สิ่งที่สงมาดวย 1 (สําหรับวาระ 1 )
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557
ของ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)

ประชุม เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หองซาลอน (หองแกรนดบอลรูม) 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 และนายทะเบียน
ผูตรวจนับคะแนนการลงมติที่เขาประชุมดังนี้
กรรมการเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายประกิต
นายสรรเสริญ
ร.ศ. มานพ
นายเดช
นายบรรยง
นายเอกสิทธิ์
นายวิฑูรย
นายสุพล
นายชนินท
นางพนิดา
นายกวิน
นายกษมา
นางกมลวรรณ

ประทีปะเสน
วงศชะอุม
พงศทัต
บุลสุข
พงษพานิช
โชติกเสถียร
วองกุศลกิจ
วัธนเวคิน
วองกุศลกิจ
เทพกาญจนา
วองกุศลกิจ
บุณยคุปต
วิปุลากร

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ

กรรมการของบริษัทฯ มี 13 คน เขาประชุมครบทุกคน
ผูบริหารเขาประชุม
1.

น.ส.กนกวรรณ ทองศิวะรักษ

เลขานุการบริษัท ทําหนาที่จดบันทึกการประชุม

ผูสอบบัญชี และผูแทนผูสอบบัญชีรวมสังเกตการณการตรวจนับคะแนน
1.
2.
3.

น.ส.วรรณาพร จงพีรเดชานนท
น.ส.วิลาวัลย สีออน
นายธนทัต
มัตยะสุวรรณ

ผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ผูแทนผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

นายทะเบียนผูตรวจนับคะแนนการลงมติ
1. น.ส.วรรษวีร คุณธีรประเสริฐ

| 7 | บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย 1 (สําหรับวาระ 1 )
เลขานุการบริษัท แจงขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับการประชุมที่ผูถือหุนควรทราบ ดังนี้













ประธาน จะเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดกอนการลงมติทุกวาระโดยเปดเผย
ผูถือหุนสามารถแสดงความคิดเห็น สอบถามประเด็นสําคัญในที่ประชุมโดยการแจงชื่อของทานตอที่ประชุม
ซึ่งประธานกรรมการ กรรมการ และผูบริหารจะตอบคําถามในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของอยางครบถวน
หนึ่งหุนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งเสียง กรรมการ หรือผูบริหารที่เปนผูถือหุนที่มีสวนไดเสียพิเศษกับวาระใด
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการนับคะแนนเปนงดออกเสียง
บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมลวงหนาเปนเวลา 90 วัน ถึงวันที่ 31 มกราคมของทุกป
ในปนี้ไมมีผูถือหุนเสนอวาระลวงหนา
เพื่อความโปรงใสในการนับคะแนนการลงมติ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระที่ เห็นดวย ไมเห็นดวย
และงดออกเสียง โดยเจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงเพื่อนําสงใหนายทะเบียน
นําไปหักออกจากจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมดดวยระบบคอมพิวเตอร ผลตางของจํานวนดังกลาว
จะถือวาผูถือหุนลงมติเห็นดวย ซึ่งเจาหนาที่จะเก็บบัตรที่เห็นดวยเพื่อนํามาตรวจสอบความถูกตองในลําดับ
ถัดไป
ผูถื อ หุน ที่ เข า รว มประชุ ม เพิ่ม หลัง จากเปด ประชุ ม จะนับ เป น จํ า นวนเพิ่ ม เฉพาะวาระที่ ยั ง ไม ไ ด เ ก็บ บั ต ร
ลงคะแนน
ผูถือหุนทานใดมีความจําเปนไมสามารถอยูรวมประชุมครบทุกวาระ กรุณาลงมติใหครบทุกวาระและคืนบัตร
ลงคะแนนใหกับเจาหนาที่กอนออกจากหองประชุม

เลขานุการบริษัท รายงานตอที่ประชุมวาบริษัทฯ มีผูถือหุนทั้งหมด 9,029 ราย ถือหุนรวมจํานวน 2,474,881,775
หุน และชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวของและขอควรปฏิบัติในการเขารวมประชุมใหกับผูถือหุนทราบโดยครบถวน จึงเรียนเชิญ
ประธานเปดประชุม
ประธาน กลาวเปดประชุม และแจงใหที่ประชุมทราบวา มีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง 277 ราย และผูรับมอบ
ฉันทะซึ่งไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 439 ราย รวมเปน 716 ราย นับจํานวนหุนได 1,754,177,568 หุน คิดเปนรอยละ
70.88 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 2,474,881,775 หุน ครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับบริษัทฯ
ที่กําหนดองคประชุมในการประชุมผูถือหุนตองประกอบดวยผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
ประธาน แจงระเบียบวาระการประชุมรวม 9 วาระ และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ไดจัดสงใหผูถือหุน
ตามหนังสือเชิญประชุมเปนลําดับ โดยไมมีการสลับวาระ
วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เมื่อวันที่
23 เมษายน 2556 จํานวนทั้งสิ้น 20 หนา และมีความเห็นวา เลขานุการบริษัท ไดจัดทํารายงานดังกลาว ถูกตองตรงตามมติ
ของที่ประชุม และไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ซึ่งไมมีผูใดโตแยง และไดนําสงใหกับ
ผูถือหุนทุกรายในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวย 1) จึงขอเสนอใหที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกลาว
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฎวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 | 8 |
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วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2556
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
และผลการดําเนินงาน ประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวาฝายจัดการฯ ได
ปฏิบัติหนาที่ตามนโยบาย และแผนกลยุทธที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ถูกตอง เพียงพอ สามารถตรวจสอบได และ
เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2556 โดยประธานไดให นางกมลวรรณ วิปุลากร
กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ เสนอรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ โดยแบงเปน 5 สวนประกอบดวย
2.1 แผนยุทธศาสตรและการขยายงาน 5 ป (2554-2558)
นางกมลวรรณ วิปุลากร รายงานวาบริษัทฯ ไดกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ เพื่อเปนกรอบสําหรับแผนการขยาย
งาน 5 ป ระหวางป 2554-2558 โดยมีวิสัยทัศนที่จะเปนผูนําธุรกิจการพัฒนาและลงทุนในโรงแรมและรีสอรทในประเทศไทย
และมีพันธกิจที่จะขยายเครือขายโรงแรมที่มีคุณภาพในประเทศไทย ซึ่งสามารถสรางผลตอบแทนที่ดีใหกับผูถือหุนและเกิด
ประโยชนแกผูมีสวนไดเสียอื่นๆ อยางเหมาะสมและตอเนื่อง โดยไดมีการวางกลยุทธหลักไว 3 ดาน ประกอบดวย






กลยุทธเพิ่มความเติบโต โดยการลงทุนและพัฒนาเครือขายโรงแรมและรีสอรทที่ใหผลตอบแทนการลงทุนที่
เหมาะสม
กลยุท ธการเพิ่มผลตอบแทน โดยดํา เนินการปรับปรุงพัฒนาทรัพ ยสินที่ดํา เนิน การอยูอ ยางต อเนื่องและ
พิจารณาขายทรัพยสินเพื่อรับรูมูลคาตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสรางผลตอบแทน
กลยุทธเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน โดยดําเนินการสรางปจจัยสนับสนุนความมั่นคง และความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
ขององคกร

2.2 พัฒนาการที่สําคัญในป 2556
นางกมลวรรณ วิปุลากร รายงานวา ในสวนของกลยุทธเพิ่มความเติบโตนั้นเราไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง
นับตั้งแตป 2547 จนถึงปจจุบันเปนเวลาเกือบ 10 ป เพื่อจะสรางใหบริษัทฯ เปนผูนําในธุรกิจลงทุนและพัฒนาโรงแรมใน
ประเทศไทย สงผลให ณ สิ้นป 2556 เรามีโรงแรมที่เปดดําเนินการและเปนเจาของแลวทั้งสิ้น 16 โรงแรม มีจํานวนหองพัก
รวม 3,885 หอง กระจายในแหลงทองเที่ยวและธุรกิจที่สําคัญทั่วประเทศไทย โดยมีโรงแรมประเภทตางๆ ตั้งแตระดับ 5 ดาว
ลงมาถึงโรงแรมระดับราคาประหยัดที่สามารถใหบริการครอบคลุมลูกคาไดหลากหลายเกือบทุกระดับราคา
ในป 2556 ที่ผานมาเราไดดําเนินการพัฒนาโรงแรมใหม จํานวน 2 แหง และดําเนินการขยายจํานวนหองพักของ
โรงแรมเดิม 1 แหง ซึ่งเปนการดําเนินการตอเนื่องจากป 2555 ซึ่งจะสามารถเปดดําเนินการเปนไปตามแผน และในสวน
เงินลงทุนยังคงต่ํากวางบประมาณที่วางไว ดังนี้




สวนขยายของโรงแรมฮอลิเดย อินน พัทยา (200 หอง) จะเปดใหบริการในไตรมาส 3/2557
โรงแรมเมอรเคียว พัทยา (210 หอง) จะเปดใหบริการในไตรมาส 4/2557
โรงแรมไอบิส สไตล กระบี่ (206 หอง) จะเปดใหบริการในไตรมาส 4/2557

