สิ่งที่สงมาดวย 1
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560
ของ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)

ประชุมวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หองแกรนด บอลรูม โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ
เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยนายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) เปนประธานในที่ประชุม (“ประธาน”)
นางสาวกนกวรรณ ทองศิวะรักษ เลขานุการบริษัท แนะนํากรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ
และนายทะเบียนผูตรวจนับคะแนนการลงมติที่เขาประชุม ดังนี้
กรรมการเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายประกิต ประทีปะเสน
รศ. มานพ พงศทัต
นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร
นายบรรยง พงษพานิช
นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
นายสุพล วัธนเวคิน
นายชนินท วองกุศลกิจ

8.
9.
10.
11.

นางพนิดา เทพกาญจนา
นายกวิน วองกุศลกิจ
นางกมลวรรณ วิปุลากร
นายเพชร ไกรนุกูล

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ประธาน คณะกรรมการยุทธศาสตรและการลงทุน และ
ประธาน คณะกรรมการพัฒนาผูบริหารระดับสูงและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการอาวุโส

กรรมการลาประชุม
นายเดช บุลสุข

กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการของบริษัทฯ มี 12 คน เขาประชุม 11 คน
ผูบริหารเขาประชุม
1. น.ส.กนกวรรณ ทองศิวะรักษ เลขานุการบริษัท ทําหนาที่จดบันทึกการประชุม
2. น.ส.วรรษวีร คุณธีรประเสริฐ นายทะเบียนผูตรวจนับคะแนนการลงมติ
ผูสอบบัญชี และผูเขาประชุมอื่นรวมสังเกตการณการตรวจนับคะแนน
1.
2.
3.
4.

น.ส.วิไลวรรณ ผลประเสริฐ
น.ส.สมพร ลีปรีชานนท
นายพัชรพล สัลเลขวิทย
น.ส.จิราภรณ อมรภัทรศิลป

