มีผู้คัดค้านเกินกว่าร้อยละ 5 ดังนี้
จานวนเสียงที่ลงคะแนน
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาประชุม
มติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
1,846,559,461
95.8522
ไม่เห็นด้วย
78,890,270
4.0951
งดออกเสียง
1,015,454
0.0527
4. นายอภิชาญ มาไพศาลสิน รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาและบริหารโครงการ 1 จานวน 3,500,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 8.81 ของหุ้นทั้งหมดของโครงการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 และไม่มีผู้คัดค้านเกินกว่าร้อยละ 5 โดย
นับหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 1,750,000 หุ้นเป็นงดออกเสียง ดังนี้
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จานวนเสียงที่ลงคะแนน
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
1,844,839,461
95.7630
ไม่เห็นด้วย
78,920,270
4.0966
งดออกเสียง
2,705,454
0.1404
5. นายนวรัตน์ ธรรมสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาและบริหารโครงการ 2 จานวน 3,500,000 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 8.81 ของหุ้นทั้งหมดของโครงการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 และไม่มีผู้คัดค้านเกินกว่า ร้อยละ 5 โดยนับ
หุ้นที่มีส่วนได้เสีย 840,000 หุ้นเป็นงดออกเสียง ดังนี้
จานวนเสียงที่ลงคะแนน
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาประชุม
มติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
1,845,694,461
95.8073
ไม่เห็นด้วย
78,890,270
4.0951
งดออกเสียง
1,880,454
0.0976
6. Mr. Youssef El Khomri ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร สายธุรกิจโรงแรม จานวน 3,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
8.06 ของหุ้นทั้งหมดของโครงการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 และไม่มีผู้คัดค้านเกินกว่า ร้อยละ 5 ดังนี้
จานวนเสียงที่ลงคะแนน
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาประชุม
มติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
1,846,574,111
95.8530
ไม่เห็นด้วย
78,860,470
4.0935
งดออกเสียง
1,030,604
0.0535
มติ

หมายเหตุ รวมหุ้นทีม่ ีส่วนได้เสียในวาระนี้ 10,279,082 หุ้นนับคะแนนเป็นงดออกเสียง
วาระที่ 12 พิ จ ารณาอนุ มั ติ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นเพื่ อ รองรั บ การใช้ สิ ท ธิ ซื้ อ หุ้ น สามั ญ ของพนั ก งานบริ ษั ท ฯ และ
บริษัทย่อย (ESOP#4)
คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเสนอขออนุมัติต่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ เพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,498,173,275 บาท เป็น 2,537,893,275 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวนไม่เกิ น
39,720,000 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย (ESOP#4) โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุม
ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มี ผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของพนักงานบริษัทฯ
และบริษัทย่อย (ESOP#4)
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุ มั ติ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จาก 2,498,173,275 บาท เป็ น
2,537,893,275 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวนไม่เกิน 39,720,000 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP#4) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้
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มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,846,838,770
78,681,170
949,954

ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
95.8665
4.0842
0.0493

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ
คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเสนอขออนุมัติต่อ ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นให้ แก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 12 โดยปรากฏรายละเอียดดังนี้
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งเป็น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

2,537,893,275 บาท (สองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาท)
2,537,893,275 หุ้น (สองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
1.00 บาท (หนึ่งบาท)
2,537,893,275 หุ้น (สองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
-0- หุ้น ( - )

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 12
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้
จานวนเสียงที่ลงคะแนน
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาประชุม
มติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
1,847,236,846
95.8832
ไม่เห็นด้วย
78,625,770
4.0812
งดออกเสียง
686,061
0.0356
วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุน้ ของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย
(ESOP#4)
คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 39,720,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามโครงการออกหุ้นสามัญเสนอขายแก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่
4 (ESOP#4)
ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP#4)
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มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 39,720,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 4
(ESOP#4) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้
จานวนเสียงที่ลงคะแนน
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาประชุม
มติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
1,847,083,462
95.8753
ไม่เห็นด้วย
78,600,270
4.0798
งดออกเสียง
864,946
0.0449
วาระที่ 15 พิจารณาอนุมตั ิการออกหุน้ กู้
ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นชอบให้พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ เพื่อ
ใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชาระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ในวงเงินไม่เกิน
5,000.00 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้
ประเภท

หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิ ดระบุชื่อผู้ถือ หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ ถือ มีหรือไม่มี หลักประกันหรื อ
ผู้ค้าประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน
เงินบาท
มูลค่ารวมของหุ้นกู้
มูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน
คราวเดียวหรือหลายคราวและ/หรือ เป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่
มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กัน ได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่บริษัทฯ
ออกจาหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจานวนไม่เกินวงเงิน
ดังกล่าวข้างต้น
อัตราดอกเบี้ย
ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้
ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การไถ่ถอนก่อนกาหนด ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบริษัทฯ อาจมีสิทธิ หรือ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว
การเสนอขาย
เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุด หรือ ชุดเดียว หรือ ทยอยออกหุ้น
กู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ให้แก่
ผู้ลงทุนในวงจากัด และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุน
ที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/
หรือ ตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่
ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
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เงื่อนไขอื่น

อนุ มั ติ ก ารมอบอ านาจให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ กรรมการบริ ห าร และ/หรื อ บุ ค คล
ที่ได้รับมอบหมายให้มีอานาจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่ง
รวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. การกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจาเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอ
ขายหุ้นกู้ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) เช่น การกาหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี)
สกุลเงิน จานวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการ
ไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชาระคืน วิธีจัดสรร และ
ข้อกาหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภาวการณ์จะเอื้ออานวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดย
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้
2. ดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอานาจแต่งตั้งผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจาหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจาหน่าย
และ/หรือที่ปรึกษาต่างๆ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/
หรื อ หน่ ว ยงานจั ด อั น ดั บ เครดิ ต และ/หรื อ ผู้ ป ระเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น เป็ น ต้ น ตลอดจน
ดาเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่นๆ
3. การติดต่อ ให้ข้อมูล เจรจา เข้าทา ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) คาขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบ
แสดงรายการข้อมูล รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ต้องยื่นให้แก่สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคล
ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. การดาเนินการอื่นใด ที่จาเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ บรรลุผล
สาเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม ประธาน
กรรมการ กรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้
ผู้ถือหุ้นคนที่ 8: ปัจจุบันอัตราส่วนหนี้ต่อทุนตามงบการเงินจะอยู่ประมาณ 2 ต่อ 1 มีหนี้อยู่ประมาณ 9,000 กว่าล้านบาท และ
มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาท อยากทราบว่าเรายังมีนโยบายที่จะคง Ratio ตัวนี้ไว้อยู่หรือไม่ในอนาคต
เพราะการออกหุ้นกู้ประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งเข้าใจว่าอัตราดอกเบี้ยจะมีการประเมินซึ่งก็คงจะดูจาก Ratio ตัวนี้เป็นหลัก
การออกหุ้นกู้อีก 5,000 ล้านบาท นั่นหมายถึงถ้าเราจะคง Ratio ไว้จะมีการเพิ่มทุนขึ้นมาในอนาคตหรือไม่
คุณกมลวรรณ วิปุลากร ชี้แจงโดยสรุปดังนี้:
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน มีท่านผู้ถือหุ้นสอบถามก่อนหน้านี้ในเรื่องของแผนการลงทุน ตามที่เราประเมินไว้ในแผนการ
ลงทุน เงินทุนจะมาจากกระแสเงินสด และจากการกู้เงินส่วนหนึ่ง คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจะไม่เกินระดับที่เป็นอยู่ ณ
ปัจจุบันคือ 2 ต่อ 1 ในแผนการลงทุนฯ ไม่ได้มีความจาเป็นต้องเรียกระดมทุน เราสามารถที่จะบริหารจัดการจานวนหนี้ที่มีอยู่ได้
ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ การออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000.00 ล้านบาท อายุของหุ้นกู้ไม่เกิน 5 ปี
เพื่อจัดหาเงินทุนสาหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การขยายธุรกิจ และการชาระเงินกู้ยืมของบริษัทฯ
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มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ ออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000.00 ล้านบาท อายุของหุ้นกู้ไม่เกิน 5 ปี
เพื่อจัดหาเงินทุนสาหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การขยายธุรกิจ และการชาระเงินกู้ยืมของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้
จานวนเสียงที่ลงคะแนน
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาประชุม
มติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
1,921,542,887
99.7401
ไม่เห็นด้วย
4,145,500
0.2152
งดออกเสียง
860,296
0.0447
วาระที่ 16 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานแจ้งว่า วาระนี้กาหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น โดยกรรมการและ
ผู้บริหารจะชี้แจงข้อสอบถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนาเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้
ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุ มสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานจึงกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 15.41 น.
ลงชื่อ _____ประกิต ประทีปะเสน______ ประธานที่ประชุม
(นายประกิต ประทีปะเสน)
ประธานกรรมการบริษัท
ลงชื่อ ___กนกวรรณ ทองศิวะรักษ์____ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์)
เลขานุการบริษัท ผู้บันทึกการประชุม