อีกหนึ่งพัฒนาการที่สําคัญในป 2556 คือ การเริ่มพัฒนาโรงแรมในกลุมบัดเจ็ต (“Budget Hotel”) ซึ่งถือเปนการ
ขยายประเภทโรงแรมในกลุมจากเดิมมี 3 ประเภทคือ ระดับบน (Luxury) ระดับกลาง (Midscale) และระดับประหยัด
(Economy) มาเปน 4 ประเภทคือ เพิ่มประเภทโรงแรมตนทุนต่ํา (Budget Hotel) ภายใตแบรนด “ฮ็อป อินน” (“HOP INN”)
ซึ่งเปนแบรนดที่เราพัฒนาเอง จากเดิมที่เราใชแบรนดของคูคาในการบริหารโรงแรม โดยเราไดทําการศึกษาตลาดโรงแรม
ประเภทนี้มาตั้งแตป 2555 จากปจจัยสนับสนุนในดานตางๆ ทั้งในดาน 1) ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศซึ่งมีการเติบโต
สูงในตางจังหวัด 2) การใชจายภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นจากจํานวนสาขาของหางคาปลีกเพิ่มขึ้นกวาเทาตัวนับจากป 2549 3)
การเดินทางที่สะดวกมากขึ้นจากการเติบโตของสายการบินตนทุนต่ําและการเพิ่มขึ้นของผูโดยสารของสายการบินนี้ และ 4)
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สิ่งที่สงมาดวย 1 (สําหรับวาระ 1 )
การขยายตัวของธุรกิจจากระบบขนสงที่พัฒนาอยางตอเนื่องและการเชื่อมตอของ AEC นอกจากนี้ เราไดทําการวิเคราะหทั้ง
ในสวนอุปสงคและอุปทานของตลาดทั่วประเทศไทยและไดพัฒนารูปแบบและบริการของโรงแรมที่สามารถตอบสนองความ
ตองการพื้นฐานของลูกคาในราคาที่ประหยัดสําหรับกลุมผูเดินทางภายในประเทศซึ่งเปนตลาดที่มีการเติบโตอยางตอเนื่อง
โดยเราจะสรางเครือขายของโรงแรมในกลุมบัดเจ็ตที่มีคุณภาพทั่วประเทศไทยซึ่งถือวาเปนจุดแข็งที่สําคัญในการแขงขัน
ถึงแมวาจะเปนตลาดใหมสําหรับเรา แตดวยประสบการณการพัฒนาโรงแรมในทุกระดับตลอดระยะเวลาที่ผานมา เรามั่นใจ
วาเราจะสามารถทําตลาดและสรางผลตอบแทนที่ดีจากโรงแรมในกลุมบัดเจ็ตนี้ไดในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยในป 2557 นี้
เราวางแผนจะเปดดําเนินการโรงแรมฮ็อป อินน จํานวน 10 แหง โดยไดเปดดําเนินการ 2 แหงแรกในเดือนเมษายน 2557 ที่
จังหวัดหนองคายและมุกดาหาร และภายในป 2558 เรามีแผนที่จะเปดดําเนินการโรงแรมฮ็อป อินน 25 แหงในประเทศไทย
จากการดําเนินการตามกลยุทธเพิ่มความเติบโตที่ดําเนินการมานับตั้งแตป 2547 เพื่อลงทุนและพัฒนาเครือขาย
โรงแรมที่ใหผลการตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม สงผลใหเราเติบโตอยางตอเนื่องโดยมีการกระจายรายไดที่ครอบคลุมกลุม
ประเภทโรงแรมที่หลากหลายในแหลงทองเที่ยวและธุรกิจที่สําคัญ ซึ่งจะทําใหเราสามารถรองรับลูกคาที่หลากหลายไดมาก
ขึ้นและมีความออนไหวตอสถานการณตางๆ นอยลง
ในสวนของยุทธศาสตรการสรางผลตอบแทน เราไดมีการลงทุนปรับปรุงทรัพยสินที่เปดดําเนินการแลวอยาง
ตอเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน นอกจากนี้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนแกผูถือหุนนั้น เราไดพิจารณาการขายทรัพยสินเพื่อ
รับรูมูลคาตลาด ในป 2556 เราไดจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพยเอราวัณ โฮเทล โกรท (ตัวยอ “ERWPF”) และไดโอน
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคาร และอุปกรณของโรงแรมไอบิส ภูเก็ต ปาตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา มูลคารวม 1,828 ลานบาท
ใหแกกองทุนดังกลาวในไตรมาส 2/2556 ซึ่งเราไดเขาไปถือหนวยลงทุนรอยละ 20 ในกองทุนนี้ เราบันทึกกําไรจากการขาย
ทรัพยสินมูลคา 864 ลานบาท (ภายหลังหักสัดสวนการเขาไปถือหนวยลงทุนรอยละ 20 ในกองทุนฯ) ในไตรมาส 2/2556 เงิน
สดรับมูลคาประมาณ 920 ลานบาท (หลังหักคาใชจายเงินลงทุนรอยละ 20 ในกองทุน และชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวกับ
สถาบันการเงินที่เกี่ยวของกับ 2 โรงแรมนี้) ไดสํารองไวสําหรับการสนับสนุนการขยายงานตามแผนยุทธศาสตรที่วางไวและ
จายเงินปนผลใหกับผูถือหุน
นอกจาก 2 กลยุ ท ธ ที่ ก ล า วข า งต น แล ว เพื่ อ ให บ ริ ษั ท ฯ เป น องค ก รที่ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตที่ ยั่ ง ยื น ในระยะยาว
การเสริ ม สร า งขี ด ความสามารถความเชี่ย วชาญและความแข็ง แกรง ภายในองคกรจึง เปน อีกยุทธศาสตรห ลั กที่ เ ราให
ความสําคัญและมีการพัฒนาควบคูกันมาโดยตลอด เราไดกําหนดคานิยมองคกร “SPICE” ประกอบดวย 5 ขอที่สําคัญ
รวมถึงการหลอหลอมวัฒนธรรมองคกร “CLIENT” 5 ขออันไดแก การมุงมั่นสูความสําเร็จ (Commit to Success) การเปน
องคกรแหงการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง (Learning and Improvement) การทํางานดวยสํานึกในคุณธรรมและ
จริยธรรม (Integrity) ความใสใจในการใหบริการ (Enjoy to Serve) และการรวมกันทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ
(Team Spirit) ที่จะชวยสนับสนุนการทํางานใหมีประสิทธิภาพและยังเปนคุณลักษณะที่สําคัญหรือเปน DNA ของบุคลากร
ทุกคนของเอราวัณ และประการสุดทายคือการยึดมั่นในการทํางานภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดี ที่คํานึงถึงผลกระทบตอผูที่
เกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียทุกฝายในทุกสถานการณ คานิยมองคกรทั้ง 5 ขอจึงเปนเสมือนหลักการที่สําคัญในการดําเนิน
ธุรกิจ และเปนปจจัยที่สรางความสําเร็จของเอราวัณเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
2.3 ผลการดําเนินงานของป 2556
นางกมลวรรณ วิปุลากร รายงานตอที่ประชุมวา ผลการดําเนินงานซึ่งรายละเอียดปรากฏตาม “รายงานจาก
กรรมการผูจัดการใหญ” และรายละเอียดงบการเงินซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป 2556 ที่ไดสงใหกับผูถือหุนแลว ทั้งนี้
บริษัทฯ ไดแจงผลของการดําเนินงานตอตลาดหลักทรัพย เมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ 2557 รวมถึงรายงานการวิเคราะห
คําอธิบายของผูบริหารหรือเรียกสั้นๆ วา MD&A และไดมีการรายงานรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ในรายงาน 56-1 ซึ่งไดนําสง
ใหกับตลาดหลักทรัพยเพื่อเปนขอมูลสําหรับทานผูถือหุนแลวเชนกัน
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 | 10 |