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
บริษัท สํานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร จํากัด
อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
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สิ่งที่สงมาดวย 1
เลขานุการบริษัท เรียนชี้แจงสรุปขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับการเขารวมประชุมตอที่ประชุมผูถือหุน ดังนี้
 ประธาน จะเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดกอนการลงมติทุกวาระโดยเปดเผย
 ผู ถื อ หุ น สามารถแสดงความคิ ด เห็ น สอบถามประเด็ น สํ า คั ญ ในที่ ป ระชุ ม โดยการแจ ง ชื่ อ ของท า นต อ ที่ ป ระชุ ม
ซึ่งประธานกรรมการ กรรมการ และฝายจัดการ จะตอบคําถามในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของอยางครบถวน
 หนึ่ง หุ นมี คะแนนเสี ย งเท ากั บ หนึ่ งเสี ยง กรรมการ ผู บ ริหารที่ เป นผู ถือหุน ที่ มีสวนได เสีย พิ เศษกั บ วาระใด บริ ษัท ฯ
สงวนสิทธิ์ในการนับคะแนนเปนงดออกเสียง
 บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมลวงหนาถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2560 ในปนี้ไมมีผูถือหุนเสนอ
วาระลวงหนา
 เพื่ อ ความโปร ง ใสในการนั บ คะแนน บริ ษั ท ฯ จะเก็ บ บั ต รลงคะแนนทุ ก วาระที่ เห็ น ด ว ย ไม เห็ น ด ว ย และงดออก
เสียง โดยเจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงเพื่อนําสงใหนายทะเบียนนําไปหักออกจากจํานวนผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมทั้งหมดดวยระบบคอมพิวเตอร ผลตางของจํานวนดังกลาวจะถือวาผูถือหุนลงมติเห็นดวย ซึ่งเจาหนาที่
จะเก็บบัตรที่เห็นดวยเพื่อนํามาตรวจสอบความถูกตองในลําดับถัดไป
 ผูถือหุนที่เขารวมประชุมเพิ่มหลังจากเปดประชุม จะนับเปนจํานวนเพิ่มเฉพาะวาระที่ยังไมไดเก็บบัตรลงคะแนน
 ผู ถื อ หุ น ท า นใดมี ค วามจํ า เป น ไม ส ามารถอยู ร ว มประชุ ม ครบทุ ก วาระ กรุ ณ าลงมติ ให ค รบทุ ก วาระและคื น บั ต ร
ลงคะแนนใหกับเจาหนาที่กอนออกจากหองประชุม
เลขานุการบริษั ท รายงานต อที่ ประชุมวาบริษั ทฯ มี ผูถือหุ นทั้งหมด 8,658 ราย ถื อหุ นรวม 2,499,921,275 หุ น
ผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง 338 ราย ผูรับมอบฉันทะ 547 ราย รวมเป น 885 ราย นั บจํานวนหุ นได 1,792,574,677 หุ น
หรือรอยละ 71.7052 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนาย ครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับบริษัทฯ ที่กําหนดวาใน
การประชุมผูถือหุนตองประกอบดวยผูถือหุนและ/หรือผูรับมอบฉันทะไมนอยกวา 25 คน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงเรียนเชิญประธานเปดประชุม
ประธาน กลาวเปดประชุม และแจงใหที่ประชุมทราบวา มีผูถือหุนเขาประชุม ครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและ
ขอบังคับบริษัทฯ กําหนด วาระการประชุมรวม 9 วาระ และจะดําเนินการประชุมตามวาระที่ไดจัดสงใหผูถือหุนตามหนังสือเชิญ
ประชุมโดยไมมีการสลับวาระ
วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา เลขานุการบริษัท ไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ซึ่งประชุม
เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 และเผยแพรรายงานการประชุมดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ www.TheErawan.com
เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 ภายใน 14 วันนับจากวันที่จัดประชุมสามัญผูถือหุนและไมมีผูใดโตแยง คณะกรรมการ
พิจารณาแลวเห็นวาถูกตองตรงตามมติของที่ประชุมสามัญ ผูถือหุน จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมสามัญ ผูถือหุนเพื่อพิจารณา
รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่
สงมาดวย 1)
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559
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สิ่งที่สงมาดวย 1
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2559
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานทางการเงิน และผลการดําเนินงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2559 และคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองและ
เพี ย งพอ จึ งขอนํ าเสนอต อ ที่ ป ระชุ มสามั ญ ผู ถื อ หุ น เพื่ อ รับ ทราบผลการดํ าเนิ น งานในรอบป 2559 และรับ รองรายงานของ
คณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังปรากฏอยูใน “ขอมูลทางการเงิน
และขอมูลทั่วไป” ของรายงานประจําป 2559 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่สงมาดวย 2)
โดยประธานไดเชิญ นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ รายงานรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ โดย
แบงเปน 5 สวนประกอบดวย
2.1 แผนยุทธศาสตรและการขยายงาน 5 ป (2559-2563)
บริษัทฯ ไดกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ เพื่อเปนกรอบสําหรับแผนการขยายงาน 5 ป ระหวางป 2559-2563 โดยมี
วิสัยทัศนที่จะเปนผูนําธุรกิจการพัฒ นาและลงทุนในโรงแรมและรีสอรทในประเทศไทยและอาเซียน และมีพันธกิจที่จะขยาย
เครือขายโรงแรมที่มีคุณภาพในประเทศไทยและอาเซียน ซึ่งสามารถสรางผลตอบแทนที่ดีใหกับผูถือหุนและเกิดประโยชนแกผูมี
สวนไดเสียอยางเหมาะสมและตอเนื่อง โดยไดมีการวางกลยุทธหลักไว 3 ดานประกอบดวย
• กลยุทธเพิ่มความเติบ โต โดยการลงทุ นและพัฒ นาเครือขายโรงแรมและรีส อรทที่ ให ผ ลตอบแทนการลงทุนที่
เหมาะสม
• กลยุทธการเพิ่มผลตอบแทน โดยดําเนินการปรับปรุงพัฒนาทรัพยสินที่ดําเนินการอยูอยางตอเนื่องและพิจารณา
ขายทรัพยสินเพื่อรับรูมูลคาตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสรางผลตอบแทน
• กลยุทธเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน โดยดําเนินการสรางปจจัยสนับสนุนความมั่นคง และความเจริญ เติบโตที่ยั่งยืน
ขององคกร
2.2 พัฒนาการที่สําคัญในป 2559
ในสวนของกลยุทธเพิ่มความเติบโตนั้น ป 2559 นี้เราไดดําเนินการตามแผนการขยายงานที่กําหนดไว โดยไดพัฒนา
โรงแรมภายใตแบรนด “ฮ็อป อินน” (“HOP INN”) ซึ่งบริษัทฯเปนผูลงทุนและบริหารเอง และเปดดําเนินการโรงแรมในกลุมนี้เพิ่ม
อีกจํานวน 7 แหงในประเทศไทยและ 1 แหงที่ ฟลิปปนส ซึ่งเปนโรงแรมในตางประเทศแหงแรกของบริษัทฯและเปนจุดเริ่มตน
ของการขยายเครือขายโรงแรมในประเทศฟลิปปนส การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนดไว สงผลให ณ สิ้นป 2559
บริษัทฯ มีจํานวนโรงแรมที่เปดใหบริการเพิ่มขึ้นจากจํานวน 33 โรงแรม เปนทั้งหมด 41 โรงแรม และมีจํานวนหองพักเพิ่มขึ้นจาก
5,676 ห อง ณ สิ้นป 2558 มาเป น 6,385 หอง ซึ่งทํ าให เครือขายโรงแรมของบริษั ทฯที่ ใหบ ริการครบทุ กระดับราคา ตั้งแต
ระดับบนถึงระดับลางครอบคลุมแหลงทองเที่ยวและแหลงธุรกิจที่สําคัญทั่วประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเปดตลาดใน
ประเทศฟลิปปนสซึ่งถือเปนกาวสําคัญของบริษัทฯในการขยายงานในตางประเทศตอไปเพื่อมุงสูการเปนผูนําในธุรกิจการพัฒนา
และลงทุนในโรงแรมและรีสอรทในประเทศไทยและอาเซียน
2.3 ผลการดําเนินงานป 2559
ป 2559 ถือเปนอีกปที่ดีของธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย โดยมีการเติบโตทั้งในสวน
ของตลาดนักทองเที่ยวตางชาติและตลาดการเดินทางและทองเที่ยวในประเทศ นักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขาประเทศไทย
ในป 2559 มีจํานวน 32.6 ลานคน และคิดเปนอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 9 จากปที่ผานมา โดยเปนการเติบโตอยางตอเนื่อง
จากทุกกลุมนักทองเที่ยวหลักของประเทศไทย ในสวนของการเดินทางและทองเที่ยวในประเทศยังคงมีการเติบโตเชนกันโดยมี
อัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 4 จากป 2558
ผลการดําเนินงานในป 2559 เติบโตขึ้นอยางแข็งแกรงเชนกัน โดยมีรายไดรวม 5,611 ลานบาท ปรับ ตัวเพิ่ มขึ้น
รอยละ 6 บริษัทฯ มีรายไดจากการประกอบกิจการโรงแรมสําหรับป 2559 เทากับ 5,357 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6 โดยมีการ
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สิ่งที่สงมาดวย 1
เติบโตในทุกกลุมประเภทโรงแรม โดยรวมรายไดสวนหองพักและรายไดจากคาอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น รอยละ 9 และ 1
