สิ่งที่สงมาดวย 1
บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552

วันและเวลา

วันศุกรที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 14.30 น.

สถานที่ประชุม

หองบันยันบอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ อาคารไทยวา 2
เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

นายโฮ กวงปง ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่ประธานที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 ทั้งนี้ นายโฮ กวงปง ยังดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการบริหารของบริษัท
ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมจํานวน 65 ทาน นับจํานวนหุนได 127,163,433 หุน คิด
เปนรอยละ 76.29 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจํานวน 166,682,701 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท
ประธานฯ กลาวเปดประชุมพรอมทั้งแนะนํากรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย และผูสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งไดเขารวมประชุม ดังนี้
กรรมการ
1 นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

2 ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนและ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

3 นายอุดม วิชยาภัย

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

4 นายสุรพล สุปรัชญา

กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

5 นายโฮ กวงจิง

กรรมการและกรรมการผูจัดการ (บริการดานออกแบบ)

6 นายไมเคิล ไอลิ่ง

กรรมการและกรรมการผูจัดการ

7 นายเอเรียล วีรา

กรรมการ

8 นายเบอรโนลด ชเรอเดอร

กรรมการ

9 นายสจวต เรดดิ้ง

กรรมการ และผูชวยผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน
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ที่ปรึกษากฏหมาย
นายสรายุทธ จิตตประเสริฐงาม และทีมงานจากบริษัท อัลเลน แอนด โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งจะทําหนาที่ที่ปรึกษากฎหมาย
และตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง
ผูสอบบัญชี
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ผูสอบบัญชีของบริษัท
เพื่อความสะดวกสําหรับทานผูถือหุน ประธานฯ ไดเชิญ นายสุรพล สุปรัชญา รองประธานกรรมการบริหาร นําเสนอวาระตางๆ ตั้งแต
วาระที่ 1 จนถึงวาระที่ 7 และทุกๆ วาระที่พึงมีตอที่ประชุมเปนภาษาไทย
กอนที่จะนําเสนอวาระตางๆ นายสุรพล ไดขอใหเลขานุการบริษัทแจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนสําหรับ
การประชุมนี้
นางสาวศิริวรรณ สกุลคีรีวัฒน เลขานุการบริษัท แจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนสําหรับการประชุมนี้ ดังนี้
1.

ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 กําหนดไววา ผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ หรือหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง

2.

สําหรับผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะที่ไดรับมอบหมายใหออกเสียงลงคะแนนในหองประชุม ขอใหลงมติ
โดยใชบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระที่เกี่ยวของซึ่งไดแจกใหแลว ณ ชวงลงทะเบียน เพื่อออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระนั้นๆ
โดยทําเครื่องหมายถูกในชอง “อนุมัติ” “ไมอนุมัติ” หรือ “งดออกเสียง” ชองใดชองหนึ่งที่เลือก ทั้งนี้ เฉพาะกรณีคัสโตเดียน
โปรดระบุจํานวนคะแนนเสียงในแตละชองที่ประสงคจะลงคะแนน ลงชื่อดานลางของบัตรลงคะแนนเสียง และสงคืนใหกับ
เจาหนาที่ของบริษทั

3.

ผูรับมอบฉันทะที่ไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุน โดยในหนังสือมอบฉันทะที่ถือมานั้นผูถือหุนไดออกเสียงลงคะแนนไวลวงหนา
ในทุกวาระกอนเริ่มการประชุมแลว ผูรับมอบฉันทะทานนั้นไมตองออกเสียงลงคะแนนในระหวางการประชุม เนื่องจากบริษัท
ไดเก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแตชวงลงทะเบียนแลว

4.

ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะ (ยกเวนกรณีผูลงทุนตางประเทศที่แตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปน
ผูรับฝากและดูแลหุน) ไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระได กลาวคือ ตองออกเสียงลงคะแนนดวยจํานวน
คะแนนเสียงทั้งหมดวา “อนุมัติ” หรือ “ไมอนุมัติ” หรือ “งดออกเสียง” เทานั้น ทั้งนี้ บริษัทจะไมนับการออกเสียงลงคะแนน
หากบัตรลงคะแนนเสียงไมสมบูรณหรือเปนโมฆะ เชน มิไดลงลายมือชื่อในฐานะผูออกเสียงลงคะแนน
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คัสโตเดียนที่ไดรับแตงตั้งโดยผูลงทุนในตางประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด หรือแบงการออกเสียงลงคะแนน
ในแตละวาระได กลาวคือ สามารถแบงจํานวนคะแนนเสียงที่ “อนุมัติ” จํานวนคะแนนเสียงที่ “ไมอนุมัติ” และจํานวนคะแนน
เสียงที่ “งดออกเสียง” ได ทั้งนี้ บริษัทจะไมนับการออกเสียงลงคะแนนนั้น หากบัตรลงคะแนนเสียงไมสมบูรณหรือเปนโมฆะ
เชน มิไดลงลายมือชื่อในฐานะผูออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ ออกเสียงลงคะแนนเกินกวาคะแนนเสียงที่มีหรือที่ไดรับมอบ
ฉันทะ
ในการนับคะแนนเสียง จะนับจากบัตรลงคะแนนที่ไดสงคืนใหกับเจาหนาที่ของบริษัท หากผูถือหุนทานใดไมสงคืนบัตร
ลงคะแนน จะถือวาผูถือหุนทานนั้นไมประสงครวมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น และจะไมนับจํานวนเสียงของ
ผูถือหุนดังกลาวสําหรับการลงมติในวาระนั้น ๆ

จากนั้น นายสุรพล ไดดําเนินการเสนอวาระตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551
นายสุรพล ไดนําเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 ซึ่งไดสงสําเนาใหทาน
ผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือนัดประชุมแลว นายสุรพลแจงที่ประชุมวาคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอที่
ประชุมใหการรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551
นายสุรพลไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังนี้
• ตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทไดกําหนดวิธีการนับคะแนนเสียงสําหรับกรณีปกติ โดยใหนับเฉพาะ
ผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น การงดออกเสียงจึงไมตองนับรวมเปนคะแนนเสียงในการ
ลงมติสําหรับวาระนั้นๆ
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามอีก ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระนี้ ดังนี้
มติ

ที่ป ระชุ มมี ม ติ ด ว ยคะแนนเสี ย งข า งมากของผู ถื อ หุน และผูรั บ มอบฉัน ทะซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนรั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2551 โดยมี ร ายละเอี ย ดของผลการ
นับคะแนน ดังนี้

หนา 4/17

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552
บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)

ผลการนับคะแนน
y อนุมัติ
y ไมอนุมัติ

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
y งดออกเสียง

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง *
126,465,483
2,679,350
129,144,833