สิ่งที่สงมาดวย 1 (สําหรับวาระ 1 )
สําหรับรายงานโดยสรุปในสวนแรกเปนเรื่องของการดําเนินงานภาพรวมของปที่ผานมา ดานความตองการของ
ตลาด (Demand) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยยังคงมีพัฒนาการที่ดีอยางตอเนื่องในป 2556 จากแผนภาพที่แสดงจะเห็น
การเติบโตในทุกๆ เดือนสูงกวาทั้งปที่ผานและเมื่อสองปที่ผานมาดวย ในป 2556 ที่ผานมา เรามีจํานวนนักทองเที่ยวที่เขามา
ในประเทศมีจํานวนสูงถึง 26.7 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 20 จากป 2555 และเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 40 จากป 2556 ซึ่งถือเปน
อัตราการเติบโตที่สูงที่สุดเทาที่ผานมา ถึงแมวาจะไดรับผลกระทบจากสถานการณการชุมนุมทางการเมืองในเขตพื้นที่
กรุงเทพฯ ในชวงไตรมาส 4/2556 แสดงใหเห็นถึงความแข็งแกรงของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย และความ
นาสนใจของประเทศในฐานะแหลงทองเที่ยวชั้นนําของโลก เมื่อแบงนักทองเที่ยวตามภูมิภาค จะเห็นไดวามีการเติบโตที่ดีใน
ทุกกลุมนักทองเที่ยว ทั้งกลุมนักทองเที่ยวจากตลาดดั้งเดิม เชน อเมริกา ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งมีการเติบโตอยางตอเนื่องถึงแม
จะมีความกังวลในเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจในกลุมประเทศเหลานี้ ในขณะที่นักทองเที่ยวจากตลาดที่มีการเติบโตสูง
เชน จีน รัสเซีย ยังคงมีการเติบโตแบบกาวกระโดด โดยเฉพาะจีนซึ่งมีสัดสวนสูงที่สุดถึงรอยละ 28 ของนักทองเที่ยวตางชาติ
ในป 2556 มีการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 43 จากป 2555 โดยนักทองเที่ยวจีนมีการขยายตัวที่ดีในทุกกลุมประเภทโรงแรม
นอกจากนี้ ตลาดนักทองเที่ยวในประเทศซึ่งถือเปนตลาดที่สําคัญเชนกัน โดยเฉพาะสําหรับกลุมโรงแรมระดับกลางและ
ระดับชั้นประหยัด ก็มีการเติบโตอยางตอเนื่องเชนกัน โดยในป 2556 นักทองเที่ยวในประเทศมีการเติบโตรอยละ 14 ซึ่งเปน
อัตราการเติบโตที่ตอเนื่องมาตลอด 3 ปที่ผานมา
จากการเติบโตของนักทองเที่ยวทั้งจากตางประเทศและภายในประเทศ รวมถึงการที่เรามีโรงแรมที่ครอบคลุมทุก
ระดับและกระจายตามแหลงทองเที่ยวสําคัญที่หลากหลาย เปนผลใหรายไดรวมจากการดําเนินงานของเรามีการเติบโต
อยางแข็งแกรง เรามีรายไดจากการดําเนินงานสําหรับป 2556 รวมเทากับ 4,733 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8 จากปที่ผานมา
โดยมีการเติบโตทั้งในสวนของรายไดจากธุรกิจโรงแรมและพื้นที่เชา รายไดรวมของธุรกิจโรงแรมทั้งหมดในป 2556 เพิ่มขึ้น
รอยละ 9 จากป 2556 โดยมีผลการดําเนินงานที่เติบโตในทุกกลุมประเภทโรงแรม กลุมโรงแรมชั้นประหยัดเปนกลุมที่มีการ
เติบโตของรายไดมากที่สุดโดยเพิ่มขึ้นรอยละ 28 จากป 2555 ในสวนของรายไดรวมจากธุรกิจพื้นที่เชาและบริการสําหรับป
2556 เพิ่มขึ้น รอยละ 13 จากป 2555
ถาดูโครงสรางรายไดจากธุรกิจโรงแรมแยกตามประเภทรายได คือ รายไดรวมของธุรกิจโรงแรมทั้งหมดในป 2556
เทากับ 4,498 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9% จากป 2555 โดยมีผลการดําเนินงานที่เติบโตทั้งในสวนของรายไดสวนหองพักและ
รายไดจากอาหารและเครื่องดื่ม รายไดสวนหองพักซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 61 ของรายไดทั้งหมดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอย
ละ 18 ซึ่งเปนผลมาจากแผนกลยุทธของเราในการขยายกลุมลูกคาของโรงแรมและการทําการตลาดเจาะกลุมเปาหมาย
นักทองเที่ยวที่มีอัตราการเติบโตสูง โดยอัตราการเขาพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากระดับรอยละ 75 ในป 2555 มาเปนรอยละ 79 ในป
2556 ในขณะที่รายไดสวนอาหารและเครื่องดื่มซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 35 ของรายไดทั้งหมดมีการเติบโตอยูในระดับ
ใกลเคียงกับปที่ผานมา
ถามาดูในกลุมของประเภทโรงแรมมีการเติบโตในทุกๆ กลุม โดยโรงแรม 5 ดาวซึ่งปจจุบันเรามีอยู 4 โรงแรม 2
โรงแรมอยูที่กรุงเทพฯ ไดแก โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ และโรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ อีก 2 โรงแรมอยู
ที่ตางจังหวัดซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญไดแก โรงแรมเรเนซองส เกาะสมุย รีสอรท แอนด สปา ตั้งอยูที่เกาะสมุย และ
โรงแรม เดอะนาคา ไอแลนด, เอ ลักซชัวรี่ คอลเลคชั่น รีสอรท แอนด สปา, ภูเก็ต ทั้ง 4 โรงแรมทํารายไดโดยรวม 2,703 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 1 โดยผลประกอบการของโรงแรมที่อยูที่ตางจังหวัดคือที่เกาะสมุย และเกาะภูเก็ตก็มีการ
เติบโตที่สูงอยูที่รอยละ 20 จากแผนกลยุทธของบริษัทฯ ในการเพิ่มอัตราการเขาพักและคาหองพักเฉลี่ยสงผลใหกลุมโรงแรม
5 ดาวในต า งจัง หวัด เป นกลุ มที่ มีก ารเติบ โตของรายได เ ฉลี่ยต อ ห อ งพั กสู ง ที่สุ ด ในกลุมในป 2556 ในสว นของโรงแรม
ระดับกลางสามโรงแรมคือโรงแรมคอรทยารด โดย แมริออท ที่กรุงเทพฯ โรงแรมฮอลิเดย อินน ที่พัทยา และโรงแรมเมอร
เคียว กรุงเทพ สยาม ยังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่องในป 2556 โดยรายไดจากโรงแรมเมอรเคียว กรุงเทพ สยาม ซึ่งเปด
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ดําเนินการเปนปแรกเปนปจจัยสนับสนุนการเติบโตใหแกโรงแรมในกลุมนี้ สงผลใหกลุมโรงแรมระดับกลางมีการเติบโต
โดยรวม เพิ่มขึ้นรอยละ 14 จากปกอน สวนโรงแรมชั้นประหยัดซึ่งเปนกลุมโรงแรมไอบิสรวม ประกอบดวยโรงแรมทั้งสิ้น 9
แหงใน 5 จังหวัดทองเที่ยวหลักของประเทศไทย ไดแก กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต สมุย และหัวหิน โดยมีจํานวนหองพักรวม
ทั้งสิ้น 2,047 หอง กลุมโรงแรมชั้นประหยัดมีผลการดําเนินงานที่เติบโตอยางตอเนื่องโดยเปนกลุมที่มีการเติบโตของรายได
สูงที่สุดของกลุมในป 2556 โดยมีการเติบโตของรายไดในทุกแหลงทองเที่ยว สาเหตุสวนหนึ่งมาจากรายไดของโรงแรม ไอบิส
กรุงเทพ สยาม ซึ่งเปดดําเนินการเปนปแรก สงผลใหกลุมโรงแรมชั้นประหยัดทั้ง 9 แหง ทํารายไดรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 28 จาก
ชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา
ในสวนของกําไร กําไรระดับ EBITDA ก็คือกําไรกอนคาเสื่อมราคาภาษีและดอกเบี้ย ก็มีการเติบโตจากปที่ผานมา
รอยละ 7 จากระดับ 1,264 ลานบาท มาอยูที่ระดับ 1,354 ลานบาท เปนผลมาจากการเติบโตของรายไดและกําไรของ
โรงแรมตางๆ และพื้นที่เชา
2.4 สถานะการเงินป 2556
เรามีรายไดจากการดําเนินงานสําหรับป 2556 ทั้งสิ้นเทากับ 4,702 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 9 จากป 2555 โดยมี
การเติบโตทั้งในสวนของรายไดจากธุรกิจโรงแรมและพื้นที่เชา และมีรายไดรวมเทากับ 4,733 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8
จากปที่ผานมา เราสามารถทํากําไรกอนหักดอกเบี้ยภาษีคาเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี (“EBITDA”) เปนจํานวน 1,354
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 7 จากปที่ผานมา และมีกําไรสุทธิกอนรายการพิเศษป 2556 ทั้งสิ้น 132 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ
129 จากกําไร 58 ลานบาท ในป 2555 เมื่อรวมกับรายการพิเศษ จํานวน 805 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนกําไรจากการขาย
ทรัพยสินเขากองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในไตรมาส 2/2556 สงผลใหมีกําไรสุทธิเทากับ 937 ลานบาทสําหรับป 2556
ในสวนของรายจายเงินทุนในป 2556 เรามีเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน 1,340 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอย
ละ 9 จากป 2555 จากผลการดําเนินงานซึ่งปรับตัวดีขึ้นทั้งจากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพื้นที่เชา นอกจากนี้การดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตรที่วางไว เรามีกระแสเงินสดเพิ่มเติมจากการขายโรงแรมไอบิส ภูเก็ต ปาตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา
ใหแ กก องทุ น รวมอสัง หาริ มทรัพ ยฯ และเงิ น เพิ่มทุน จากการใช สิท ธิต ามใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิที่อ อกใหผู ถือ หุน เดิม และ
พนักงานจํานวน 643 ลานบาท โดยเราไดใชเงินสดดังกลาวบางสวนรวมกับเงินกูยืมจากสถาบันการเงินในการลงทุนป 2556
เทากับ 1,659 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการสนับสนุนการพัฒนาโครงการโรงแรมใหม จํานวน 12 แหง ประกอบไปดวย
โรงแรมเมอรเคียว พัทยา โรงแรมไอบิส สไตล กระบี่ และโรงแรมในกลุม ฮ็อป อินน จํานวน 10 แหง รวมทั้งการขยายจํานวน
หองพักของโรงแรมฮอลิเดย อินน พัทยา โดยโครงการทั้งหมดนี้จะเปดดําเนินการตามแผนในป 2557 ในสวนของโรงแรมเดิม
หลักๆ คือการปรับปรุงหองพักของโรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ และการซอมแซมบํารุงรักษาประจําปของ
ทรัพยสินตางๆ
การเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิของป 2556 ซึ่งรวมถึงกําไรพิเศษจากการขายโรงแรมไอบิส 2 แหง และการเพิ่มขึ้นของทุน
ชําระแลวจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิสงผลใหสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจาก 3,688 ลานบาท ณ สิ้นป 2555 มา