จากป 2558 ตามลําดับ
2.4 สถานะทางการเงินป 2559
สําหรับป 2559 บริษัทฯ มีรายไดรวมจากการดําเนินงานเทากับ 5,571 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6 จากชวงเดียวกัน
ของปที่ผานมา โดยรายไดจากธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้นรอยละ 6 และรายไดคาเชาและคาบริการเพิ่มขึ้นรอยละ 4 จากป 2558 โดย
บริษัทฯ มี กําไรระดั บ EBITDA เทากั บ 1,698 ลานบาทเพิ่ มขึ้นรอยละ 11 และมีอัตรากําไรระดับ EBITDA เทากับรอยละ 30
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 29 จากชวงเดียวกันของปที่ผานมา และบันทึกกําไรสุทธิสําหรับป 2559 เทากับ 367 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ
88 จากชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา
บริษัทฯ มีเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน 1,416 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 9 จากชวงเวลาเดียวกันของปที่
ผานมาสาเหตุหลักจากผลการดําเนินงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ ไดใชเงินสดดังกลาวบางสวนรวมกับเงินกูยืมจากสถาบัน
การเงินในการสนับสนุนการพัฒนาโครงการโรงแรมใหมที่กําลังพัฒนาเทากับ 915 ลานบาท ณ สิ้นป 2559 บริษัทฯ มียอดเงิน
สดคงเหลือจํานวน 795 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของสวนของผูถือหุนและการลดภาระหนี้สิน สงผลใหอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนอยูที่ระดับ 1.7 เทา ลดลงจาก 1.8 เทา ณ สิ้นป 2558
2.5 ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย
ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียถือเปนสวนที่สําคัญของการดําเนินกิจการ ซึ่งบริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะพัฒนา
ธุรกิจอยางยั่งยืนโดยการพัฒนากระบวนการเพื่อสรางและพัฒนาแนวคิดดานความรับผิดชอบตอสังคมจากภายในบริษัทฯ (CSR
in-process) ซึ่ ง หมายถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบที่ บ ริษั ท ฯ พึ งมี ต อ ผู มี ส ว นได เสี ย ทุ ก ฝ าย ได แ ก ผู ถื อ หุ น พนั ก งานและครอบครั ว
พนักงาน ลูกคา เจาหนี้ คูคา คูแขงขัน รัฐ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม โดยคณะกรรมการ อนุมัติงบประมาณสําหรับโครงการ
“ดิ เอราวัณ เพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม” ซึ่งประกอบดวย การทําประโยชนใหกับชุมชนใกลเคียงกับทรัพยสินของบริษัทฯ และ
สังคมทั่วไปโดยสวนรวม (CSR after-process) อยางตอเนื่องและยั่งยืน
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผูถือหุนที่เขารวมประชุมสอบถาม ประธาน
กรรมการ กรรมการ และฝายจัดการ รวมกันชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้
ผูถือหุนคนที่ 1: เอราวัณมีแผนยุทธศาสตรที่จะใชความชํานาญจากการบริหารโรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ และโรงแรม
เจดับบลิว แมริออท ในการขยายธุรกิจอยางไร
คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงโดยสรุปดังนี้
ตามแผนธุรกิจ ณ ป จจุบั น มี การแบง Business Model ออกเปน 3 รูปแบบ คือ รูป แบบที่ 1 การจางบริหารจาก
เจาของแบรนดโรงแรม ตัวอยางเชน โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ และโรงแรมเจดับบลิว แมริออท รูปแบบที่ 2 การ
บริหารในรูปแบบของ Franchise โดยเปนแบรนดในกลุมของ Accor เชน Mercure ibis และ Novotel เนื่องจากชองทางในการ
ขายซึ่งจะไปถึงกลุมลูกคาเปาหมาย ยังมีศักยภาพในระดับของ Global และรูปแบบที่ 3 กลุมที่เราเปนเจาของเอง บริหารเอง
และใช Brand ของบริษัทฯ คือในกลุม HOP INN ซึ่งมีทั้งในประเทศและตางประเทศ แตยังไมไดรับจางบริหารใหกับคนอื่น
สวนที่ 1 ในดานของลูกคา ลูกคาของโรงแรมในประเทศไทยประมาณรอยละ 80-85 เปนลูกคาที่มาจากตางประเทศ
ดังนั้น ชองทางการขายและการรับรูในเรื่องของ Brand ยังมีความสําคัญอยางมากในการขาย ซึ่งปจจุบัน Brand ที่เกิดขึ้นใน
บานเราเองยังไมสามารถแขงขันไดเทียบเทากับ Global Brand บริษัทฯ มองเห็นวา Brand ของตางประเทศยังมีความสําคัญอยู
เพื่อประโยชนสูงสุดในการสรางผลตอบแทน
สวนที่ 2 ปจจุบัน ERAWAN เติบโตมา 35 ป แตความเชี่ยวชาญในเรื่องของธุรกิจโรงแรมเริ่มขึ้นเมื่อ 12 ปที่แลว ที่
เราเริ่มมีก ารขยายงานในธุรกิ จโรงแรมเพิ่ มขึ้น ซึ่ งในอนาคตเราจะไปรับจางบริหารหรือไมก็เป นทิศทางที่ นาสนใจ แตวา ณ
ปจจุบันยังอยูในชวงที่เรายังตองเพิ่มพูนศักยภาพของตัวเอง ณ วันนี้ทานผู ถือหุนคงเห็ นแลววา 3 ป ที่ผานมา จากที่เราจาง
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Brand บริหาร ณ วันนี้เรามี Brand ของเราเองแลว ซึ่งเริ่มจากบริหารในประเทศไทยและเมื่อปที่แลวไดเริ่มไปมี Brand ของ
ตัวเองที่ตางประเทศ ซึ่งเปนพัฒนาการที่สําคัญตอไปในอนาคต
ผูถือหุนคนที่ 1: ตามแผนยุทธศาสตรการลงทุน 5 ป อยากทราบวาเรามีแผนในการสราง Brand และรับจางบริหารหรือไม
คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผูจดั การใหญ ชี้แจงโดยสรุปดังนี้
ตามแผนยุทธศาสตรการลงทุน 5 ป (ป 2559-2563) ไมมี Model ธุรกิจนี้อยูในแผนปจจุบัน ตองเรียนวา ณ วันนี้
Business Model ที่บริษัทฯ มีอยูสามารถสรางผลตอบแทนไดดีกวา การที่จะสราง Brand ขึ้นมานั้นจะตองใชเวลาและจะตองมี
Platform ตางๆ ที่เขามารองรับ และจากที่ไดเรียนทานผูถือหุน ปจจุบันนี้เราไดเริ่มมีการพัฒนาการจากที่จางบริหาร เราไดสราง
Brand ของเราเองและบริหารเอง
ผูถือหุนคนที่ 1: ขอเรียนถาม 2 ขอ ขอแรก ขอเรียนถามวาในหนา 5 ของรายงานประจําป บริษัทฯ มีรายได 5,624 ลานบาท มี
กําไรสุทธิ 367 ลานบาท มีกําไรระดับ EBITDA 1,621 ลานบาท อยากทราบเหตุผลของกําไรที่หายไป 1,000 กวาลานบาท และ
ขอสอง ขอเรียนถามคุณบรรยง พงษพานิช วาบริษัทฯ มีแผนที่จะไปลงทุนในตางประเทศหรือไม และเราควรมีแผนรองรับปญหา
ดานการเมืองในประเทศหรือไม
คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงโดยสรุปดังนี้
ขออนุญ าตตอบเรื่องแผนการลงทุนในตางประเทศ ซึ่งเรามี อยูแลวตามวิสัยทัศน และพันธกิจ โดยเราได เริ่มเป ด
โรงแรมตางประเทศแหงแรกที่ประเทศฟลิปปนส และมีแผนการขยายงานในฟลิปปนส
ในสวนของกําไรระดับ EBITDA เนื่องจาก Business Model ของ ERAWAN นั้น เปนเจาของทรัพยสินซึ่งมีมูลคา
เติบโตไปในอนาคต แตคาใชจายที่เกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุนจากการที่เราเปนเจาของคือ คาเสื่อมราคา จากกําไรระดับ EBITDA
ที่ 1,600 ลานบาท จะเปนคาเสื่อมราคาประมาณ 700 ลานบาท ตนทุนทางการเงินประมาณ 400 ลานบาท และคาใชจายภาษี
หลังจากนั้นจะเปนกําไรสุทธิ
คุณบรรยง พงษพานิช กรรมการ ชี้แจงโดยสรุปดังนี้
บริษัทฯ มีพันธกิจที่ชัดเจนวาจะทําอะไร โดยเฉพาะสิ่งที่คิดวาเรามีศักยภาพและทําไดดี บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะ
ลงทุนในโรงแรมในรูปแบบที่หลากหลาย (Diversify) มาโดยตลอด จากเดิมลงทุนในธุรกิจโรงแรม 5 ดาว ตอนนี้กระจายฐานการ
ลงทุนไปถึงโรงแรมชั้นประหยัดอยาง HOP INN หรือมองอีกมุมหนึ่ง เดิมลงทุนในทรัพยสินและจางผูอื่นบริหาร ปจจุบันบริหาร
แบรนด ข องตนเอง (HOP INN) หรื อ การบริ ห ารภายใต Brand โรงแรมของคนอื่ น โดยมี ก ารพั ฒ นามาเป น ลํ า ดั บ โดย
คณะกรรมการ และฝายบริหาร รวมกันกําหนดกลยุทธในการบริหารงานที่ชัดเจน
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2559
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2559
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุ มัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุ น แบบเบ็ ดเสร็จ และงบการเงิน รวมของบริษั ท ฯ
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบ
บัญ ชี และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลววา ถูกตองตามมาตรฐานการบัญ ชีที่รับ รองทั่วไป ดังปรากฏ
รายละเอียดใน “รายงานของผูสอบบัญ ชีรับอนุ ญ าตและงบการเงิน” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต อ
รายงานทางการเงิน” ของรายงานประจําป 2559 ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
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สิ่งที่สงมาดวย 1
(หนวย: ลานบาท)
รายการ
สินทรัพยรวม