97.93%
2.07%
100.00%

500
129,145,333

หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรับป 2551
นายสุรพล ไดเชิญ นายไมเคิล ไอลิ่ง กรรมการผูจัดการ รายงานกิจการของบริษัท สําหรับป 2551 ใหที่ประชุมทราบ
นายไมเคิล ไดรายงานตอที่ประชุม ดังตอไปนี้
ป 2551 ที่เพิ่งสิ้นสุดไปไมนานนักนี้ ถือไดวาเปนปที่เต็มไปดวยความทาทายสําหรับบริษัทโดยเฉพาะอยางยิ่งชวง
ครึ่งปหลัง และป 2552 นี้ก็มีแนวโนมวาจะเปนปที่สภาวการณทางธุรกิจจะตกต่ําที่สุดเทาที่บริษัทเคยเผชิญมา
นับตั้งแตกอตั้ง ลากูนา ภูเก็ตขึ้นในป 2530
อยางไรก็ดี ตลอดปที่แลว บริษัทยังสามารถสรางผลกําไรสุทธิเปนจํานวนเงิน 1,104 ลานบาท แมวาสวนใหญจะเปน
ผลกําไรจากชวงครึ่งแรกของปก็ตาม โดยในชวงไตรมาสแรกของปที่แลว บริษัทมีผลกําไรสูงสุดอยางที่ไมเคยปรากฎ
มากอนเปนจํานวนเงิน 719 ลานบาท ซึ่งเปนผลจากการดําเนินงานที่แข็งแกรงของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจขาย
อสังหาริมทรัพย
แตนับจากไตรมาสที่สองเปนตนมา การดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจขายอสังหาริมทรัพยไดรับผลกระทบ
อยางรุนแรงจากวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกที่เริ่มตนขึ้นในชวงตนป 2551 และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตลอดป
เหตุการณนี้สงผลบั่นทอนอํานาจการซื้อและจับจายของกลุมลูกคาที่เปนตลาดหลักของบริษัท ทําใหยอดขายของ
บริษัทลดลงอยางมาก ทั้งจากยอดนักทองเที่ยวที่จองแพ็กเก็จทองเที่ยว บริษัทที่จองหองจัดประชุมสัมนาและ
กิจกรรมสําหรับพนักงาน และนักลงทุนที่ซื้อ บานหลัง ที่สองทั้ง ที่ภูเก็ตและกรุงเทพฯ ในอดีตที่ผานมา ขณะที่
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เปนโชคไมดีสําหรับประเทศไทย ที่มีเรื่องเลวรายประดังเขามาในเวลาเดียวกันถึงสองดาน เพราะนอกจากวิกฤต
เศรษฐกิจแลว ประเทศไทยยังตองรับมือกับวิกฤตทางการเมืองที่เรียกไดวาย่ําแยที่สุดและยืดเยื้อมาเปนเวลาหลายป
จนในที่สุดสงผลใหเกิดการชุมนุมประทวงปดสนามบินภูเก็ตเมื่อเดือนกันยายน ตามมาดวยการปดสนามบินใน
กรุงเทพฯ ซึ่งเปนชวงที่ตรงกับการเริ่มตนของฤดูกาลทองเที่ยว การปดสนามบินและเหตุการณความรุนแรง ณ
จุดชุมนุมตางๆ ตามทองถนนในกรุงเทพฯ ที่กลายเปนขาวเผยแพรไปทั่วโลก ทําใหภาพพจนของประเทศไทยใน
ฐานะเมืองทองเที่ยวไดรับผลกระทบอยางรุนแรง ในสวนของบริษัทก็ไมพนตองสูญเสียรายไดไปเปนจํานวนเงิน
รวมถึง 124 ลานบาทจากการที่ลูกคายกเลิกการจองหองพัก ซึ่งเปนผลโดยตรงจากการปดสนามบินในภูเก็ตและ
กรุงเทพฯ และการทองเที่ยวแหงประเทศไทยก็ไดประมาณการตัวเลขนักทองเที่ยวในป 2552 นี้วาจะลดลงครึ่งหนึ่ง
จาก 15 ลานคนในป 2551 เหลือเพียง 7.5 ลานคนในปนี้
แมวาบริษัทจะเริ่มตนปที่แลวดวยดี แตวิกฤตเศรษฐกิจโลก การปดสนามบิน และการชุมนุมประทวงทางการเมืองได
สงผลกระทบอยางเลวรายตอผลประกอบกิจการของบริษัท โดยมีอัตราการเขาพักเพียงรอยละ 54 ในชวงครึ่งปหลัง
(ต่ํากวาปที่แลวประมาณรอยละ 20) สวนธุรกิจขายอสังหาริมทรัพยก็มีการชะลอตัวลงอยางมาก รวมทั้งมีการ
ยกเลิกการจองซื้อจํานวนหนึ่ง สภาวการณทั้งหมดนี้เปนเรื่องที่ไมงายเลยสําหรับ ลากูนา ภูเก็ตในชวงครึ่งหลังของป