เปน 5,229 ลานบาท ณ สิ้นป 2556 การเพิ่มขึ้นของสวนของผูถือหุนและการลดภาระหนี้สินทั้งในสวนการชําระคืนหนี้เงินตน
ตามงวดปกติและการชําระคืนกอนกําหนดจากการขายโรงแรมไอบิส 2 แหงดังกลาว ทําใหอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
สุทธิตอสวนของผูถือหุนลดลงอยางมากจากระดับ 2.0 เทาเมื่อสิ้นป 2555 สูระดับ 1.2 เทา ณ สิ้นป 2556 โดยมียอดเงินสด
คงเหลือจํานวน 827 ลานบาท สถานะทางการเงินที่มีความแข็งแกรงมากขึ้นนี้จะเปนปจจัยสําคัญที่ชวยสนับสนุนใหเรา
สามารถดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรเพื่อสรางความมั่นคงใหกับ ดิ เอราวัณ กรุป ตอไปในระยะยาว
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2.5 ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย
ความรับผิดชอบตอผูสวนไดเสียถือเปนสวนที่สําคัญของการดําเนินกิจการ ซึ่งบริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะพัฒนา
ธุรกิจอยางยั่งยืนโดยการพัฒนากระบวนการเพื่อสรางและพัฒนาแนวคิดดานความรับผิดชอบตอสังคมจากภายในบริษัทฯ
(CSR in process) ซึ่งหมายถึงความรับผิดชอบที่บริษัทฯ พึงมีตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไดแก ผูถือหุน พนักงาน ครอบครัว
พนักงาน ลูกคา เจาหนี้ คูคา คูแขงขัน รัฐ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม โดยคณะกรรมการอนุมัติงบประมาณสําหรับทํา
โครงการ “ดิ เอราวัณ เพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม” ซึ่งประกอบดวย การทําประโยชนใหกับชุมชนใกลเคียงกับทรัพยสินของ
บริษัทฯ และสังคมทั่วไปโดยสวนรวม (CSR After-process) อยางตอเนื่องและยั่งยืน
ในสวนของกิจกรรมเพื่อสังคม เราทํากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมโดยมุงเนนเรื่องแนวคิด และการดําเนิน
กิจกรรมใหเกิดประโยชนสูงสุดตรงตามความตองการของชุมชนและสังคมอยางแทจริง และสามารถทําไดอยางตอเนื่องและ
วัดผลได ทั้งนี้ บริษัทฯ สนับสนุนใหพนักงาน และครอบครัว รวมถึงบุคคลทั่วไปรวมทํากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชนใน
ฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบาย และงบประมาณการทํากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมไวอยาง
ชัดเจน โดยจัดสรรงบประมาณไวประมาณรอยละ 0.5 ของกําไรสุทธิ เพื่อทํากิจกรรมตางๆ ทั้งนี้ สามารถแบงกิจกรรมออกได
เปน 4 ดาน คือ 1) กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว 2) กิจกรรมพัฒนาชุมชน 3) กิจกรรมสงเสริมในเรื่องการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม และ 4) กิจกรรมอนุรักษชางไทย
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผูถือหุนที่เขารวมประชุมสอบถาม และ
คณะกรรมการและผูบริหารประกอบดวยประธานกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ รวมกัน
ชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้
ผูถือหุนที่ 1: โรงแรมระดับ Budget เปรียบเทียบกับโรงแรมระดับอื่นอัตรา Margin เปนอยางไรบางครับ
ตอบ: รายไดของโรงแรมถาดูตามลักษณะของธุรกิจตองแบงออกเปนสองสวนใหญๆ คือ รายไดจากหองพักและรายไดจาก
อาหาร (F&B) ซึ่ง Margin ของรายไดของหองพักและรายไดของอาหารจะแตกตางกัน Margin ของรายไดหองพักจะสูง
เนื่องจากวาเราไดลงทุนในเรื่องหองพักไปแลวเพราะฉะนั้นคาใชจายที่จะใหบริการหองพักก็จะไมมาก สําหรับโรงแรมของเรา
อยูในระดับประมาณ 80-85% ถาเปนในสวนของรายไดคาอาหาร Margin จะนอยกวาอยูที่ประมาณ 35-40% เพราะฉะนั้น
ถามาดู Margin รวมของโรงแรมจะขึ้นอยูกับวาสัดสวนของหองพักและสัดสวนของอาหารรวมกันแลวเปนอยางไร โดยปกติ
โรงแรมระดับ 5 ดาว จะมีสัดสวนของอาหารคอนขางสูงอยางโรงแรม 5 ดาวของเราเองซึ่งมีความโดดเดนในเรื่องของ
การจัดเลี้ยง และการใหบริการดานอาหาร เราจะมีสัดสวนหองพักและอาหารประมาณ 50:50 เพราะฉะนั้น EBITDA Margin
รวมของโรงแรมระดับ 5 ดาวก็จะอยูระดับ 30% ในสวนของโรงแรมระดับกลางสัดสวนของอาหารจะนอยลงโดย 70% เปน
รายไดหองพักและ 30% เปนรายไดอาหาร เพราะฉะนั้น EBITDA Margin ของโรงแรมระดับกลางจะสูงขึ้น อยูที่ระดับ
ประมาณ 40-45% ถาลงมาโรงแรมระดับประหยัดก็จะมีรายไดสวนหองพักเพิ่มขึ้น ลูกคาสวนใหญจะไมตองการการบริการ
ในสวนของอาหาร เพราะฉะนั้นโรงแรมระดับชั้นประหยัด EBITDA Margin จะอยูที่ระดับ 45-50% เมื่อลงไปยังระดับ
Budget จะเนนไปที่หองพักอยางเดียวเพราะวาลูกคาไมไดตองการบริการในดานอาหารเราอาจจะมี Corner เล็กๆ มี
เครื่องดื่มบางแตไมไดเปนรายไดที่เปนนัยสําคัญ โดยที่เราตั้งเปา EBITDA Margin ไวที่ระดับประมาณ 50-55%
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ผูถือหุนที่ 2: ibis กับ HOP INN เปนโรงแรมระดับเดียวกันหรือเปลา
ตอบ: ibis เปนโรงแรมระดับชั้นประหยัดหรือเรียกวา Economy สําหรับ HOP INN เปนโรงแรมระดับ Budget ความ
แตกตางของ ibis และ HOP INN ก็คือฐานลูกคา บริการที่ให และราคา โดยราคาโดยเฉลี่ยของ ibis จะอยูที่ประมาณ
1,300-1,500 บาทตอหอง แต HOP INN จะอยูที่ระดับราคาประมาณ 550-650 บาท เพราะวาบริการที่ใหตางกันและฐาน
ลูกคาที่เราวางไวก็จะคนละกลุม สําหรับ ibis เรารับนักทองเที่ยวตางชาติ และนักทองเที่ยวชาวไทยดวยขึ้นอยูกับ Location
สวน HOP INNเปาหมายที่สําคัญจะเปนนักเดินทางในประเทศเปนสวนใหญ
ผูถือหุนที่ 3: แบงถามเปน 4 ขอดังนี้
ขอที่ 1 โรงแรมไอบิส ที่กระบี่ใช ibis style เปน Logo สีเขียว ทําไมถึงใช ibis style ตางจาก ibis สีแดง
ตรงไหน
ขอที่ 2 เอราวัณจะลงทุนในโรงแรม 5 ดาวอีกหรือไม
ขอที่ 3 คูแขงของ HOP INN คือใคร
ขอที่ 4 ปญหาภัยธรรมชาติและภัยการเมืองที่ผานมาบริษัทฯ มีแผนรับมืออยางไรบาง ถามันเกิดขึ้นในอนาคต
เชน ปลายป 2554 มีน้ําทวมในกรุงเทพฯ บริษัทฯ จะมีแผนรับมืออยางไร
ตอบ: ขอที่ 1 ibis style เปน Product ที่เราสามารถจะ Design หองใหแตกตางจากมาตรฐาน สําหรับ ibis ที่เห็นเปนสีแดง
ทุกหอง Design จะเหมือนกัน แตเนื่องจากการศึกษาขอมูลนักทองเที่ยวที่ไปพักจังหวัดกระบี่ สวนใหญจะคอนขางอยูยาว
เราจึงออกแบบหองพักใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความสบายมากขึ้น สวนระดับราคาคงขึ้นอยูกับกลไกของตลาด
ขอที่ 2 จากการวิเคราะหตลาด เราดูในเรื่อง Demand และ Supply ในตลาด โดยเราทําการวิเคราะหอยางละเอียด
ทุกๆ พื้นที่ไมวาจะเปนที่กรุงเทพฯ พัทยา หรือที่ใดก็ตามเพื่อจะศึกษาโอกาสที่จะสรางผลตอบแทนที่ดี ซึ่งจากการวิเคราะห
ภาพรวมของตลาดมาโดยตลอดเรามองเห็นโอกาสการลงทุนในโรงแรมระดับกลางและลางมากกวา เนื่องจากเปนตลาดที่
Demand มีการเติบโตสูงและเติบโตสูงกวา Supply ในสวนของโรงแรม 5 ดาวนั้นยังสามารถเติบโตไดเพราะวาเรามีความ
แข็งแกรงไมวาจะเปนเรื่องของโรงแรม Location และศักยภาพในการแขงขัน แตอยางไรก็ตาม การวิเคราะหตองทําตอเนื่อง
เพราะเมื่อถึงจุดหนึ่ง Demand ของโรงแรมระดับ 5 ดาวก็อาจจะมีการเติบโตดีขึ้น ซึ่งในชวง 2 ปที่ผานมา จํานวน
นักทองเที่ยวมีการเติบโตคอนขางสูงในระดับที่ 20% เราก็เห็นวาโรงแรมระดับ 5 ดาวสามารถที่จะปรับระดับราคาขึ้นได
ถึงแมวาจะมี Supply เขามาเพิ่มเติมก็ตาม โรงแรมของเราเองสามารถปรับไดทั้งอัตราการเขาพักและราคาที่ดีขึ้น แตถาดู
ชองทางในการทํากําไร สรางผลตอบแทน ณ ปจจุบันในระยะ 4-5 ปขางหนา การลงทุนโรงแรมระดับกลางและระดับลาง
นาจะมีโอกาสสรางผลตอบแทนไดดีกวา
ขอที่ 3 คูแขงของ HOP INN เปนโรงแรมที่อยูในจังหวัดนั้นๆ สําหรับ ขอที่ 4 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอธุรกิจโรงแรม
โดยตรงคือความเสี่ยงของการเดินทางไมวาจะเกิดเหตุการณใดก็ตาม ถาแสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงในการเดินทางจะมี
ผลกระทบกับธุรกิจทันที ในเรื่องของภัยธรรมชาติ เหตุการณน้ําทวม ซึ่งความจริงแลวน้ําไมไดทวมเขามาถึงพื้นที่ในกรุงเทพฯ
แตนักทองเที่ยวมีความกังวลในเรื่องของการเดินทางจึงมีผลกระทบ สําหรับเรื่องของสถานการณทางการเมืองก็เชนกัน อยาง
ที่เรียนไปตอนตนคือ ในภาวะที่อาจจะมีความขัดแยงทางการเมือง มีการชุมนุม หรืออะไรก็ตาม ถาเหตุการณไมไดไปถึงจุดที่
มีการแจงเตือนการเดินทาง โดยตลอด 4-5 ปที่ผานมาจะไมมีผลกระทบเลย เพราะวานักทองเที่ยวก็ยังเดินทางมาประเทศ
ไทยตามปกติ ไ ม วา จะเป น การพั กผ อ น หรื อ การทํ า ธุ ร กิ จ ก็ ต าม แตจ ะมี ป ญ หาเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ มี ก ารแจ ง เตื อ นการเดิ น ทาง
เพราะฉะนั้น ขึ้นอยูกับระดับของเหตุการณซึ่งมีผลกระทบที่แตกตางกัน ในกลุมของเอราวัณเราจะดูหมดทุกเรื่อง เนื่องจาก
เปนการลงทุนระยะยาว เพราะฉะนั้นในการเลือกประเภทโรงแรมหรือ Location จะตองตัดสินใจอยางรอบคอบ และเงิน
ลงทุนตองถูกตองและเหมาะสม เพราะฉะนั้น เราจะมีการประเมินความเสี่ยงทุกๆ ความเสี่ยง ในสวนแรกคือการกระจายฐาน
ลูกคาซึ่งเปนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหนึ่งวา ถามีเหตุการณเกิดขึ้นกับกลุมลูกคากลุมใดกลุมหนึ่งเราก็จะมีความ
หวั่นไหนกับสถานการณนอยลง สวนที่สองก็จะเปนเรื่องแหลงที่ตั้ง ซึ่งทุกทานคงจะเห็นดวยวาถึงแมจะเกิดเหตุการณตางๆ
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 | 14 |