งบเฉพาะบริษัทฯ

งบการเงินรวม

13,909.4

14,911.1

หนี้สินรวม

6,263.3

9,838.6

สวนของผูถือหุนรวม

7,646.1

5,072.5

รายไดรวม

3,233.8

5,663.9

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

580.9

407.7

กําไร (ขาดทุน) เฉพาะผูถือหุน

580.9

366.9

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท)

0.23

0.15

4,076.0

1,374.3

กําไรสะสม (ยังไมจัดสรร)

ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผูถือหุนที่เขารวมประชุมสอบถาม ประธาน
กรรมการ กรรมการ และฝายจัดการ รวมกันชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้
ถือหุนคนที่ 1: ในรายงานประจําปหนาที่ 5 บริษัทฯ มีรายได 5,624 ลานบาท และมีกําไร 367 ลานบาท ขอทราบอัตราการเขา
พัก (Occupancy rate) และในปกอนบริษัทฯ มีรายไดจากนักทองเที่ยวชาวจีนคอนขางมาก เมื่อนักทองเที่ยวจากประเทศจีน
ลดลง บริษัทฯ มีแผนกลยุทธเพื่อรองรับผลกระทบในเรื่องนี้อยางไร
คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงโดยสรุปดังนี้
การที่เราขยายงานไปในกลุมลูกคาและพื้นที่ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น ทําใหเรามีความออนไหวกับสถานการณ ตางๆ
ที่เกิดขึ้นนอยลงในสวนอัตราการเขาพัก ปที่แลวเรามีอัตราการเขาพักอยูที่ 79% ซึ่งปนี้เราตั้งเปาของอัตราการเขาพักอยูที่ระดับ
ประมาณ 80-81% และตั้งเปารายไดที่จะเติบ โต 10% ซึ่งมาจากการเติบ โตของอัตราการเขาพักและการเพิ่ มขึ้นของจํานวน
หองพัก
ในชวงสามเดือนแรกที่ผานมาสถานการณ คอนขางดี โดยจํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาในประเทศมีการเติบโตใน
ไตรมาสนี้ ในสวนของผลประกอบการเปนไปตามเปาที่วางไว ในสวนของนักทองเที่ยวชาวจีนที่ลดลงจากการปราบทัวรศูนยบาท
นั้น นักทองเที่ยวกลุมนี้ไมไดเปนลูกคาเปาหมายหลักของเอราวัณอยูแลว แตอาจจะมีผลกระทบกับภาพรวมของตลาดบางใน
บางพื้นที่ เพราะวาในกลุมผูประกอบการที่มีความสัมพันธกับทัวรกลุมนี้ก็อาจจะไดรับผลกระทบ แตวาในไตรมาสที่ 4/59 รายได
ที่เราไดรับจากนักทองเที่ยวชาวจีนไมไดลดลง สําหรับในไตรมาสที่ 1/60 ตลาดโดยภาพรวมไมไดรับผลกระทบ โดยมีรายไดที่
มาจากกลุมนักทองเที่ยวกลุมอื่นดวย กลุมที่มีพัฒนาการเติบโตอยางชัดเจนใน 2 ปที่ผานมาเปนกลุมรัสเซีย ซึ่งเคยมีปญหาแลว
ก็ลดลงไปครึ่งหนึ่งเหมือนกัน ซึ่งในชวงที่รัสเซียลดลงก็ไดจีนเขามาเพิ่มเติม พอชวงที่จีนมีผลกระทบบาง รัสเซียก็มีการฟนตัว
กลับคืนมา และในสวนของเอราวัณ เองซึ่งเรามี ฐานลู กคา ทั้งลูกคากลุม Corporate ที่มีการเติบโต ลูกค ากลุมทองเที่ ยวเอง
มีการกระจายตัวไปในพื้นที่ตางๆ เพราะฉะนั้นปนี้ก็ยังมั่นใจวา จะสามารถทําไดตามเปาที่วางไว
ผูถือหุนคนที่ 1: ขอถามเพิ่มเติม ขอที่ 1 ในรายงานประจําปหนาที่ 4 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน D/E ratio เทากับ 1.94
ขอใหคุณบรรยงฯ อธิบายวา D/E ratio ของธุรกิจโรงแรมเทากับ 1.94 ปกติหรือไม ขอที่ 2 ขอใหอธิบายภาพรวมของการออก
Property Fund จะมีผลกระทบตอ D/E ratio อยางไร และหากนักทองเที่ยวลดลงจาก 32 ลานคนเหลือ 25 ลานคน อัตราการ
เขาพัก (Occupancy rate) จะลดลงเทาไหร และจะสงผลกระทบตอ Breakeven point อยางไร
คุณบรรยง พงษพานิช กรรมการ ชี้แจงโดยสรุปดังนี้
อัตราผลตอบแทนของหนี้สินตอทุน (D/E ratio) เปนเพียงสัดสวนตัวเลขหนึ่งที่นํามาใชในการวางแผนทางการเงิน
ของกิจการ ขอชี้แจงวาการวางแผนทางการเงิน นอกจากจะใหมีเงินรองรับการขยายงานตามแผนยุทธศาสตรการลงทุนและการ
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561  13