2551 และตอเนื่องมาถึงป 2552 นี้
ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพยของบริษัทก็ไดรับผลกระทบเชนเดียวกันกับธุรกิจโรงแรม โดยมีผลประกอบการต่ํากวาป
2550 เปนอยางมาก บริษัทสามารถขายอสังหาริมทรัพยไดเพียง 61 หลัง เทียบกับที่ขายได 85 หลัง ในป 2550 แต
เมื่อพิจารณาสภาพเศรษฐกิจแลว ก็ตองถือวายอดขายของบริษัทยังคงอยูในเกณฑที่ดี โครงการบานพักที่มีชื่อทาง
การคาภายใตชื่อโรงแรม ไดแก บันยัน ทรี ทู เบดรูม พูลวิลลา (Banyan Tree Two-Bedroom Pool Villa) และดุสิต
ธานี พูลวิลลา (Dusit Thani Pool Villas) ประสบความสําเร็จในการขายอยางงดงาม โดยบริษัทสามารถขาย
บานพักพรอมสระวายน้ําของโครงการดุสิต ธานี พูลวิลลา (Dusit Thani Pool Villas) จํานวน 28 หลังไดทั้งหมดในป
ที่ผานมา สวนโครงการบานพักที่ไมมีชื่อทางการคาภายใตชื่อโรงแรม ไดแก เรสซิเดนส ทาวนโฮม และลากูนา
วิลเลจ ไดรับผลกระทบที่มากกวาจากภาวะฝดเคืองทางเศรษฐกิจ ถึงกระนั้น บริษัทก็ยังสามารถขายบานพักใน เฟส
แรกของลากูนา วิลเลจไดเกือบทั้งหมดเมื่อถึงสิ้นป บริษัทไดริเริ่มโครงการคอนโดมิเนียมครั้งแรกใน ลากูนา ภูเก็ต
เปนเวลากวา 15 ปมาแลว โครงการเดอะลอฟท (The Lofts) ที่ ลากูนา วิลเลจ ซึ่งเปดตัวในเดือนกันยายนไดรับการ
ตอบรับเปนอยางดี โดยมียอดจองซื้อถึง 18 หลังในเดือนแรกหลังเปดตัว ธุรกิจอสังหาริมทรัพยของบริษัทใน ลากูนา
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เมื่อพิจารณาถึงความรุนแรงของภาวะตกต่ําในชวงครึ่งหลังของปที่แลวและตอเนื่องมาถึงปนี้ รวมถึงวิกฤตธนาคาร
ทั่วโลก ที่ทําใหธนาคารทั้งหลายเพิ่มความเขมงวดในการอนุมัติการใหสินเชื่อในสภาวการณปจจุบัน ในป 2552 นี้
บริษัทจึงมีภารกิจหลักที่จะตองเพิ่มปริมาณเงินสดใหมีมากขึ้นและรักษาเงินสดเอาไว บริษัทจะตองรักษาสถานะ
ทางการเงินใหมั่นคง และดํารงเงินสดในระดับที่เพียงพอ เพื่อที่จะสามารถฝาฟนภาวะตกต่ําทางธุรกิจในปจจุบันไป
ไดจนกวาสถานการณจะดีขึ้น
เพื่อใหสอดรับกับภารกิจหลักในการบริหารจัดการเงินสด บริษัทจึงไดเลื่อนกําหนดการขยายโครงการใหมๆ ทั้งหมด
ออกไป ไดแก โครงการโรงแรมอังสนา ภูเก็ต โรงแรมแหงที่เจ็ดในบริเวณ ลากูนา ภูเก็ต โครงการขยายโรงแรม
ดุสิต ธานี ลากูนา ภูเก็ต โครงการกอสรางบานพักพรอมสระวายน้ํา 2 สระเพิ่มเติมอีก 22 หลังที่โรงแรมบันยัน ทรี
ภูเก็ต และโครงการปรับปรุงลากูนา ภูเก็ต กอลฟ คลับ ทั้งนี้ จนกวาบริษัทจะมั่นใจวาวิกฤตเศรษฐกิจโลกเริ่ม
คลี่คลาย และสภาพเศรษฐกิจไดเริ่มฟนตัว
นอกจากที่ ภู เ ก็ ต แล ว โรงแรมบั น ยั น ทรี กรุ ง เทพ ก็ ไ ด รั บ การปรั บ ปรุ ง ตกแต ง อย า งต อ เนื่ อ งโดยการดั ด แปลง
ชั้นสํานักงานเปนหองพักแบบสวีท เซอรวิสอพารทเมนท และหองประชุมและจัดเลี้ยง โครงการเหลานี้รวมทั้งการ
ปรับปรุงตกแตงหองพักและภัตตาคารเดิมที่มีอยูสวนใหญไดรับการปรับปรุงตกแตงแลวเสร็จปลายป 2551
รายละเอียดกิจการของบริษัทปรากฏในรายงานประจําป 2551 ที่ไดจัดสงใหทานผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือ
นัดประชุมแลว
นายสุรพลไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังนี้
•