สิ่งที่สงมาดวย 1 (สําหรับวาระ 1 )
ในกรุงเทพฯ แตกรุงเทพฯ ก็ยังเปนเมืองที่สําคัญของประเทศไทยและคงจะเปน Gateway ที่สําคัญของ AEC ดวย และก็ยัง
เปนศูนยกลางของการทํากิจกรรมตางๆ เพราะฉะนั้นในสวนของกรุงเทพฯ เราไดใชวิธีกระจายความเสี่ยงในเรื่องของ
Location และระดับโรงแรมที่เรามีทั้ง 5 ดาว 4 ดาว และโรงแรมชั้นประหยัด ซึ่งกระจายอยูตามพื้นที่ตางๆ โดยขอ
ยกตัวอยางเหตุการณที่เกิดขึ้น ณ ปจจุบัน เรามีโรงแรมในกรุงเทพฯ 8 แหง เปนโรงแรม ibis 4 แหง ซึ่งตั้งอยูที่ซอยนานา สาทร
สยาม และริมแมน้ําเจาพระยาที่เจริญนคร โดยโรงแรม ibis Riverside ที่เจริญนครไมไดรับผลกระทบเลยถึงแมวาจะมีการ
แจงเตือนการเดินทางมากรุงเทพฯ หรือประเทศไทยก็ตาม โรงแรม ibis Riverside ยังสามารถดําเนินการตามปกติ ซึ่งเปน
ตัวอยางของแผนยุทธศาสตรที่ใชในการบริหารจัดการความเสี่ยง ในดาน Crisis Management ซึ่งเปนเรื่องที่เราตองทํา โดย
ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณเกิดขึ้นจะมีสองสิ่งที่เราใหความสําคัญ อันดับแรกจะเปนในเรื่องของแผนฟนฟูวาเมื่อเหตุการณสงบ
ลงเรามีแผนฟนฟูเรื่องอะไรบาง และอันดับที่ 2 คือเรื่องของการบริหารตนทุน ซึ่งเราก็บริหารจัดการไดดีระดับหนึ่ง
ผูถือหุนที่ 2: เรามี Brand เยอะแตละ Brand จับระดับตางกันแตผมคิดวาคนบริหารก็ตองมี Mentality ที่ตางกันและชุด
บริหารแตละ Brand เรามี Brand Manager หรือไม
ตอบ: กอนที่เราจะมี Brand HOP INN ของตัวเองที่ผานมา เราใชวิธีจางบริหารซึ่งเห็นประโยชนของความเชี่ยวชาญของแต
ละ Brand อยูแลว โดยโครงสรางที่เกิดขึ้นจะมีการทําสัญญาจางบริหารกับ Chain ตางๆ และเราจะเลือก Brand ที่เหมาะสม
กับประเภทของโรงแรม และกลุมลูกคาเปาหมายของโรงแรม โดยแตละโรงแรมจะมีทีมผูบริหารที่แตกตางกัน โดยแตละกลุม
จะมีความเชี่ยวชาญกับ Brand และประเภทของโรงแรมอยูแลว ในสวนของผูบริหารฝง Owner และฝายจัดการ เปนตัวแทน
ของผูถือหุนในการกํากับดูแล เรามีหนาที่กํากับดูแลกลุมผูบริหารโรงแรมตางๆ เพื่อใหเกิดผลตอบแทนอยางที่ตองการ
ผูถือหุนที่ 4: สัดสวนรายไดของโรงแรมระดับลางป 2558 มีประมาณ 3% อยากทราบเปาหมายของบริษัทฯ วาใหความหวัง
กับ Segment ของ HOP INN อยางไร และถาขยายตัวเต็มที่แลวคาดวาจะมีสัดสวนรายไดกี่เปอรเซ็นตของรายไดรวมของ
บริษัทฯ
ตอบ: ในแผนการที่วางไว HOP INN จะเปดใหบริการ 10 โรงแรมในปนี้ และอีก 15 แหงในชวงปลายป 2558 ดังนั้น ตัวเลขที่
เห็น 3% ในป 2558 เปนตัวเลขของ 10 แหงแรก สวนรายไดจากโรงแรม HOP INN 25 แหงจะเห็นชัดเจนมากขึ้นในป 2559
ผูถือหุน ที่ 5: เรื่องกลยุทธที่มีการขายทรัพยสินเพื่อ รับรูมูลคาตลาดในปที่แลวมีการขายทรัพยสินไป 2 โรงแรม อยาก
สอบถามวาในปนี้และปหนามีแผนที่จะขายทรัพยสินเพิ่มเติมไหมครับ และถามีการขายไมทราบวาจะทําการขายในไตรมาส
ไหน และขายเขา Property Fund หรือไปเขาในตัว REIT
ตอบ: เรามีแผนที่จะขายทรัพยสินเพื่อดําเนินการตามนโยบายเพื่อรับมูลคาและเพิ่มผลตอบแทนใหกับผูลงทุน ในการ
พิจารณาในการขายทรัพยสินนั้นตองดูในเรื่องของผลตอบแทนใหกับผูถือหุนโดยตองดูภาวะตลาดวาเอื้ออํานวยมากนอย
ขนาดไหน เนื่องจากวัตถุประสงคคือ เพื่อรับรูมูลคาตลาด เราไมไดมีความจําเปนที่จะขายทรัพยสินเพื่อระดมทุน เพราะ ณ
วันนี้เรายังสามารถที่จะระดมทุนในสวนของหนี้สินเพิ่มเติมไดดวย และตนทุนที่จะระดมในฝงของหนี้สินในประเทศเราก็
คอนขางถูก ที่ผานมาเราก็มีตนทุนทางการเงินที่ไมสูง สําหรับการขายจะเปนการขายเขากองทุนอสังหาริมทรัพยหรือวาจะ
เปน REIT ตอนนี้ยังไมชัดเจนเพราะทางก.ล.ต. ไมไดอนุญาตใหเพิ่มทุนตัวกองทุนอสังหาริมทรัพยแลว และถาจะทําตอง
แปลง ERWPF ใหเปน REIT กอนจึงจะเพิ่มทุนได หรืออาจจะตั้งกอง REIT ใหมโดยยังอยูในชวงติดตามอยูวากฎระเบียบที่
ออกมาจะเปนอยางไร
ผูถือหุนที่ 6: แบงถามเปน 2 ขอดังนี้
ขอที่ 1 ดานการบริหารกระจายความเสี่ยงคอนขางเห็นดวยวาสิ่งที่ทานทําอยูนั้นจะเหมาะสม แตขณะเดียวกัน
อยากทราบวาตามที่รายงานมาทั้งหมด รูสึกวาเปอรเซ็นตโรงแรมชั้นประหยัดเติบโตคอนขางสูง คือประมาณเกือบครึ่งหนึ่ง
ของการเจริญเติบโตทั้งหมดก็วาได โดยที่โรงแรมระดับ 5 ดาวการเติบโตมีแคเปอรเซ็นตเดียว แตดูกราฟที่ฉายสไลดมามันจะ
ขัดกันหรือเปลาวาเปอรเซ็นตเดียวแตเปนกราฟที่แทงยาวและหนา แตที่โรงแรมระดับประหยัด 40 กวาเปอรเซ็นต กราฟกลับ
แทงเล็กกวาเยอะ อยากใหชวยขยายตรงนี้วามันขัดแยงกันระหวางภาพกับสิ่งที่รายงาน
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สิ่งที่สงมาดวย 1 (สําหรับวาระ 1 )
ขอที่ 2 นักทองเที่ยวชาวตางประเทศมีสวนถึง 70% แตนักทองเที่ยวภายในประเทศเรามีแค 30% และโรงแรม
กระจายอยูในหลายจังหวัดโดยเฉพาะในจังหวัดทองเที่ยว ในชวงที่มีสถานการณอันตรายชาวตางประเทศจะถูกแจงใหระงับ
การเดินทางเหลานี้ เราก็ยังมีการเจริญเติบโตมีรายไดที่ยังเรียกวารักษาระดับไดหรือรักษาระดับไดดีขึ้นมากเปนอยางไร
ตอบ : ขอที่ 1 ตองเรียนวาดวยขนาดของโรงแรมถาเรารวมรายไดที่เราทํามาหาไดจากโรงแรม 5 ดาวรวมกัน โดยเฉพาะ
โรงแรม Grand Hyatt Erawan และ JW Marriott จะมีขนาดที่คอนขางใหญ รายไดจะคอนขางสูงเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบ
สัดสวนรายไดของกลุมโรงแรม 5 ดาวจะเปนยอดที่สูง และรายไดของโรงแรมชั้นประหยัดเทียบสัดสวนของรายไดก็จะนอย
กวา และที่รายงานในดานการเจริญเติมโตนั้นเปนอัตราการเติบโตเชน ถาโรงแรม 5 ดาวอยูที่ 100 บาท แตเติบโต 1%
ในขณะที่โรงแรมชั้นประหยัดสัดสวนรายไดอยูที่ประมาณ 30 บาท แตเติบโต 40% เปนเรื่องของลักษณะการเติบโต สาเหตุที่
โรงแรมชั้นประหยัดมีการเติบโตที่ดีกวามาจากสองสวนคือ เนื่องจากมีการเปดดําเนินการโรงแรมใหมในกลุมโรงแรมชั้น
ประหยัด ดังนั้น เราจะมีจํานวนหองใหบริการเพิ่มขึ้น ในสวนที่ 2 โรงแรมชั้นประหยัดของเราเปดดําเนินการมาไมนาน โดย
เปดดําเนินการโรงแรมแรกในป 2551 ปนี้เขาสูปที่ 5 ปกติแลวโรงแรมที่เปดดําเนินการชวงแรกๆ ก็จะมีการเจริญเติบโตใน
ลักษณะที่กาวกระโดด
ผูถือหุน ที่ 6: ขอสอบถามวา ถา เปนอยางนั้น มัน มีความคุมค าหรือ เป นไปไดไหมวา ถ าหากโรงแรมระดับประหยั ดซึ่ ง
คอนขางมีการเจริญเติบโตที่คอนขางสูงกวา เราจะสามารถปรับตัวโรงแรม 5 ดาวมาเปนระดับชั้นประหยัดเพื่อใหเราสามารถ
ไดหองพักมากขึ้นหรือไดผูเขาพักมามากขึ้น อันนั้นจะคุมคาหรือไมครับ
ตอบ: ไมสามารถทําได เนื่องจากโรงแรมมีการกอสรางตามลักษณะประเภทของโรงแรม การที่จะปรับประเภทของโรงแรมจะ
เปนการลงทุนที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ โรงแรมระดับ 5 ดาวก็ใหผลตอบแทนที่ดีเชนกัน โดยในป 2556 เรามีการปดปรับปรุง
หองพักของโรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ ซึ่งเปดมา 22 ปแลวและถึงเวลาที่จะตองปรับปรุงหองพัก โดยปกติโรงแรมจะมี
การปรับปรุงใหญทุก 8-10 ป และในการปรับปรุงหองพักตองมีการปดบางชั้น เพื่อปรับปรุงหองพัก ดังนั้นรายไดของโรงแรม
แกรนด ไฮแอท ในป 2555-2556 จึงไมไดเติบโตในระดับเดียวกันกับโรงแรมอื่น
ผูถือหุนที่ 6: ถาอยางนั้นในการที่เราปรับปรุงโรงแรมระดับ 5 ดาว เราสามารถที่จะปรับปรุงในสวนนี้เพื่อมาเปนสวนผสม
แบบประหยัดเขาไปมันจะดีไมดียังไงครับ
ตอบ: ไมสามารถทําไดเนื่องจากลักษณะความตองการของลูกคาตองแยกจากกันใหชัดเจน ณ ปจจุบันเรามีการกระจาย
เรื่องของแหลงที่ตั้งซึ่งครอบคลุมแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย ถาในแหลงทองเที่ยวที่เปนที่นิยมของคนไทย ก็จะมีสัดสวน
ของคนไทยเพิ่มขึ้น ในแหลงทองเที่ยวที่ราคาหองพักอยูในระดับที่สูง เชน สมุย หรือ ภูเก็ต ก็จะมีนักทองเที่ยวตางชาติ
มากกวาเนื่องจากกําลังซื้อของนักทองเที่ยวตางชาติมีสูงกวา แตถาเปนโรงแรมที่อยูใกลกรุงเทพฯ ซึ่งสามารถเดินทางได
สะดวก เชน พัทยา หรือ หัวหิน ก็จะมีนักทองเที่ยวชาวไทยสูงขึ้น ในการลงทุนในที่ตางๆ เรามองเปาหมายของนักทองเที่ยว
เปน สํา คัญ เพราะฉะนั้น ถ า เราไปในแหล ง ที่ตั้ ง ที่ ร องรั บ ได ทั้ง คนไทยและตา งชาติ ความหวั่ น ไหวต อ สถานการณ ข อง
นักทองเที่ยวตางชาติจะนอยลง ที่ผานมาจะเห็นไดวาที่พัทยา หรือหัวหิน ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่นิยมของชาวไทยจะไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณนอยมาก หรือแทบจะไมไดรับผลกระทบเลย หรือวาจังหวัดกระบี่ ที่เรากําลังจะเปดดําเนินการก็
จะมีสัดสวนทั้งนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่มีความหวั่นไหวตอสถานการณนอยลง
ผูถือหุนที่ 6: ในจํานวนปริมาณของชาวตางประเทศซึ่งเปนสัดสวน 70% ของนักทองเที่ยวทั้งหมดเรามีการประเมินไหมวา
70% นั้นเปนสัดสวน AEC ประมาณอัตราสวนเทาไหร โดยเฉพาะอยางยิ่งในปหนาที่จะเปด AEC แลว เรามีการทําสถิติหรือ
แยกแยะวาในกลุม 70% นี้เปน AEC ประมาณเทาไหรในตรงนี้จะเปนสวนที่ผมมองวานาจะเปนสวนที่เอามาประกอบการ
บริหารจัดการในปหนาที่จะเปด AEC เพราะผมสังเกตวาแถวบานผม ในชวงระยะปสองปนี้มีคนที่อยูในเอเซียมากกวาคน
ตางประเทศมากขึ้น ฝรั่งชาวยุโรปอเมริกานอยลง ซึ่งบานผมก็เปนแหลงทองเที่ยวก็เลยสงสัยวาในตรงนี้เปนอยางไร
ตอบ: ในสวนของนักทองเที่ยวตางชาติที่เขามาบานเราไมวาจะมีหรือไมมี AEC ก็มีการทําการคากันอยูแลว และมีการ
เดินทางไปมาหาสูกัน เนื่องจากชายแดนติดกัน จะเห็นวามีการเดินทางไปยังลาว กัมพูชา พมา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง 2
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สิ่งที่สงมาดวย 1 (สําหรับวาระ 1 )
ปที่ผานมาพมาเปดประเทศ มีการแลกเปลี่ยนทําธุรกิจการคากันมากขึ้น แตถาไปดูนักทองเที่ยวกลุมใหญๆ ที่เขามาใน
ประเทศไทยจริงๆ แลว กลุมนั้นยังถือวาไมมาก ซึ่งเรามองวาเปนปจจัยที่ชวยในการสนับสนุนโรงแรม HOP INN ใน
ตา งจั ง หวัด ด ว ย เชน ลาวก็ จ ะเดิ น ทางเข า มาอุ ด รธานี หนองคาย พม า เองเราก็ จ ะเห็ น เข า มาทางแม ส อด กาญจนบุ รี
เพราะฉะนั้นถือวาเปนสวนเสริมจึงตองเรียนวากิจกรรมเหลานี้มีอยูแลวไมวาจะเปด AEC หรือไมก็ตาม
ผูถือหุนที่ 7: แบงเปน 2 ขอ
ขอที่ 1 โรงแรม HOP INN จะไมมีสระวายน้ํา และฟตเนส ใชหรือไม
ขอที่ 2 ศูนยการคาติดโรงแรมแกรนด ไฮแอท มีแผนจะทําอะไรหรือไม
ตอบ: ขอที่ 1 ถูกตองคะ จากการสํารวจตลาดในตางจังหวัดเราเห็นโรงแรมทุกระดับ แตตองเรียนวาจริงๆ ตามตางจังหวัดที่
ไมใชแหลงทองเที่ยวโรงแรม ระดับ 4 ดาว จะมีสระวายน้ํา มีหองจัดเลี้ยง และรองลงมาก็จะเปนโรงแรมในกลุม Budget แต
อยางที่เรียนวากลุมเปาหมายของเราเปนนักเดินทางที่เดินทางสม่ําเสมอ เชน พนักงานขาย หรือพนักงานบริษัท ซึ่งจะมีการ
เดินทางประมาณ 15-20 วัน โดยจะไปยังจังหวัดตางๆ โดยมีงบประมาณของหองพักก็จะอยูในระดับ Budget ไมถึงระดับ 4
ดาว ซึ่งโรงแรมระดับ 4 ดาวในตางจังหวัด จะรองรับขาราชการ หรือการจัดประชุม โรงแรม HOP INN ก็จะเปนโรงแรมระดับ
Budget ที่เนนในเรื่องตอบสนองความตองการพื้นฐานของลูกคาเทานั้น
ขอที่ 2 Erawan Bangkok เปนสวนหนึ่งของรายไดจากพื้นที่เชา โดย ณ ปจจุบันดวย Location รานคา Brandname
และผูเชาที่เรามีอยูก็เปนผูเชาที่ดี อัตราการเชาอยูในระดับสูงและสามารถเพิ่มอัตราคาเชาไดสม่ําเสมอ
ผูถือหุนที่ 6: ขอมูลทางการเงินโดยสรุปในหนาที่ 4 โดยอัตราสวนตางๆ สวนใหญดูดีแตอัตราผลตอบแทนในสวนของผูถือ
หุนในป 2554 อยูที่ 14.62% ป 2555 ลดลงเหลือ 1.63% แตในป 2556 เพิ่มขึ้นเปน 21.67% ทั้งๆ ที่ในป 2556 เรามีปญหา
บานเมือง แตป 2555 เปนปที่ดีมากคือหุนทุกตัวในตลาดหลักทรัพยคอนขางมีการกาวหนาคอนขางมาก
ตอบ: อันนี้เปนผลมาจากกําไรจากการขายทรัพยสินตามกลยุทธเพิ่มผลตอบแทนคือในป 2554 เรามีการขายอาคารเพลินจิต
เซ็นเตอร เขากองทุนฯ ทําใหมีกําไรพิเศษ 664 ลานบาท เลยทําใหมีกําไรสุทธิป 2554 อยูที่ 490 ลานบาท ในป 2555 เราไมมี
การขายทรัพยสินมีเฉพาะกําไรปกติอยูที่ 57 ลานบาท และในป 2556 จะเห็นวามีกําไรจากการขายทรัพยสินที่ 864 ลานบาท
ก็เลยทําใหเกิดกําไรสุทธิที่ 937 ลานบาท
ผูถือหุนที่ 6: ถาเปนอยางนี้แสดงวาในดานผลตอบแทนดานสินทรัพยที่เรามีการขายออกไปแลว สินทรัพยในอัตราสวน
เปอรเซ็นตในป 2555 ลดลงเหลือเพียงเล็กนอยแตเพิ่มสูงขึ้นกวา 2 เทาของป 2554 ในป 2556 ซึ่งเปนไปตามที่ทานชี้แจง แต
สําหรับสวนของผูถือหุนไมทราบวาสาเหตุใดที่อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนในป 2556 เพิ่มสูงขึ้นถึง 21%
ตอบ: ตองเรียนวาอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนตัวตั้งก็จะเปนกําไร และตัวหารก็จะคือสวนของผูถือหุน
เพราะฉะนั้นความแตกตางเกิดขึ้นจากตัวกําไรอยางที่เรียนวาในป 2554 เรามีกําไรที่ 491 ลานบาท เนื่องจากมีการขาย
สินทรัพยเพิ่มเขามา ในป 2555 เราไมไดมีกําไรพิเศษ เปนกําไรปกติเพราะฉะนั้น ถาใชตัว 57 ลานบาท แลวหารดวยสวนของ
ผูถือหุนอยูที่ 3,688 ลานบาท อัตราผลตอบแทนอยูที่ 1.63 แตกลับกันในป 2556 เรามีการขายทรัพยสินตามยุทธศาสตรใน
เรื่องของการเพิ่มผลตอบแทนทําใหมีกําไรเพิ่ม
ผูถือหุนที่ 6: แสดงวาถาปใดไมมีการขายทรัพยสินอัตราสวนในตรงนี้จะลดลงไปใกลเคียงกับระดับประมาณ 10 กวา
เปอรเซ็นตใชหรือเปลา
ตอบ: เป น ไปได เ พราะมี ส องส ว นในส ว นของกํ า ไรจากการดํ า เนิ น งานปกติ ส ว นหนึ่ ง ซึ่ ง เราก็ ค าดหวั ง ว า มั น จะมี ก าร
เจริญเติบโต และมีกําไรที่เกิดขึ้นจากการขายทรัพยสิน ซึ่งกําไรที่เกิดขึ้นจากการขายทรัพยสินขึ้นอยูกับวาไดมีการขาย
ทรัพยสินหรือไม
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สิ่งที่สงมาดวย 1 (สําหรับวาระ 1 )
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
อีก ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2556
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2556 และรับรองรายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน ประจําป 2556
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงิน
รวมของบริ ษัท ฯ สํ า หรั บ ปสิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 ซึ่ง ผ า นการตรวจสอบจากผูส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการไดพิจารณาแลว เห็นวาถูกตอง ครบถวน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป ปรากฏในหมวด “ขอมูลทางการเงิน” “รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต” และ “รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจําป 2556 (สิ่งที่สงมาดวย 2) ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือ
เชิญประชุมในครั้งนี้ ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
รายการ
งบเฉพาะบริษัทฯ
งบการเงินรวม
สินทรัพยรวม
12,523.70
13,715.30
หนี้สินรวม