สิ่งที่สงมาดวย 1
ขยายตัวแลว ยังตองมองถึงเรื่องความผันผวนและเรื่องของความสามารถ เชน Debt Service Ratio วาเรามีกระแสเงินสดมาก
เพียงพอที่จะไปชําระหนี้หรือไม และตั วเลขชี้วัดที่นาสนใจอีกหนึ่งคื อ ผลตอบแทนที่ จะมี ตอผูถือหุนทั้งหลาย เรามี เงินเพีย ง
พอที่จะสรางความมั่นคงและจะขยายการลงทุน ในการลงทุนแตละครั้งจะมีการวัด hurdle rates รวมในกิจการแตละประเภทวา
มีความผันผวนตางกันอยางไร จึงขออนุญาตยกตัวอยางเชน การเปดโรงแรม HOP INN ก็จะมีอัตรา hurdle rates เทากับ 11%
ผลตอบแทนระยะยาวตองได 11% เรามีกิจการหลายอยางและการบริหารการเงินเรามีความเปนมืออาชีพ มีการใช Debt to
Equity ของกิจการที่ต่ําแลว มาใชกับกิจการที่ขยายตัวเพื่อผูถือหุนจะไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
ผูถือหุนคนที่ 2: งบกําไรขาดทุนที่แสดงในรายงานประจําป หนาที่ 84 งบเฉพาะบริษัทฯ มีกําไร 580 ลานบาท แตงบการเงินรวม
เหลือ 367 ลานบาท จึงขอใหชวยอธิบายวา ตัวเลขที่นําไปรวมกับงบการเงินรวมของบริษัทฯ สวนไหนที่ขาดทุนหรือเปนเพราะ
เหตุใดที่ทําใหกําไรลดลง
คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงโดยสรุปดังนี้
บริษัทฯ มีบริษัทยอยที่เปนเจาของโรงแรมหลักๆ อยู ที่เขามารวมอยูในงบกําไรขาดทุนเปนงบการเงินรวม อันที่หนึ่ง
คือ Grand Hyatt Erawan อันนี้จะมีสวนของผูถือหุนสวนนอยดวย เพราะวาเราไมไดถือ 100% สวนที่สองมีบางบริษัทที่เราถือ
ครองที่ดินอยูแตยังไมไดมีการดําเนินกิจการ ซึ่งอาจจะมีผลขาดทุนบาง และมีบางบริษัทที่เปนเจาของโรงแรมที่ผลประกอบการ
ยังไมไดกําไร สวนเหลานี้มีผลกระทบทําใหงบการเงินรวมเกิดผลกําไรที่นอยกวางบการเงินเฉพาะบริษัท
คุณประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ ชี้แจงโดยสรุปดังนี้
ปจจุบันโรงแรมเราไมไดมีกําไรทั้งหมดทุกโรงแรม โรงแรมที่เปดใหมจะมีผลขาดทุนในปแรกๆ เพราะมีตนทุนลวงหนา
เชน คาใชจายกอนเปดโรงแรมที่เปนใชจายทางการตลาด (Marketing) และคาเสื่อมราคา เปนตน ในขณะเดียวกันการรับรูของ
ลูกคาไมสามารถที่จะทําขึ้นมาถึงในระดับกําไรได และอาจจะมีโรงแรมที่ขาดทุนอยู แตทุกโรงแรมมีแนวโนมที่ดีขึ้น คือไม มี
โรงแรมไหนที่เราคาดวาจะขาดทุนมากขึ้น ในปหนา
ผู ถื อหุ นคนที่ 1: คํ าถามข อ แรก Occupancy rate ระดั บ ไหนที่ โรงแรมจะทํ ารายได ต่ํ ากว าที่ คาดหมาย (Below Breakeven
point) หมายถึงถาภาวะเปลี่ยนแปลงไปเราจะวัดจาก Occupancy rate ไดหรือไมวาขาดทุนอยูที่ตรงไหน คําถามขอที่ 2 ขอให
คุณบรรยงฯ ไดอธิบายไววา D/E ratio สองจุดซึ่ง Normal แลว เราเปนหนี้ก็นาจะดีขึ้น เพราะเรามีผลตอบแทนผูถือหุนที่ดีขึ้น
อยากทราบ D/E ratio ที่เทาไรถึงจะเหมาะสมกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งตองมีเกณฑวาตรงไหนที่จะทําใหบริษัทฯ ไมเจอวิกฤตเหมือน
ตมยํากุง
คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงโดยสรุปดังนี้
Breakeven point จะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ เนื่องจากวาเรามีโรงแรมที่เพิ่มเติมมาโดยตลอดแตถาดู
Portfolio ณ ปจจุบัน ซึ่งเปนการผสมระหวางโรงแรมเดิมบางสวน และโรงแรมใหมบางสวน ถาเปนกําไรระดับ EBITDA จะอยูที่
Occupancy rate ประมาณ 45% ซึ่ ง ต อ งถื อ ว า เป น Occupancy rate ที่ เราไม เคยมี ม าก อ น แต พ อลงไปถึ ง ระดั บ ของ
Net Profit ก็จะมีความแตกตางกัน ในบางปเรามีการเปดโรงแรมมากก็จะมีคาเสื่อมราคา หรือตองมีการรับรูในสวนของตนทุน
ทางการเงินที่เพิ่ มมากขึ้น แต ถาดู ณ ป จจุบัน Occupancy rate ที่อยูระดับ ประมาณ 65% ก็คือ Net Profit Breakeven ของ
บริษัทฯ
คุณบรรยง พงษพานิช กรรมการ ชี้แจงโดยสรุปดังนี้
อัตราหนี้สินตอทุนที่เหมาะสมไมไดมีกําหนดแนนอนวาอุตสาหกรรมไหนควรจะมีในอัตราสวนเทาไร ขึ้นอยูกับปจจัย
ที่เกี่ยวของกับกระแสเงินสดและกลยุทธการลงทุน ดิ เอราวัณ ประกอบกิจการในลักษณะ Portfolio เรามีกิจการหลายอยาง มี
โรงแรมหลายโครงการ ในการลงทุนแตละครั้งทางฝายบริหารและคณะกรรมการไดพิจารณาถึงเงินลงทุน ตัวอยางเชน HOP INN
ที่ลงทุนไดในอัตราการลงทุนตอหองคอนขางจะมีประสิทธิภาพ ใชเวลาในการลงทุนจนสรางเสร็จถือวาดีมากๆ ในฐานะที่เปน
กรรมการ สิ่งที่ไดติดตามดูคือการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่วางไวหรือไม ดีหรือไมดีกวาแผนที่วางไว จึงอยากเรียนวาทุกอยาง
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ที่ทํามาเปนไปไดตามแผนที่วางไว ซึ่งในการวิเคราะหเลือกหาเปาหมายวาจะไปเปดที่ไหน จังหวัดไหน มีขอมูลที่มากเพียงพอ
เชน รายไดประชาชาติของจังหวัดนั้น นักทองเที่ยวเปนอยางไร การเดินทางคาขายของลูกคาเปาหมายของเราเปนอยางไร และ
เราไดไปเปดที่ฟลิปปนสเพราะเราพบวาที่ฟลิปปนสอัตราผลตอบแทนในเรื่องของอุปทานของโรงแรมยังไมมากนัก ซึ่งการลงทุน
ทุกครั้งไดพิจารณาเปน Project base และทั้งตัวรวมและแยกแตละ Project เราตองวางแผนวาเราจะ Finance ดวยเงินอยางไร
จะใชเงินทุนเทาไรและเงินกูเทาไร แลวนําเอาองคประกอบทั้งหมดมารวมกัน จะสังเกตวา Debt to Equity ไมมีอะไรที่ตายตัว
ผูถือหุนคนที่ 1: ขอถาม 2 ขอ ขอที่ 1 โรงแรม HOP INN แตละแหงมีผลประกอบการเปนอยางไร ขอที่ 2 บริษัทฯ จะมีการเพิ่มทุน
อีกหรือไม หรือถาไมเพิ่มใชเกณฑอะไร
คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงโดยสรุปดังนี้
รายละเอียดของผลประกอบการโรงแรม ทานผูถือหุนสามารถดูไดในคําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงาน (MD&A) ซึ่งจะมีแจงพรอมกับงบของประจําไตรมาส และรายงานประจําปสามารถดูไดตั้งแตหนา 74-75
จะรวมถึงรายละเอียดในเรื่องของผลประกอบการของโรงแรมแตละกลุมดวย ณ ปจจุบัน ถาทานผูถือหุนดูจากหนาอัตราสวน
ต างๆในรายงานประจํ าป ห น า 4 จะเห็ น ว าอั ตราส วนที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การทํ ากํ าไรจะมี อั ตราส วนที่ มี ก ารปรับ ตั วดี ขึ้ นในทุ ก ๆ
อัตราสวน แตในสวนของสวนหนี้ตอทุน จะมีสองสวน คืออัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ซึ่งหมายถึง หนี้ทั้งหมดมาถึงทุน
ทั้งหมด อีกบรรทัดหนึ่งจะดูเฉพาะหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย ขอเรียนวา สําหรับรายงานในงบดุลของเอราวัณสวนของทรัพยสินเราจะ
แสดงราคาทรัพยสินเปนราคาทรัพยสินเริ่มตน หักดวยคาเสื่อมราคา เพราะฉะนั้น มูลคาทรัพยสินของเอราวัณที่ทานผูถือหุนเห็น
ไมไดสะทอนราคาตลาด มูลคาของทรัพยสินที่แทจริงสูงกวามูลคาทรัพยสินที่ทานเห็นในงบดุล อันนี้ก็จะเปนอีกสวนหนึ่งที่นาจะ
สามารถใหความสบายใจตอผูถือหุนไดวาถาเกิดเหตุการณที่รุนแรง มูลคาทรัพยสินที่เรามีอยูนาจะสามารถจายหนี้คืนไดแนนอน
เพราะวาวันนี้ทรัพยสินที่เราค้ําประกันหนี้อยูมีมูลคามากกวายอดหนี้ทั้งหมด
และส ว นที่ ส องขอเรี ย นชี้ แ จงท า นผู ถื อ หุ น ว า ในแผน 5 ป ไม มี แ ผนที่ จ ะต อ งเพิ่ ม ทุ น เราสามารถที่ จ ะใช เงิ น ทุ น
หมุนเวียนประกอบกับสินเชื่อโครงการมาเปนเงินทุนสําหรับการลงทุนตามแผนได ตามแผนที่วางไวอัตราสวนหนี้สินตอทุนที่ไม
เกินระดับสองตอหนึ่ง
ผู ถื อ หุ น คนที่ 1: เงิ น ลงทุ น ในทรั พ ย สิ น Capital Expenditure ต อ ป ต อ งลงทุ น เท าไร การลงทุ น ใน HOP INN มี ตั ว เลขเป น
Percentage และทําไมบริษัทฯ จึงตองกูเงินจากธนาคารแทนที่จะออกตราสารหนี้เอง
คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงโดยสรุปดังนี้
เรื่องของแผนเงินลงทุนที่ประกาศใหกับผูถือหุนทราบในปที่แลวทานผูถือหุนสามารถติดตามดูขอมูลไดเพิ่มเติมใน
Website ของบริษัทจะมีการ Update ทุกไตรมาส โดยภาพรวมแผนเงินลงทุนอยูที่ 10,000 ลานบาท โดยที่ 55% จะลงทุนใน
ประเทศไทย 30% จะลงทุนที่ฟลิปปนส และ 15% สําหรับการปรับปรุงทรัพยสินเพื่อการสรางศักยภาพ ในป 2559 เราลงทุนไป
แลว 915 ลาน ในปนี้ตามแผนการลงทุนประมาณ 2,200 ลานและยังเหลือประมาณ 6,000 กวาลานใน 3 ปขางหนา ซึ่งเปนไป
ตามแผนที่วางไว ซึ่งในสิ่งที่ เราวางไวตลอดระยะเวลา 5 ป เรามีตัวที่ กําหนดด วยวาความสามารถทางการเงินของเรา และ
อัตราสวนหนี้สินตอทุนก็จะไมเกิน 2 ในเรื่องของเงินลงทุนที่วางไวจะประกอบไปดวยกลุมโรงแรมทั้งประเภท HOP INN ใน
ประเทศไทย และตางประเทศ และกลุมโรงแรมระดับชั้นประหยัด และระดับ 4 ดาว ที่เมืองไทย และเปนระดับชั้นประหยัดระดับ
Midscale ที่ตางประเทศดวย
ตามที่ผูถือหุนถามถึงการทํา Rating เราไมมีความจําเปนตองทํา Rating ณ ปจจุบัน แตเราไดมีการสํารวจตลาดตรา
สารหนี้อยูตลอดเวลา ปที่แลวการประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติใหเราสามารถทําตราสารหนี้ได แตวาจากการสํารวจตลาดที่
ผานมาผลปรากฎวา การออกตราสารหนี้จะทําใหบริษัทมีตนทุนที่สูงกวา จึงเปนเหตุผลวาที่ผานมาบริษัทเลือกที่จะกูสินเชื่อจาก
ธนาคาร ตอไป วันนี้ตนทุนทางการเงินของเราอยูที่ประมาณ 4.5% และมีแนวโนมวาจะลดลงมาเปน 4.2% และสวนใหญเปน
ตนทุนทางการเงินที่ Fixed โดยเราพยายามจะเลือกใน Structure ที่ดีที่สุดสําหรับทานผูถือหุน
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ผูถือหุนคนที่ 2: งบเฉพาะบริษัทฯ รวมโรงแรมใดบางมีโรงแรม HOP INN กี่โรงแรม ibis กี่โรงแรม
คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงโดยสรุปดังนี้
ปจจุบัน บริษัทฯ มีโรงแรมประมาณ 45 โรงแรม ถาเปนงบเฉพาะบริษัทฯ จะมีโรงแรม JW Marriott, Holiday Inn
และ ibis เกือบทั้งหมด ยกเวน ibis Riverside มีโรงแรม Mercure ทั้งสองโรงแรม อยูในเฉพาะงบบริษัท และ HOP INN จะอยู
ในบริษัทยอย ชื่อบริษัท Erawan HOP INN รายละเอียดที่กลาวมานี้จะอยูในรายงานประจําป หนาที่ 32 ซึ่งจะแสดงวาเรามี
บริษัทอะไรบาง และบมจ.ดิ เอราวัณ กรุป มีโรงแรมอะไรบาง
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
มติ
(1 หุน = 1 เสียง)
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
1,841,069,252
99.9894
ไมเห็นดวย
55,100
0.0030
งดออกเสียง
140,000
0.0076
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลประจําป
4.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรของบริษัทฯ เปนเงินสํารองตามกฎหมาย
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา ตามบทบัญ ญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ม.116 บริษัทฯ
จะตองจัดสรรทุนสํารอง (“เงินสํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา
(ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
และขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 54 กําหนดวา “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5)
ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”
บริษัทฯ จึงเสนอขออนุมัติจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรสุทธิเฉพาะกิจการ เปนเงิน 29.05 ลานบาท
เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรเฉพาะกิจการจํานวน 580.92 ลานบาท
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรสุทธิเฉพาะกิจการ เปน
เงิน 29.05 ลานบาท
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรสุทธิเฉพาะกิจการเปนเงิน
29.05 ลานบาท ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
มติ
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1 หุน = 1 เสียง)
เห็นดวย
1,841,263,456
99.9832
ไมเห็นดวย
162,300
0.0088
งดออกเสียง
147,000
0.0080
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4.2 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2559
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลประมาณรอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม
หลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กําหนด อยางไรก็ตาม อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวขึ้นอยูกับ
กระแสเงินสดและภาระการลงทุ นของบริษั ท ฯ เนื่ องจากงบการเงินรวมของบริษั ทฯ ป 2559 มี กํ าไรสุ ทธิ 366.89 ลานบาท
จึงเสนอขออนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2559 ในอัตรารอยละ 40.85 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม เปนเงินหุนละ 0.06 บาท
รวมเปนเงิน 149.89 ลานบาท ซึ่งสูงกวาปกอน และสูงกวานโยบายจายเงินปนผลของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับตามที่
ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิผูถือหุน (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 โดยจะ
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559) โดย
วิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 และกําหนดจายเงินปนผลในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผูถือหุนที่เขารวมประชุมสอบถาม ประธาน
กรรมการ กรรมการ และฝายจัดการ รวมกันชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้
ผูถือหุนคนที่ 1: นโยบายการจายเงินปนผลจาย 40% ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม หรืองบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ถาจายจาก
งบเดี่ยวผูถือหุนจะไดรับมากกวางบการเงินรวม
คุณประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ ชี้แจงโดยสรุปดังนี้
นโยบายจายเงินปนผลประมาณรอยละ 40% ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม ธุรกิจที่บริษัทฯ ดําเนินการอยูทั้งหมด
คือธุรกิจโรงแรม เพราะฉะนั้นงบการเงินรวมจะแสดงใหเห็นภาพการดําเนินงานที่แทจริงทั้งหมดที่อยูภายใตการบริหารงานของ
ดิ เอราวัณ กรุป
ผูถือหุนคนที่ 2: ตามที่คุณบรรยงฯ กลาววาถาเรากูเงินมาแลว stakeholder จะไดผลตอบแทนที่ดีขึ้นดูเหมือนวาจะไมใช อยาก
ใหชวยอธิบาย
คุณบรรยง พงษพานิช กรรมการ ชี้แจงโดยสรุปดังนี้
ตัวเลขที่กลาวถึงเปนคนละสวนกัน ที่ไดอธิบายตัวเลขในการลงทุน นั้น คณะกรรมการ มีเกณฑวาจะลงทุนก็ตอเมื่อ
ผลตอบแทนของโครงการเปน hurdle rates มากกวา 10% และ11% แตเวลาเราบอกวาผลตอบแทนไมใชแคปเดียว เวลามอง
ผลตอบแทนในการลงทุนจะใช Required rate of return ตามอายุของโครงการ อัตราผลตอบแทนของเงินปนผลตอราคาของหุน
ที่ทานพูดนั้น ในระยะสั้นอาจจะไมถึง 1% แตอัตราผลตอบแทนของโครงการจะเปนคนละเรื่องกัน ที่จริงอัตราผลตอบแทนของ
โครงการจะสูงหรือต่ํานอกจากตัวเลขทางบัญชี ในระยะใดระยะหนึ่งแลว ยังตองขึ้นอยูกับการลงทุนทั้งการลงทุนใหม และการ
บํารุงรักษา (Maintenance) ซึ่งฝายบริหารและคณะกรรมการ ไดพิจารณาถึงปจจัยทั้งหลาย ความจริงอัตราผลตอบแทนของ
โครงการต่ํา มันมีทั้งขอดีและขอเสียเพราะถาราคาหุนสูงอัตราผลตอบแทนของโครงการจะต่ําเองเพราะทานเทียบเฉพาะราคา
หุน ไมไดเทียบกับเงินลงทุน
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่ มเติ ม ปรากฏวาไม มีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2559
มติที่ ป ระชุ ม ที่ ประชุมได พิจารณาอนุ มัติจายเงินป นผลประจําป 2559 ในอัตราหุ นละ 0.06 บาทสูงกวาป กอนและสูงกวา
นโยบายจายเงินปนผลของบริษัทฯ เปนเงิน 149.89 ลานบาท ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
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สิ่งที่สงมาดวย 1
มติ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 5

จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุน = 1 เสียง)
1,841,382,456
50,300
140,000

รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9897
0.0027
0.0076

พิจารณาแตงตั้งกรรมการ

ประธาน ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลแถลงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอที่
19 กําหนดไววา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ถา
จํานวนกรรมการแบงออกใหตรงสามสวนไมไดใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับหนึ่งในสาม (1 ใน 3) และกรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงหรือครบตามวาระอาจไดรับเลือกตั้งใหมได
ในป 2560 มีกรรมการพนจากตําแหนงตามขอบังคับบริษัทฯ จํานวน 4 คนและเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีก
วาระหนึ่ง ไดแก
1. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
2. นางพนิดา เทพกาญจนา
กรรมการ/กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผูบริหารระดับสูงและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตรและการลงทุน
3. นางกมลวรรณ วิปุลากร
กรรมการ/กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตรและการลงทุน
กรรมการผูจัดการใหญ
4. นายเพชร ไกรนุกูล
กรรมการ/กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตรและการลงทุน
รองกรรมการผูจัดการอาวุโส
และเห็นสมควรอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนตําแหนงที่วาง 2 คน ไดแก
1. นางอารดา ลัทธะพานิชย เปนกรรมการ
2. ดร. กุลภัทรา สิโรดม

เปนกรรมการอิสระ

โดยคณะกรรมการ ได พิจารณาตามความเห็ นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษั ทภิบ าล เห็ นวาทั้ง 6 คนเป น
ผูมีความรูความสามารถมีประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ไมเคยถูกลงโทษไลออก หรือปลด
ออก ฐานทุจริตตอหนาที่/ไมเคยรับโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทําโดยทุจริต และไมไดประกอบกิจการในนิติ
บุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ และวิธีการสรรหา ปรากฏอยูใน
“โครงสรางการถือหุนและการบริหาร” ของรายงานประจําป 2559 (สิ่งที่สงมาดวย 2) และตรงตามคุณสมบัติกรรมการบริษัทฯ
ที่เขมกวาขอกําหนดขั้นต่ําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปรากฏตาม
“ขอมูลของผูที่ไดรับเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ” (สิ่งที่สงมาดวย 3) และ “คุณสมบัติของกรรมการ” (สิ่งที่สงมาดวย 4) ที่ได
จัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผูถือหุนที่เขารวมประชุมสอบถาม ประธาน
กรรมการ กรรมการ และฝายจัดการ รวมกันชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้
ผูถือหุนคนที่ 2: บริษัทฯ มีกรรมการ 13 ทาน กรรมการซึ่งเขามาแทนกรรมการจะดํารงตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยู ซึ่งกรรมการ
ที่ตองออกตามวาระ 1 ใน 3 โดยหลักการก็นาจะออก 4-5 ทาน ซึ่งครบวาระ 3 ป สําหรับกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหมไมควร
จะมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป เนื่องจากเขามาแทนที่กรรมการที่ยังไมครบวาระ แตตองออกไปตามขอบังคับของบริษัทซึ่งบอก
วาอายุครบ 75 ป สงสัยวากรรมการที่เขามาแทนที่กรรมการที่ครบวาระเนื่องจากอายุครบ 75 ป จะมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป
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สิ่งที่สงมาดวย 1
หรือมีวาระเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการเดิม และในปนี้มีกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ 5 คน ทําไมเราจึงตองเลือก
กรรมการ 6 คน
คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ เลขานุการบริษัท ชี้แจงโดยสรุปดังนี้
กรณีขอแตงตั้งกรรมการใหมคือ คุณอารดา ลัทธะพานิชย มาดํารงตําแหนงแทน คุณวิฑูรย วองกุศลกิจ ซึ่งพนจาก
ตําแหนงเนื่องจากอายุครบ 75 ป ตามคุณสมบัติกรรมการของบริษัท และในปนี้เปนปที่ครบวาระการดํารงตําแหนง 3 ป ของ
คุณวิฑูรย วองกุศลกิจ เชนเดียวกัน ซึ่งวันนี้คุณวิฑูรย จะพนจากตําแหนงตามวาระ และคุณอารดา ลัทธะพานิชย จะเขาดํารง
ตําแหนงแทนหลังจากที่ประชุมลงมติแตงตั้ง และเนื่องจาก คุณสรรเสริญ วงศชะอุม กรรมการอิสระ ไดลาออกมีผลตั้งแตวันที่ 1
มีนาคม 2560 ซึ่งบริษัทฯ ไดแจงขาวกับตลาดหลักทรัพยไปแลว จึงมีผลทําใหสัดสวนของกรรมการอิสระนอยลง บริษัทฯ จึง
เห็นสมควรที่จะตองสรรหากรรมการอิสระเพิ่มซึ่งกรรมการอิสระที่จะเขามาใหมไมไดสรรหามาเพื่อทดแทน และบริษัทฯ แตงตั้ง
คุณเดช บุลสุข กรรมการอิสระใหดํารงตําแหนงประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ วันนี้จึงเสนอขอใหที่ประชุมเลือกกรรมการใหม
เพิ่ม 2 ทาน คือ คุณอารดา ลัทธะพานิชย และ ดร. กุลภัทรา สิโรดม
คุณสุพล วัธนเวคิน กรรมการ ชี้แจงโดยสรุปดังนี้
กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งในที่ประชุมนี้มี 6 คน และจะดํารงตําแหนงตามวาระ 3 ปเทากัน โดยจะมีการจัดรอบ
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงใหมภายหลัง
ประธาน จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติแตงตั้งผูถูกเสนอชื่อทั้ง 6 คน เขาดํารงตําแหนงกรรมการ และขอใหที่
ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ดังนี้
1. แต ง ตั้ ง นายเอกสิ ท ธิ์ โชติ ก เสถี ย ร เป น กรรมการอิ ส ระ ซึ่ ง คณะกรรมการสรรหาและบรรษั ท ภิ บ าล และ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมและไดปฏิบัติหนาที่กรรมการอิสระ และกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและบรรษั ทภิบ าล เป นอยางดีมาโดยตลอด ตามรายละเอียดประวัติ และการปฏิบัติหนาที่ปที่ผานมาในหนังสือเชิญ
ประชุม (สิ่งที่สงมาดวย 3)
ประธาน เปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
จึงเสนอใหที่ประชุมพิ จารณาลงมติแตงตั้ง นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร เปนกรรมการอิสระ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป
ตั้งแตวันที่ 26 เมษายน 2560 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติแตงตั้ง นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร เปนกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง วาระการดํารง
ตําแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 26 เมษายน 2560 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
มติ
(1 หุน = 1 เสียง)
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
1,839,984,343
99.9093
ไมเห็นดวย
1,421,100
0.0772
งดออกเสียง
249,000
0.0135
2. แตงตั้ง นางพนิดา เทพกาญจนา เปนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการ
พิจารณาแลวเห็นวาเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมและไดปฏิบัติหนาที่กรรมการ กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตรและการลงทุน
และกรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผูบริหารระดับสูงและกําหนดคาตอบแทน เปนอยางดีมาโดยตลอด ตามรายละเอียดประวัติ
และการปฏิบัติหนาที่ปที่ผานมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวย 3)
ประธาน เปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติแตงตั้ง นางพนิดา เทพกาญจนา เปนกรรมการ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่
26 เมษายน 2560 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563
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สิ่งที่สงมาดวย 1
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุมไดพิจารณาแลวมี มติ แตงตั้ ง นางพนิดา เทพกาญจนา เป นกรรมการอี กวาระหนึ่ ง วาระการดํ ารง
ตําแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 26 เมษายน 2560 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
มติ
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1 หุน = 1 เสียง)
เห็นดวย
1,835,525,990
99.6672
ไมเห็นดวย
273,805
0.0149
งดออกเสียง
5,854,648
0.3179
3. แตงตั้ง นางกมลวรรณ วิปุลากร เปนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการ
พิจารณาแลวเห็นวาเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมและไดปฏิบัติหนาที่กรรมการ และกรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตรและการ
ลงทุน เปนอยางดีมาโดยตลอด ตามรายละเอียดประวัติ และการปฏิบัติหนาที่ปที่ผานมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวย 3)
ประธาน เปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติแตงตั้ง นางกมลวรรณ วิปุลากร เปนกรรมการ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่
26 เมษายน 2560 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติแตงตั้ง นางกมลวรรณ วิปุลากร เปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง วาระการดํารงตําแหนง
3 ป ตั้งแตวันที่ 26 เมษายน 2560 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
มติ
(1 หุน = 1 เสียง)
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
1,836,543,738
99.7226
ไมเห็นดวย
61,605
0.0033
งดออกเสียง
5,049,100
0.2741
4. แต งตั้ ง นายเพชร ไกรนุ กู ล เป น กรรมการ ซึ่ งคณะกรรมการสรรหาและบรรษั ท ภิ บ าล และคณะกรรมการ
พิจารณาแลวเห็นวาเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมและไดปฏิบัติหนาที่กรรมการ และกรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตรและการ
ลงทุน เปนอยางดีมาโดยตลอด ตามรายละเอียดประวัติ และการปฏิบัติหนาที่ปที่ผานมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวย 3)
ประธาน เปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติแตงตั้ง นายเพชร ไกรนุกูล เปนกรรมการ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 26
เมษายน 2560 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติแตงตั้ง นายเพชร ไกรนุกูล เปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง วาระการดํารงตําแหนง 3 ป
ตั้งแตวันที่ 26 เมษายน 2560 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
มติ
(1 หุน = 1 เสียง)
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
1,837,983,656
99.8007
ไมเห็นดวย
61,605
0.0033
งดออกเสียง
3,609,182
0.1960
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สิ่งที่สงมาดวย 1
5. แตงตั้ง นางอารดา ลัทธะพานิชย เปนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการ
พิจารณาแลวเห็นวาเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม ตามรายละเอียดประวัติ และการปฏิบัติหนาที่ปที่ผานมาในหนังสือเชิญประชุม
(สิ่งที่สงมาดวย 3)
ประธาน เปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติแตงตั้ง นางอารดา ลัทธะพานิชย เปนกรรมการ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่
26 เมษายน 2560 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติแตงตั้ง นางอารดา ลัทธะพานิชย เปนกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง 3 ป ตั้งแต
วันที่ 26 เมษายน 2560 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
มติ
(1 หุน = 1 เสียง)
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
1,841,262,978
99.9788
ไมเห็นดวย
61,605
0.0033
งดออกเสียง
329,860
0.0179
6. แต ง ตั้ ง ดร. กุ ล ภั ท รา สิ โ รดม เป น กรรมการอิ ส ระ ซึ่ ง คณะกรรมการสรรหาและบรรษั ท ภิ บ าล และ
คณะกรรมการพิ จารณาแลวเห็นวาเปนผูมีคุณ สมบัติเหมาะสม ตามรายละเอียดประวัติ และการปฏิบัติหนาที่ปที่ผานมาใน
หนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวย 3)
ประธาน เปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติแตงตั้ง ดร. กุลภัทรา สิโรดม เปนกรรมการอิสระ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป ตั้งแต
วันที่ 26 เมษายน 2560 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติแตงตั้ง ดร. กุลภัทรา สิโรดม เปนกรรมการอิสระ วาระการดํารงตําแหนง 3 ป
ตั้งแตวันที่ 26 เมษายน 2560 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
มติ
(1 หุน = 1 เสียง)
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
1,841,110,438
99.9705
ไมเห็นดวย
268,805
0.0146
งดออกเสียง
275,200
0.0149
หมายเหตุ รวมหุนที่มีสวนไดเสียพิเศษในวาระนี้ 11,795,290 หุน นับคะแนนเปนงดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาคาตอบแทนกรรมการประจําป 2560/2559
ประธาน ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการสรรหาและ
บรรษัทภิบาล พิจารณาคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย โดยพิจารณาตามหนาที่ความรับผิดชอบในฐานะ
กรรมการ ปรากฏตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุน
พรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่สงมาดวย 5) โดยเทียบกับขอมูลสถิติการจายคาตอบแทนของกลุมธุรกิจบริการ และ
ค าเฉลี่ ย ของบริษั ท มหาชนที่ มี รายได ระดั บ เดี ย วกั น ประกอบ จึ งมี ม ติ ให เสนอค าตอบแทนกรรมการป 2560 วงเงิ น ไม เกิ น
7,185,500.00 บาท ประกอบดวย คาตอบแทนประจํา (Retainer Fee) ที่จายใหกับกรรมการเปนรายเดือน และคาเบี้ยประชุม
(Attendance Fee) ที่จายตามจํานวนครั้งที่กรรมการเขารวมประชุม และเงินโบนัสประจําป 2559 เปนเงิน 3,325,000.00 บาท
ตามรายละเอียดดังนี้
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สิ่งที่สงมาดวย 1
คาตอบแทนกรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)
1) คาตอบแทนรายเดือน (เพิ่มขึ้นจากปกอน)
2560
- ประธานกรรมการ
45,000.00 บาท/เดือน
- กรรมการ 12 คนๆ ละ
30,000.00 บาท/เดือน
2) เงินโบนัสกรรมการ (เทากับปกอน)
2559
- ประธานกรรมการ
325,000.00 บาท
- กรรมการ 12 คนๆ ละ
250,000.00 บาท
คาตอบแทนกรรมการชุดยอยเทากับปกอน และจายเฉพาะกรรมการที่เขาประชุม
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
32,500.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 2 คน ๆ ละ
25,000.00 บาท/ครั้ง
2) คณะกรรมการยุทธศาสตรและการลงทุน
- ประธานกรรมการ
26,000.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 4 คน ๆ ละ
18,750.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการที่เปนผูบริหาร 2 คน
-0- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 3 คนๆ ละ
18,750.00 บาท/ครั้ง
3) คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
- ประธานกรรมการ
19,500.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 3 คนๆ ละ
14,000.00 บาท/ครั้ง
4) คณะกรรมการพัฒนาผูบริหารระดับสูงและกําหนดคาตอบแทน
- ประธานกรรมการ
19,500.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 2 คนๆ ละ
14,000.00 บาท/ครั้ง

2559
32,500.00 บาท/เดือน
25,000.00 บาท/เดือน
2558
325,000.00 บาท
250,000.00 บาท

32,500.00 บาท/ครั้ง
25,000.00 บาท/ครั้ง
26,000.00 บาท/ครั้ง
18,750.00 บาท/ครั้ง
-018,750.00 บาท/ครั้ง
19,500.00 บาท/ครั้ง
14,000.00 บาท/ครั้ง
19,500.00 บาท/ครั้ง
14,000.00 บาท/ครั้ง

ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผูถือหุนที่เขารวมประชุมสอบถาม ประธาน
กรรมการ กรรมการ และฝายจัดการ รวมกันชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้
ผูถือหุนคนที่ 3: วงเงินคาตอบแทนที่แจงไวในป 2560 เปนวงเงินไมเกิน 7,185,500.00 บาท เทียบกับเมื่อปที่แลว ซึ่งระบุไวใน
หนังสือเชิญประชุมวามีจํานวน 5,478,500.00 บาท แตในสวนรายละเอียดที่ปรากฏในหนา 4 ของหนังสือเชิญประชุมพบวามี
สวนที่เพิ่มขึ้นอยู 2 รายการ คือคาตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการ จาก 32,500.00 บาท เปน 45,000.00 บาทตอเดือน
และกรรมการ 12 ทาน จาก 25,000.00 บาท เปน 30,000.00 บาท ซึ่งสองรายการนี้ เมื่อรวมแลวทั้งปจะเพิ่มขึ้น 870,000 บาท
อยากทราบวาจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้นจํานวน 1,707,000.00 บาท นั้นสวนตางคืออะไร
คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ เลขานุการบริษัท ชี้แจงโดยสรุปดังนี้
สําหรับวงเงินคาตอบแทนรวมตั้งงบประมาณไวจากอัตราคาตอบแทนทั้งรายเดือนและรายครั้งที่กรรมการเขาประชุม
โดยทั้ งนี้ เราคาดวาในการประชุม แตล ะครั้งมี ความไม แน นอนในการจัดประชุม อยางเช น คณะกรรมการตรวจสอบ ตลาด
หลักทรพยกําหนดวาจะตองประชุมไมนอยกวา 4 ครั้งใน 1 ป เพื่อพิจารณางบรายไตรมาสและพิจารณางบปเปนวาระปกติ แต
กรณีที่มีการประชุมในวาระเรงดวนฉุกเฉินมากกวา 4 ครั้ง ซึ่ง บริษัทฯ ตองจายคาเบี้ยประชุมใหกรรมการ เปนการประมาณการ
ไววาจะมีงบประมาณเพียงพอสําหรับจายใหกับกรรมการที่เขาประชุม
ผูถือหุนคนที่ 1: ขอถาม คุณเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร ถึงภาวะอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในปจจุบัน

22  เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561

สิ่งที่สงมาดวย 1
คุณเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร ชี้แจงโดยสรุปดังนี้
ตามที่ ได ค าดการณ เอาไว วาภายในป นี้ จะมี นั ก ท อ งเที่ ย วประมาณ 34.4 ล านคน จะเพิ่ ม ขึ้ น จากป ที่ แล ว ส ว น
ผลกระทบกับนักทองเที่ยวจีนที่หายไป ตอนนี้ก็มีการกลับมาแลว จีนเปนตลาดที่ใหญมาก มีคนเปนพันลานคน ฉะนั้นสวนที่
หายไปจะมีสวนที่มาแทนไดดีพอสมควร และเปนตลาดที่มีระยะสั้น คือระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง ซึ่งทาง
รัฐบาลไทยมีนโยบายเรงใหกลับมาไดพอสมควร ตอนนี้ตลาดจีนเปนจํานวน 33% ของตลาดทั้งหมด สวนตลาดยุโรปเปนตลาด
ที่จํานวนคนนอยกวาแตวาใชเวลาทองเที่ยวยาวกวา ถาดูเรื่องคาใชจาย ตลาดยุโรปที่อยูนาน ก็เกือบจะเทาจีน ถาดูทั้งปไมมี
เหตุการณใดเกิดขึ้นก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติคาตอบแทนประจําป 2560 เฉพาะคาตอบแทนประจําและคาเบี้ยประชุมเปน
เงินไมเกิน 7,185,500.00 บาท และเงินโบนัสประจําป 2559 เปนเงิน 3,325,000.00 บาท
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการป 2559 เปนเงินไมเกินปละ 7,185,500.00 บาท และ
เงินโบนัสประจําป 2558 เปนเงิน 3,325,000.00 บาท ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2 ใน 3) ดังนี้
จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
มติ
(1 หุน = 1 เสียง)
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
1,673,666,462
90.8784
ไมเห็นดวย
16,246,905
0.8822
งดออกเสียง
151,741,081
8.2394
หมายเหตุ รวมหุนที่มีสวนไดเสียในวาระนี้ 151,554,981 หุน นับคะแนนเปนงดออกเสียง
วาระที่ 7 รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2559
ประธาน ขอให รศ.มานพ พงศทัต กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดย รศ.มานพ พงศทัต กรรมการ
ตรวจสอบ ไดรายงานสรุปใหที่ประชุมทราบดังตอไปนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษั ท ดิ เอราวั ณ กรุป จํ า กั ด (มหาชน) ได รับ การแต งตั้ งจากคณะกรรมการบริษั ท
ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิดานการเงิน และการบริหารจัดการ ปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนอิสระ
ครอบคลุมขอบเขตหนาที่ในการสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกฎบัตรและสอดคลองกับประกาศของตลาดหลักทรัพย
แห ง ประเทศไทย (ตลท.) และสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย (ก.ล.ต.) สํ า หรับ ป 2559
คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 4 ครั้ง กรรมการตรวจสอบเขาประชุมครบทุกครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ รวมกับ
ฝายจัดการ หัวหนาสายงานตรวจสอบ และผูสอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานสรุปไดดังนี้
1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานขอมูลทางการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจําป 2559 ของกลุมบริษัทฯ ที่จัดทําขึ้นอยางถูกตอง มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ซึ่งผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นใน
รายงานอยางไมมีเงื่อนไข มีการประชุมกับผูสอบบัญ ชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม เพื่อหารือเกี่ยวกับความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติหนาที่และการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี พรอมทั้งรับทราบขอสังเกต ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงที่เปนประโยชน
ตอบริษัทฯ
2. การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการ
ควบคุ มภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งครอบคลุมด านการบั ญ ชีและการเงิน การดูแลทรัพยสิน การปฏิบั ติงาน การ
ติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ มีกลไกการตรวจสอบถวงดุลโดยมีสายงานตรวจสอบภายในที่เปน
อิสระมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกปองดูแลผลประโยชนของผูถือหุนและผูเกี่ยวของ มีกระบวนการในการรับแจงเบาะแส
และจัดการเรื่องรองเรียนที่เปนธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับการรับรองการเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
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สิ่งที่สงมาดวย 1
ตอตานการทุจริตอยางสมบูรณ เพื่อตอบสนองนโยบายและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและยั่งยืนของประเทศ
และไดรับการรับรอง ระดับ 4 (Certified) ดานการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น (Anti-Corruption progress
indicator) ในโครงการการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainable Development) ของบริษัทจดทะเบียนไทย จาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ขอกําหนดทางการตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของอยางถูกตอง
4. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดสอบทานรายการคากับกิจการที่มีความเกี่ยวของกันอยางเปนธรรมตามธุรกิจปกติ ซึ่งบริษัทฯ ไดถือปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. โดยคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
5. การกํ ากั บ ดู แ ลระบบการบริห ารความเสี่ ยง คณะกรรมการตรวจสอบได สอบทานแผนงานประจําป และ
ติดตามความคืบหนาของการบริหารความเสี่ยงสําคัญทุกไตรมาส มั่นใจไดวาบริษัทฯ มีนโยบายและกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม มีการปรับปรุงกระบวนการประเมินความเสี่ยงของโครงการลงทุนตางๆ ใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน เพื่อรองรับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง สรางโอกาสทางธุรกิจและมูลคาเพิ่มตอองคกร
6. การกํ ากั บ ดู แ ลงานตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได ให คําปรึก ษาและอนุ มั ติ แผนตรวจสอบภายใน
ประจําป รับทราบและเสนอผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการ พิจารณางบประมาณประจําป ตลอดจนกํากับดูแล สอบ
ทาน และประเมินผลงานของหัวหนาสายงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทฯ ถือนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนสําคัญ การบริหาร
ความเสี่ย งที่ สํ าคั ญ สอดคล องกับ นโยบายของบริษั ท ฯ มี ผ ลให เกิ ด ระบบการควบคุมภายในที่ มีป ระสิ ทธิภ าพเพี ยงพอและ
สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก มีการตรวจสอบภายในชวยถวงดุล รายการที่เกี่ยวโยงกันที่
อาจทําให เกิ ดความขัดแย งทางผลประโยชนเปนรายการจริงทางการคาอันเป นธุรกิ จปกติทั่วไปอยางสมเหตุสมผลและเป น
ประโยชนสูงสุดตามนโยบายของบริษัทฯ การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของเปนไปโดยถูกตอง สําหรับงบการเงินรอบปบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองและมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2559
มติที่ประชุม รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2559
วาระที่ 8 พิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2560
ประธาน ขอให รศ.มานพ พงศทัต กรรมการตรวจสอบ เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระดังตอไปนี้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด ซึ่งมีผลงานดานการตรวจสอบอยูในระดับที่นาพอใจและเปนที่ยอมรับในระดับสากล จึงเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
เพื่ออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีแหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ตามรายชื่อดังนี้
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สิ่งที่สงมาดวย 1
1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ของบริษัทฯ ประจําป 2560 และ/หรือ
2. นางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ
3. นางสาวปทมวรรณ วัฒนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9832
และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบั ญ ชีสําหรับ รอบระยะเวลาบั ญ ชีป 2560 ของบริษัทฯ เป นเงิน 2,687,000.00 บาท (ไม รวม
คาใชจายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ) เทากับปกอน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูสอบบัญชี
คาบริการอื่น

ป 2560
2,687,000

ป 2559
2,687,000

-ไมมี-

-ไมมี-

เพิ่ม / (ลดลง)
เทากับปกอน

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไมไดเปนที่ปรึกษาอื่นใดในบริษัทฯ (Non Audit) ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตาม
รายชื่อที่เสนอมานั้น ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ
อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดรับการแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทฯ ประจําป
2560 คาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยในประเทศ รวม 2,530,000.00 บาท และบริษัทยอยในตางประเทศ วงเงินไมเกิน
1,900,000.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาอยางเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบแลว
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีตามที่เสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี 3 คนแหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีในอัตรา 2,687,000.00 บาท สําหรับรอบบัญชีป 2560 สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 เทากับปกอน ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
มติ
(1 หุน = 1 เสียง)
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
1,820,516,143
98.8520
ไมเห็นดวย
21,010,905
1.1409
งดออกเสียง
131,400
0.0071
วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
วาระนี้กําหนดไวเพื่อใหผูถือหุนไดซักถามขอสงสัย และ/หรือ เพื่อใหคณะกรรมการไดชี้แจงขอซักถามหรือขอสงสัย
ตางๆ (ถามี) ดังนั้น จะไมมีการนําเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไมมีการลงมติใดๆ ในวาระนี้
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผูถือหุนที่เขารวมประชุมสอบถาม ประธาน
กรรมการ กรรมการ และฝายจัดการ รวมกันชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้
ผูถือหุนคนที่ 4: ขอสอบถามเรื่องคาเสื่อมราคาของโรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ ตองใชเวลาอีกนานเทาไรจึงจะตัด
คาเสื่อมราคาไดหมด และโรงแรม HOP INN ที่ประเทศฟลิปปนส มีผลการดําเนินงานเปนอยางไร
คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงโดยสรุปดังนี้
คาเสื่อมราคาของโรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ จะมีการตัดที่หลายระดับตามมาตรฐานทางบัญชี นาจะ
ประมาณไมเกิน 10 ป ถาบริษัทฯ ไมไดทําอะไรเพิ่มเติม แตตามแนวโนมเราจะมีการปรับปรุงโรงแรมเปนระยะๆ ลาสุดเราไดทํา
การปรับ ปรุงห อ งพั กซึ่ งเป นการปรับ ปรุงใหญ ทํ าให ยั งมี ค าเสื่ อมราคาหลั ง จากการปรับ ปรุงใหญ ในส วนของ HOP INN ที่
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สิ่งที่สงมาดวย 1
ฟลิปปนส ปนี้จะเปนปแรกที่ดําเนินการครบ 1 ปและประมาณไตรมาสที่ 4 เราจะเปดอีก 1 โรงแรม โดยผลประกอบการเปนที่นา
พอใจ โดยปนี้ตั้งวา Occupancy rate จะอยูที่ประมาณ 70% ตอนนี้ในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากวาถือวาเปนชวง High season อยู
ที่ประมาณ 83%
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานจึงกลาวปดประชุม
ปดประชุมเวลา 17.20 น.
ลงชื่อ _____ประกิต ประทีปะเสน______ ประธานที่ประชุม
(นายประกิต ประทีปะเสน)
ประธานกรรมการบริษัท
ลงชื่อ ___กนกวรรณ ทองศิวะรักษ____ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวกนกวรรณ ทองศิวะรักษ)
เลขานุการบริษัท ผูบันทึกการประชุม

หมายเหตุ ประเด็นคําถามจากผูถือหุน และคําอธิบายของคณะกรรมการและผูบริหาร ที่ไมตรงกับวาระใดๆ จะนํามาจดบันทึก
รวมไวในวาระที่ 9
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