5,294.19

8,486.40

สวนของผูถือหุนรวม

7,229.50

5,228.90

รายไดรวม

3,690.70

5,596.96

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

1,402.03

936.77

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน

0.62 บาท

0.42 บาท

กําไรสะสม (ยังไมจัดสรร)

3,778.91

1,584.46

ประเด็นคําถามและคําอธิบายของคณะกรรมการและผูบริหารในวาระนี้ไดจดบันทึกรวมไวในวาระที่ 2
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
อีก ประธานไดเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินรวมของบริษัท
ฯ สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
มติ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุน = 1 เสียง)
1,794,330,225
342,161
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รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9809
0.0000
0.0191

สิ่งที่สงมาดวย 1 (สําหรับวาระ 1 )
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลประจําป
4.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมาย
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตาม พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116
“บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของ กําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน เวนแตบริษัทจะมี
ขอบังคับหรือกฎหมายอื่นกําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวานั้น” และขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 54 กําหนดวา “บริษัทตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยก
มา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” บริษัทฯ จึงเสนอขออนุมัติใหจัดสรรกําไร
เปนเงินสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรสุทธิเฉพาะกิจการ เปนเงิน 70.20 ลานบาท เนื่องจาก บริษัทฯ มีกําไรเฉพาะ
กิจการจํานวน 1,402.03 ลานบาท
ประธานเปดโอกาสใหท่ีประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรสุทธิเฉพาะกิจการ
เปนเงิน 70.20 ลานบาท
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรสุทธิเฉพาะกิจการ
เปนเงิน 70.20 ลานบาท ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
มติ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุน = 1 เสียง)
1,794,554,225
143,161

รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9920
0.0000
0.0080

4.2 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2556
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลประมาณรอยละ 35 ของกําไรสุทธิของงบการเงิน
รวมหลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ไดกําหนดไว อยางไรก็ตาม อัตราการจายเงินปนผลดังกลาว
จะขึ้นอยูกับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ และเนื่องจากผลประกอบการตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ป
2556 มีกําไรทุนสุทธิ 936.77 ลานบาท คณะกรรมการจึงขอนําเสนอตอที่ประชุมเพื่ออนุมัติจายเงินปนผล ประจําป 2556 ใน
อัตรารอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม คิดเปนเงินปนผล 0.1515 บาทตอหุน เปนเงินประมาณ 374.91 ลานบาท
โดยจะจายใหแกผูถือหุนที่มีสทิ ธิไดรับเงินปนผลตามที่ ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิผูถือหุน (Record Date) เพื่อสิทธิใน
การรับเงินปนผลในวันที่ 12 มีนาคม 2557 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ.2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 13 มีนาคม 2557 และ
กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2556
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สิ่งที่สงมาดวย 1 (สําหรับวาระ 1 )
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2556 ในอัตรา 0.1515 บาทตอหุน คิดเปนประมาณรอยละ
40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม เปนเงินประมาณ 374.91 ลานบาท ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
มติ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุน = 1 เสียง)
1,794,554,225
143,161

รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9920
0.0000
0.0080

4.3 พิจารณาอนุมัติใหมีการเปลี่ยนนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการเห็นสมควรใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหมีการเปลี่ยนนโยบายการ
จายเงินปนผลของบริษัทฯ โดยมีผลบังคับใชสําหรับการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานตั้งแตป 2557 เปนตนไป ดังนี้
เดิม
“บริษัทฯ มีนโยบายในการจายเงินปนผล ประมาณรอยละ 35 ของกําไรสุทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารอง
ตางๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย และบริษัทฯ ไดกําหนดไว อยางไรก็ตาม อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวขึ้นอยูกับ
กระแสเงินสด และภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงขอจํากัดทางกฎหมายและความจําเปน
อื่น”
ใหม
“บริษัทฯ มีนโยบายในการจายเงินปนผล ประมาณรอยละ 40 ของกําไรสุทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารอง
ตางๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย และบริษัทฯ ไดกําหนดไว อยางไรก็ตาม อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวขึ้นอยูกับ
กระแสเงินสด และภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงขอจํากัดทางกฎหมายและความจําเปน
อื่น”
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
มติ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุน = 1 เสียง)
1,785,710,225
8,987,161

รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.4992
0.0000
0.5008

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2556
ประธาน ขอใหนายสรรเสริญ วงศช ะอุม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แ จงรายละเอียดในวาระนี้ โดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรายงานสรุปใหที่ประชุมทราบดังตอไปนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จัดประชุมรวม 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตาม “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือ
หุน” ซึ่งปรากฏในรายงานประจําป 2556 (สิ่งที่สงมาดวย 2) ในหนังสือเชิญประชุม สรุปไดดังนี้
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 | 20 |

สิ่งที่สงมาดวย 1 (สําหรับวาระ 1 )
1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานขอมูลทางการเงินรายไตรมาส และ
รายงานทางการเงินประจําป 2556 ของกลุมบริษัทฯ ที่จัดทําขึ้นอยางถูกตอง มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ซึ่งผูสอบ
บัญชีไดแสดงความเห็นในรายงานอยางไมมีเงื่อนไข
2. การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน
ระบบการควบคุม ภายในของบริษัท ฯ และบริษัท ยอ ย ซึ่งครอบคลุมดานการบัญ ชีแ ละการเงิน การดูแ ลทรัพ ยสิน การ
ปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ มีกลไกการตรวจสอบถวงดุลโดยสายงานตรวจสอบ
ภายในที่เปนอิสระ มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกปองดูแลผลประโยชนของผูถือหุนและผูเกี่ยวของ
3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนดทางการตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของอยาง
ถูกตอง
4. การสอบทานรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการคากับกิจการที่มีความเกี่ยวของกันอยางเปนธรรมตามธุรกิจปกติ ซึ่งบริษัทฯ ได
ถือปฏิบตั ิตามขอกําหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. โดยคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
5. การกํากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานแผนงานประจําป
และติดตามความคืบหนาของการบริหารความเสี่ยงสําคัญทุกไตรมาส มั่นใจไดวาบริษัทฯ มีนโยบายและกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
6. การกํากับดูแลงานตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดใหคําปรึกษาและอนุมัติแผนตรวจสอบ
ภายในประจําป รับทราบและเสนอผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการ พิจารณางบประมาณประจําป ตลอดจนกํากับ
ดูแล สอบทาน และประเมินผลงานของหัวหนาสายงานตรวจสอบภายใน
7. การพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และความเหมาะสมของคาสอบบัญชี เสนอตอคณะกรรมการ เพื่อขอ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2556
มติที่ประชุม รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2556
วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีป 2557
ประธาน ขอให น ายสรรเสริญ วงศชะอุ ม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป น ผู ชี้ แ จงรายละเอี ย ดในวาระ
ดังตอไปนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และคณะกรรมการไดพิจารณาเห็นชอบให
เสนอผูสอบบัญชีแหง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) เปนผูสอบบัญชี เนื่องจากมีผลงานดานการ
ตรวจสอบอยูในระดับที่นาพอใจและเปนที่ยอมรับในระดับสากล จึงนําเสนอตอที่ประชุม เพื่ออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีแหง
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีเพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2557 ตามรายชื่อดังนี้
1. นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 และ/หรือ
2. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3183 และ/หรือ
3. น.ส.วรรณาพร จงพีรเดชานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 ซึ่งเปนผูลงนามในงบการเงินของ
บริษัทฯ ป 2553 ถึงป 2556 รวม 4 ป
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สิ่งที่สงมาดวย 1 (สําหรับวาระ 1 )
โดยผู สอบบั ญชี ทั้ ง 3 คน แห ง บริษั ท เคพี เอ็มจี ภู มิไ ชย สอบบั ญชี จํ ากั ด ไม ไ ด เปน ที่ ป รึก ษาอื่ นใดในบริ ษั ท ฯ
(Non-Audit) ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ
งบการเงินของบริษัทฯ และกําหนดคาสอบบัญชีในอัตรา 2,415,000 บาท (ไมรวมคาใชจายในการปฏิบัติงานนอกเขต
กรุงเทพฯ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ) สูงกวาปกอน 50,000.00 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 2.11 (คาตอบแทนผูสอบ
บัญชีประจําป 2556 เปนเงิน 2,365,000.00 บาท)

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดรับการแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีประจําป 2557 ของบริษัทยอยของ
บริษัทฯ สําหรับคาสอบบัญชีของบริษัทยอยรวมทั้งสิ้น 1,905,000 บาท
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีตามที่เสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี 3 คนตามรายนามขางตนแหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีในอัตรา 2,415,000 บาท สําหรับรอบ
บัญชีป 2557 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
มติ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุน = 1 เสียง)
1,792,565,415
2,131,971

รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.8812
0.0000
0.1188

วาระที่ 7 อนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอที่ 19 กําหนดไววา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ถาจํานวนกรรมการแบงออกใหตรงสามสวนไมไดใหออกโดย
จํานวนใกลที่สุดกับหนึ่งในสาม (1 ใน 3) และกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงหรือครบตามวาระอาจไดรับเลือกตั้งใหมได โดย
ในป 2557 มีกรรมการตองพนจากตําแหนงตามขอบังคับบริษัทฯ จํานวน 5 คน ซึ่งมีสัดสวนใกลหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ไดแก
1. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร กรรมการอิสระ
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผูบริหารระดับสูงและกําหนดคาตอบแทน
2. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
กรรมการ
ประธาน คณะกรรมการลงทุน
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผูบริหารระดับสูงและกําหนดคาตอบแทน
3. นางพนิดา เทพกาญจนา กรรมการ
กรรมการ คณะกรรมการลงทุน
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
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สิ่งที่สงมาดวย 1 (สําหรับวาระ 1 )
4. นายกษมา บุณยคุปต

5. นางกมลวรรณ วิปุลากร

กรรมการ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ คณะกรรมการลงทุน
กรรมการ
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการ คณะกรรมการลงทุน

ซึ่ ง คณะกรรมการมอบหมายให ค ณะกรรมการสรรหาและบรรษั ท ภิ บ าล พิ จ ารณาหากรรมการทดแทนตาม
หลักเกณฑประกอบดวย องคประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
(สําหรั บการสรรหากรรมการอิสระ) และการปฏิบัติห นาที่ของกรรมการ อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
บรรษัทภิบาล นางพนิดา เทพกาญจนา ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล งดออกเสียงและไมเขารวม
ประชุมในวาระดังกลาว
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ไดพิจารณาความเหมาะสม จากการประเมินผลงานของกรรมการรอบปที่
ผานมา และคุณสมบัติเฉพาะของกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ แลวปรากฏวา
กรรมการทั้ง 5 คน เปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ความสามารถที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ อุทิศเวลามากพอ
ในการทํ า หน า ที่ ก รรมการ และมี คุ ณ สมบั ติ ค รบตามเกณฑ ที่ กํ า หนด โดยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารสรรหา ปรากฏอยู ใ น
“โครงสรางการถือหุนและการจัดการ” ของรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่ง
ที่สงมาดวย 2) อนึ่ง บุคคลทั้ง 5 ดังกลาวไมเคยถูกลงโทษไลออก หรือปลดออก ฐานทุจริตตอหนาที่/ไมเคยรับโทษจําคุกใน
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทําโดยทุจริต และไมไดประกอบกิจการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการ
แขงขันกับกิจการของบริษัทฯ
หลังจากพิจารณาโดยละเอียดแลวคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ไดเสนอตอคณะกรรมการใหกรรมการที่
ตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 5 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ และกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการ
เห็นชอบดวย และขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ดังนี้
7.1 แตงตั้ง นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร ใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
และคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมและไดปฏิบัติหนาที่กรรมการ
อิสระ และกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาผูบริหารระดับสูงและกําหนดคาตอบแทน เปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอ
รายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหนาที่ที่ผานมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวย 3)
จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร กรรมการอิสระที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ
เปนกรรมการอิสระ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2557 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2560
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติแตงตั้ง นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร เปนกรรมการอิสระตอไปอีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติแตงตั้ง นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร เปนกรรมการอิสระตอไปอีกวาระหนึ่ง วาระ
การดํารงตําแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2557 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ดวยคะแนนเสียงขางมาก
ดังนี้
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สิ่งที่สงมาดวย 1 (สําหรับวาระ 1 )
มติ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุน = 1 เสียง)
1,794,300,725
50,000
348,661

รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9778
0.0028
0.0194

7.2 แตงตั้ง นายวิฑูรย วองกุศลกิจ ใหดํารงตําแหนงกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา นายวิฑูรย วองกุศลกิจ มีคุณสมบัติเหมาะสมและไดปฏิบัติหนาที่กรรมการ ประธานใน
คณะกรรมการลงทุน และกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาผูบริหารระดับสูงและกําหนดคาตอบแทนเปนอยางดีมาโดยตลอด
โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหนาที่ที่ผานมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวย 3)
จึ ง ขอเสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง นายวิ ฑู ร ย ว อ งกุศ ลกิ จ กรรมการที่ อ อกจากตํ า แหน ง ตามวาระเป น
กรรมการ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2557 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติแตงตั้ง นายวิฑูรย วองกุศลกิจ เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติแตงตั้ง นายวิฑูรย วองกุศลกิจ เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง วาระการดํารง
ตําแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2557 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
มติ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุน = 1 เสียง)
1,721,515,181
632,500
72,551,705

รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
95.9222
0.0352
4.0426

7.3 แตงตั้ง นางพนิดา เทพกาญจนา ใหดํารงตําแหนงกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา นางพนิดา เทพกาญจนา มีคุณสมบัติเหมาะสมและไดปฏิบัติหนาที่กรรมการ กรรมการ
ในคณะกรรมการลงทุน และกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอ
รายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหนาที่ที่ผานมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวย 3)
จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง นางพนิดา เทพกาญจนา กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระเปน
กรรมการ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2557 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติแตงตั้ง นางพนิดา เทพกาญจนา เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติแตงตั้ง นางพนิดา เทพกาญจนา เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง วาระการดํารง
ตําแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2557 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
มติ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุน = 1 เสียง)
1,790,401,968
633,200
3,664,218

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 | 24 |

รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.7605
0.0353
0.2042

สิ่งที่สงมาดวย 1 (สําหรับวาระ 1 )
7.4 แตงตั้ง นายกษมา บุณยคุปต ใหดํารงตําแหนงกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา นายกษมา บุณยคุปต มีคุณสมบัติเหมาะสมและไดปฏิบัติหนาที่กรรมการ ประธาน
เจาหนาที่บริหาร และกรรมการในคณะกรรมการลงทุน เปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของ
กรรมการและการปฏิบัติหนาที่ที่ผานมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวย 3)
จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง นายกษมา บุณยคุปต กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระเปนกรรมการ
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2557 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติแตงตั้ง นายกษมา บุณยคุปต เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติแตงตั้ง นายกษมา บุณยคุปต เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง วาระการดํารง
ตําแหนง 3 ป ตั้งแตวนั ที่ 29 เมษายน 2557 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
มติ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุน = 1 เสียง)
1,784,291,926
50,000
10,357,460

รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.4201
0.0028
0.5771

7.5 แตงตั้ง นางกมลวรรณ วิปุลากร ใหดํารงตําแหนงกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา นางกมลวรรณ วิปุลากร มีคุณสมบัติเหมาะสมและไดปฏิบัติหนาที่กรรมการ กรรมการ
ผูจัดการใหญ และกรรมการในคณะกรรมการลงทุน เปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของ
กรรมการและการปฏิบัติหนาที่ที่ผานมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวย 3)
จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตง ตั้ง นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระเปน
กรรมการ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2557 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติแตงตั้ง นางกมลวรรณ วิปุลากร เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติแตงตั้ง นางกมลวรรณ วิปุลากร เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง วาระการดํารง
ตําแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2557 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
มติ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุน = 1 เสียง)
1,794,508,225
50,000
141,161

รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9893
0.0028
0.0079

หมายเหตุ นายวิฑูรย วองกุศลกิจ นางพนิดา เทพกาญจนา และนายกษมา บุณยคุปต ถือหุนของบริษัทฯ รวม 85,910,600
หุน มีสวนไดเสียพิเศษในวาระนี้ บริษัทฯ นับคะแนนเปนงดออกเสียง

| 25 | บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย 1 (สําหรับวาระ 1 )
วาระที่ 8 อนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2557
ประธาน ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการสรรหาและ
บรรษัทภิบาล พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดยอย โดยพิจารณาความเหมาะสมในการจายตามหนาที่
ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ และกรรมการชุดยอย และพิจารณาขอมูลสถิติการจายคาตอบแทนของกลุมธุรกิจบริการ
และคาเฉลี่ยของบริษัทมหาชนที่มีรายไดระดับเดียวกันประกอบแลว จึงเสนอคาตอบแทนกรรมการป 2557 ซึ่งประกอบดวย
คาตอบแทนประจํา (Retainer Fee) ที่จายใหกับกรรมการเปนรายเดือน และคาเบี้ยประชุม (Attendance Fee) ที่จายตาม
จํานวนครั้งที่กรรมการเขารวมประชุม และเงินบําเหน็จกรรมการ (Remuneration Fee) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาความ
เหมาะสมแลวเห็นสมควรใหจายคาตอบแทนกรรมการประจําป 2557 และเงิน บําเหน็จกรรมการสําหรับป 2556 ตาม
รายละเอียดดังตอไปนี้
คาตอบแทนกรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)
2556
1) คาตอบแทนรายเดือน รวมปละ 3,990,000 บาท
2557
- ประธานกรรมการ
32,500 บาท/เดือน
32,500 บาท/เดือน
- กรรมการ 12 คนๆ ละ
25,000 บาท/เดือน
25,000 บาท/เดือน
2555
2) เงินบําเหน็จกรรมการ (โบนัส)
2556
- ประธานกรรมการ
390,000 บาท
300,000 บาท
- กรรมการ 12 คนๆ ละ
300,000 บาท
225,000 บาท
คาตอบแทนกรรมการชุดยอยรวมทั้งคณะ (จายใหเฉพาะกรรมการที่เขารวมประชุม)
2556
2557
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
32,500 บาท/ครั้ง
32,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 2 คนๆ ละ
25,000 บาท/ครั้ง
25,000 บาท/ครั้ง
2) คณะกรรมการลงทุน
- ประธานกรรมการ
26,000 บาท/ครั้ง
26,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 4 คนๆ ละ
18,750 บาท/ครั้ง
18,750 บาท/ครั้ง
- กรรมการที่เปนผูบริหาร 2 คน
-0-03) คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
- ประธานกรรมการ
19,500 บาท/ครั้ง
19,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 3 คนๆ ละ
14,000 บาท/ครั้ง
14,000 บาท/ครั้ง
4) คณะกรรมการพัฒนาผูบริหารระดับสูงและกําหนดคาตอบแทน
- ประธานกรรมการ
19,500 บาท/ครั้ง
19,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 3 คนๆ ละ
14,000 บาท/ครั้ง
14,000 บาท/ครั้ง
ประธานแจงวากรรมการผูถือหุนของบริษัทฯ 9 ราย รวม 151,987,033 หุน เปนผูมีสวนไดเสียพิเศษในวาระนี้
บริษัทฯ นับคะแนนเปนงดออกเสียง
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติคาตอบแทนประจําป 2557 เฉพาะคาตอบแทนประจําและคาเบี้ยประชุม
เปนเงินไมเกิน 5,478,500 บาทตอป และจายเงินบําเหน็จประจําป 2556 เปนเงินไมเกิน 4,000,000 บาท
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 | 26 |

สิ่งที่สงมาดวย 1 (สําหรับวาระ 1 )
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัท
ภิบาลและคณะกรรมการ จํานวนไมเกิน 5,478,500 บาท และเงินบําเหน็จป 2556 เปนเงินไมเกิน 4,000,000 บาท ดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2 ใน 3) ดังนี้
มติ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงคะแนน
(1 หุน = 1 เสียง)
1,642,315,753
152,383,633

รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
91.5092
0.0000
8.4908

หมายเหตุ กรรมการ 9 คนถือหุนบริษัทฯ รวม 151,987,033 หุน มีสวนไดเสียพิเศษในวาระนี้ บริษัทฯ นับคะแนนเปนงดออก
เสียง
วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ
ประธานแจงวา วาระนี้กําหนดไวเพื่อใหผูถือหุนไดสอบถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น โดยกรรมการและ
ผูบริหารจะชี้แจงขอสอบถามหรือขอสงสัยตางๆ ของผูถือหุน (ถามี) ดังนั้น จะไมมีการนําเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติและจะไมมีการลงมติใดๆ ในวาระนี้
ประธานเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผูถือหุนที่เขารวมประชุมสอบถาม และ
คณะกรรมการและผูบริหารประกอบดวยประธานกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ รวมกัน
ชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้
ผูถือหุนที่ 8: เรียนถามที่คุณกมลวรรณไดนําเสนอแผนที่จะขยาย HOP INN ไดแสดงไวเลยวามีจังหวัดไหนบางอีก 15 แหง
สวนโรงแรมระดับหรู ระดับกลาง ระดับประหยัดก็วาจะมีการขยายไมทราบวาจังหวัดไหนบางครับ
ตอบ: ตามแผนปจจุบันที่จะสิ้นสุดในป 2558 นอกเหนือจากโรงแรมระดับกลางที่จะเปดที่พัทยา และโรงแรมระดับชั้น
ประหยัดที่จะเปดที่กระบี่ปน้ี โดยแผนขยายโรงแรมในปหนาจะเปนสวนของ HOP INN ที่เราเริ่มโครงการไปแลวบางสวน
อยางไรก็ตามเรามีการสํารวจตลาดอยูตลอดเวลา ซึ่งถามีโอกาสในสวนของโรงแรมระดับกลาง หรือระดับชั้นประหยัด ที่
มองเห็นโอกาสไดในป 2558 ก็คงจะเรียนใหผูถือหุนทราบอีกครั้ง
ผูถือหุนที่ 9: ฝากคําถามไวกับเลขานุการบริษัท อยากทราบถึงกลยุทธที่ทําใหโรงแรมระดับ HOP INN ซึ่งเปดอยูตามหัว
เมืองตางจังหวัด จะแขงขันกับในโรงแรม Local ไดอยางไร
ตอบ: จากการที่เราสํารวจตลาด และไดศึกษาโรงแรมคูแขงที่มีอยูตามพื้นที่ตางๆ เราคอนขางมั่นใจวาโรงแรมที่เราสราง
ขึ้นมาเปนโรงแรมที่ตรงตามความตองการพื้นฐานของลูกคา จุดหลักที่เราคิดวาเปนจุดแขงขันที่ชัดเจนคือเรื่องของมาตรฐาน
และความสม่ําเสมอ จากที่เรียนตอนตนวา เราเห็นโรงแรมในตลาดซึ่งมีจํานวนไมมากที่มีมาตรฐาน และเมื่อเปดดําเนินการ
ผานไปในระยะเวลาพอสมควรมาตรฐานก็อาจจะมีหยอนบาง ซึ่งตรงนั้นเรามองวาเปนโอกาส ในฐานะที่เรามีประสบการณ
ในการบริหารโรงแรมเรามีความมั่นใจที่จะรักษามาตรฐาน และก็มีความสม่ําเสมอซึ่งจะเปนจุดแขงขันหลัก ความสามารถใน
การแขงขันที่สองก็จะเปนกลยุทธเรื่องราคา อยางที่เรียนวาในสวนของ HOP INN ราคาที่ตั้งจะใกลเคียงกับคูแขง โดยโรงแรม
ในตลาดที่แขงขันกันอยูในปจจุบันมีอยู 2 กลุมคือ กลุมที่หนึ่งคือคุณภาพจะคอนขางดอยแตขายราคาเทากัน สวนอีกกลุม
หนึ่งก็จะเปนคุณภาพสูงกวาแลวก็ขายในราคาที่สูง เพราะฉะนั้นจุดที่ HOP INN จะเขาไปก็คือจะรักษาคุณภาพที่จะสามารถ
แขงขันไดในตลาดแตในราคาที่เทาเทียมกัน อีกจุดหนึ่งคือในเรื่องของเครือขายอยางที่เรียนวา ณ ปจจุบันโรงแรมประเภทนี้
ไมมีเครือขาย คือทานไปจังหวัดหนึ่ง ทานก็ตองพักอีกโรงแรมหนึ่ง เพราะฉะนั้นถาทานไปอีกจังหวัดหนึ่ง ทานก็ตองหาขอมูล
วาพักที่ไหนดี ดังนั้น สิ่งที่เราทําก็คือในเรื่องของเครือขาย โดยในปนี้จะมี 10 โรงแรมก็จะสรางเครือขายไดระดับหนึ่ง ในป
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สิ่งที่สงมาดวย 1 (สําหรับวาระ 1 )
หนาเราวางแผนที่จะขยายงานเพิ่มก็จะมีเครือขายเพิ่มขึ้น บางทานอาจจะเคยเห็นโรงแรมทองถิ่นอาจจะมีบางที่เขาอาจจะมี
มากกวา 1 แหงหรือ 2 แหง แตในเรื่องของเครือขายคงไมชัดเจน เพราะฉะนั้น จุดหลักของเราก็จะเปนในเรื่องของคุณภาพ
เรื่องของความสม่ําเสมอของการใหบริการ ราคาที่แขงขันได และอีกอันหนึ่งจะเปนเรื่องเครือขายที่เราคิดวาสามารถแขงขันได
ผูถือหุนที่ 10: แบงคําถามออกเปน 3 สวน
สวนที่ 1 งบลงทุนในสวนของ HOP INN เปนไปตามแผนหรือไม กําหนดเปดของแตละสาขา Delay หรือไม
และการตอบรับของสองสาขาแรกที่เปดไปในชวงสงกรานตเปนอยางไรบาง
สวนที่ 2 กลุมเอราวัณจะมีโปรแกรมทําบัตร Member ในเรื่องของ Vacation Club อยางของ Minor หรือไม
สวนที่ 3 อยากทราบมุมมองทิศทางธุรกิจของเอราวัณ กับธุรกิจกลุม MICE ที่คอนขางจะโตไดดีในประเทศไทย
ตอบ : สวนที่ 1 ตอนนี้ 10 สาขาที่จะเปดในปนี้เริ่มกอสรางแลวทั้ง 10 แหงและกําลังทยอยเปด ในสวนของงบลงทุนก็เปนไป
ตามงบประมาณที่วางไว กําหนดเปดใหบริการ เนื่องจากเปนโรงแรมขนาดเล็กจึงไมไดมีการกําหนดวันที่วาเปนวันที่ 1 หรือ
วันที่ 15 อยางไรก็ตามเราไดกําหนดไววาจะเปดดําเนินการในไตรมาสที่ 2 จํานวน 2-3 โรงแรม และอีกสวนหนึ่งจะไปเปด
ดําเนินการในไตรมาส 3 และสวนสุดทายจะไปเปดดําเนินการในไตรมาสที่ 4 โดยไดมีการทดลองเปดดําเนินการแลวที่
หนองคาย และมุกดาหาร ซึ่งเปนการเปดเร็วกวากําหนดเพื่อที่จะดูในเรื่องของการตลาด และเรื่องของการบริหารจัดการทั้ง
ในสวนกลาง และในสว นของโรงแรม ดัง นั้น ในดา นอัตราการเขา พักในสวนของ 2 แหง แรกคงยัง ไมเห็นเพราะจะเปด
ดําเนินการเปนทางการในเดือนมิถุนายน อยางไรก็ดี การตอบรับของลูกคามีทั้งสวนที่เดินทางทองเที่ยวและลูกคากลุมบริษัท
โดยตั้งแตเราทําการเปดตัวไป มีการทํา PR ไปเมื่อสองเดือนที่ผานมาไดมีกลุมบริษัทโทรมาติดตอดวยเชนกัน ซึ่งเราคิดวา
สามารถพัฒนาตอไปไดที่จะหาฐานลูกคาในกลุมบริษัทดวย
สวนที่ 2 ในสวนของ Vacation Club นั้น ไมมีแผนในการทําเนื่องจากปจจุบันเราใช Brand ที่หลากหลาย และ
กระจายไปตาม Segment ตางๆ ในสวนของแตละ Brand จะเปนในเรื่องของ Loyalty Program ซึ่งมีการสะสมคะแนนอยู
แลว และเราก็มีการพิจารณาในสวนของ HOP INN ที่อาจจะดําเนินการในภายหลัง
สวนที่ 3 โดยภาพรวมของลูกคาของเอราวัณทั้งหมด ประมาณ 40% จะเปนในสวนของลูกคากลุมบริษัท ซึ่งเดินทาง
มาทําธุรกิจซึ่งจะมีกลุมจัดประชุมดวย ซึ่งโรงแรมที่สามารถรองรับการจัดประชุมจะเปนโรงแรม 5 ดาวเปนหลักคือที่โรงแรม
แกรนด ไฮแอท เอราวัณ และโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ตองเรียนวาในสภาวะที่อุตสาหกรรมไมไดรับผลกระทบ กลุม MICE
ก็จะเปนกลุมที่ทํากําไรไดดี และมีผลตอบรับไดดี แตเปนกลุมที่คอนขางหวั่นไหวกับสถานการณ และที่ผานมาก็มีการเติบโต
ในกลุมนี้มาโดยลําดับ แมกระทั่งโรงแรมระดับกลางอยางที่พัทยา ซึ่งก็ถือวาเปนจุดศูนยกลางของ MICE Meeting แตเวลาที่
เกิดสถานการณเชนในปจจุบันตลาดสวนนี้จะซบเซาไป แตจากสถานการณที่เกิดขึ้นหลังจากมีการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ลด
ระดับมาเปน พรบ. มั่นคง ตอนนี้การแจงเตือนตางๆ ก็ลดระดับลงมาดวย เราเริ่มเห็นวามีกลุม MICE เริ่มกลับเขามาใน
โรงแรม 5 ดาวของเราในกรุงเทพฯ ซึ่งจะเปนตัวที่ชวยกระตุนเรื่องอัตราการเขาพักในไตรมาสที่ 2
ผูถือหุนที่ 6: ขอเรียนถามเพิ่มเติมวา ในประเภทโรงแรมชั้นประหยัด และในกลุม HOP INN สวนมากเราจะตองซื้อที่ดินเพื่อ
สรางโรงแรมใชหรือเปลา ถาใชโรงแรม HOP INN กับโรงแรมชั้นประหยัดใชเนื้อที่ประมาณกี่ตารางวา และกี่ไร และสราง
ทั้งหมดกี่หองตอหนึ่งแหง
ตอบ: โรงแรมในกลุม HOP INN มีจํานวน 76-79 หองพักตอโรงแรม และขนาดที่ดินประมาณ 600 ตารางวา หรือประมาณ
ไมเกิน 1 ไรครึ่งถึง 2 ไร โดยเปนการซื้อที่ดินซึ่งตองมีการศึกษาทุกเรื่องรวมถึงมีการหาพื้นที่ที่เหมาะสม
ผูถือหุนที่ 7: อยากให Update สถานการณโรงแรมในกรุงเทพฯ ในไตรมาส 1 ที่ผานมา โรงแรมกลุมอื่นบางแหงมีผูเขาพัก
ต่ํากวา 20% เอราวัณมีผลกระทบแบบนั้นหรือไม
ตอบ: โรงแรมเริ่มไดรับผลกระทบตั้งแตเดือนธันวาคม ตอนที่มีประกาศการแจงเตือนเรื่องการเดินทาง ตั้งแตชวงนั้นเปนตน
มาจนถึงปจจุบัน ตองเรียนวาในไตรมาส 1 โรงแรมที่ตางจังหวัดไมไดรับผลกระทบ และเปนชวงของ High Season ตามปกติ
มีอัตราการเขาพักที่เฉลี่ยของโรงแรมของเราที่ตางจังหวัดอยูประมาณที่ 82-83% ซึ่งจริงๆ ก็เปนระดับเดียวกันกับปที่แลว แต
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 | 28 |

สิ่งที่สงมาดวย 1 (สําหรับวาระ 1 )
มีการขึ้ นราคาของห องพั กในชวงของไตรมาสที่ 1 ประมาณ 10-15% จํ านวนนั กท องเที่ ยวเริ่มมี การลดลงในชว งเดื อ น
กุมภาพันธ และมีนาคม โดยรวมในไตรมาสที่ 1 จํานวนนักทองเที่ยวลดลงประมาณ 6% แตวาเปนการลดลงที่กรุงเทพฯ
มากกวาตางจังหวัด โดยในตางจังหวัดยังมีการเจริญเติบโต สวนของโรงแรมในกรุงเทพฯ ในชวงของที่มีการประกาศในเรื่อง
ของ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ตั้งแตปลายเดือนมกราคม มาถึงจนยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ในปลายเดือนมีนาคมดวย ก็ไดรับผลกระทบ
มีอัตราการเขาพักเฉลี่ยของโรงแรมในกรุงเทพฯ ในชวงไตรมาสที่ 1 อยูที่ 52% ถาเปนโรงแรมที่อยูใน Location ที่ไมไดใกลใน
สถานที่ชุมนุมผลกระทบก็จะนอยลง อยางไรก็ดี เราเห็นแนวโนมที่ดีขึ้นเมื่อเริ่มมีการเดินทางไดดีขึ้น และกลุม MICE
Meeting เริ่มกลับมา เราจึงเห็นอัตราการเขาพักในกรุงเทพฯ ดีขึ้นโดยลําดับ
ผูถือหุนที่ 11: เคยไดรับทราบขอมูลวาบริษัทฯ ก็จะเอา HOP INN จะไปบุกฐานตลาดในตางประเทศดวย อยางเชนที่
อินโดนีเซีย ฟลิปปนส อยากใหชวยใหขอมูลวาตอนนี้มีแผนการดําเนินงานอยางไร
ตอบ: ตามที่เรียนตั้งแตตนวาเรามีการทบทวนในเรื่องของตลาด และชองทางในการทําธุรกิจอยูตลอดเวลา ในสวนของการ
ไปตางประเทศนั้นไดมีการทําการศึกษาในชวง 1-2 ปที่ผานมา เพราะมองวาจะมีโอกาสในการทําธุรกิจ ซึ่งไดทําการศึกษา
ทั้ง ASEAN โดยดูในเรื่องของการเติบโตในเรื่องของเศรษฐกิจ ซึ่งในหลายประเทศมีการเจริญเติบโตในเรื่องของ GDP และ
พมาก็มีการเปดประเทศก็เปนการกระตุนใหภูมิภาคของเรามีกิจกรรมในเรื่องของเศรษฐกิจมากเพิ่มขึ้น เราก็ไดทําการศึกษา
ประเทศตางๆ ณ ปจจุบันยังไมไดสรุป คาดวาคงใชเวลาประมาณ 1-2 เดือน และจะมีการประกาศแผนในการสรุปขอมูล
ตางๆ ที่จะใหผูถือหุนหรือนักลงทุนทราบตอไป
ผูถือหุนที่ 12: ทราบวา ดิ เอราวัณ กรุป ไดเขารวมกับ IOD เปนที่เรียบรอยแลวในการตอตานการคอรรัปชั่น สมาคมสงเสริม
ผูลงทุนไทย ขอชื่นชม และในโอกาสนี้อยากจะเรียนขอทานประธานเลาใหฟงถึงการเขาเปนแนวรวมของการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่นกับ IOD ซึ่งบริษัทฯ ไดเปดเผยไวในรายงานประจําป
ตอบ: บริษัทฯ ไดดําเนินการจนไดรับการรับรองการเปนสมาชิกอยางสมบูรณ ซึ่งเปนความตั้งใจ เจตนารมณ และ
วัตถุประสงคของบริษัทฯ ในเรื่องของการตอตานการคอรรัปชั่นไมวาจะเปนในภาพใหญหรือของบริษัทฯ เองก็สนับสนุน
นโยบายนี้อยางเต็มที่
เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกลาวปดประชุม
ปดประชุมเวลา 16.45 น.

ลงชื่อ ___________________________ ประธานที่ประชุม
(นายประกิต ประทีปะเสน)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ ___________________________ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวกนกวรรณ ทองศิวะรักษ)
เลขานุการบริษัท ผูบันทึกการประชุม
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