ในป 2549 บริษัทถือหุน 70% ใน บริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี โฮเท็ล จํากัด (LBTH) ตอมาในป 2550 บริษัท
ไดขายหุนบางสวนใน LBTH ออกไปเหลือ 49% ทําให LBTH เปลี่ยนสถานะจากการเปนบริษัทยอยมา
เปนบริษัทรวมของบริษัท ดังนั้นจึงไมมีการรายงานผลการประกอบการของ LBTH ในรายงานประจําปของ
บริษัทตั้งแตป 2550 เปนตนมา

•

กําไรจากการลดทุนภายใตหัวขอ “รายไดอื่น” เปนผลจากการลดทุนของบริษัท ทรอปคอล รีสอรท จํากัด
(TRL) ในเดือน มิถุนายน 2551 ภายหลังจากการลดทุน TRL ไดคืนเงินจากการลดทุนนี้ใหแกผูถือหุน
เนื่องจาก TRL ไมมีโครงการที่จะใชเงินเพื่อการลงทุนอีก ณ. ขณะนั้น โดยบริษัทไดรับเงินสดคืนจากการ
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•

เงินสดสะสมใน TRL เปนเงินสดที่เกิดจากการขายสินทรัพยของ TRL ใหแกบุคคลภายนอกที่มิไดมีความ
เกี่ยวโยงกัน การขายสินทรัพยสามารถทํากําไรและเปนการขายโดยผานตัวแทนสินทรัพยซึ่งขายในราคา
ตลาด TRL มีสถานะเปนบริษัทรวมของบริษัท ดังนั้นจึงไมมีการรายงานรายละเอียดการขายสินทรัพย
ของ TRL ในรายงานประจําปของบริษัท

•

โรงแรมดุสิต ธานี ลากูนา ภูเก็ต มีผลประกอบการที่ดี แตรายไดคาหองพักตอหองคอนขางต่ําในป 2551
เนื่องจากมีการเพิ่มจํานวนหองพักอีก 28 หองใหมในชวงครึ่งปหลัง โดยเปนบานพักพรอมสระวายน้ําของ
โครงการดุสิต ธานี พูลวิลลา (Dusit Thani Pool Villas) ทําใหจํานวนหองพักรวมเพิ่มสูงขึ้น

•

คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้น สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน คาใชจายทางกฎหมายที่
เกี่ยวเนื่องกับการเรียกรองคาเสียหายจากภัยพิบัติสึนามิ คาเชา การตั้งสํารองคาเผื่อการลดลงของมูลคา
เงินลงทุน และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทคาดวาคาใชจายในการบริหารดังกลาวขางตนจะลดลงอยางมีนัยสําคัญในปนี้ เนื่องจากบริษัทได
บริหารจัดการคาใชจายอยางจริงจัง โดยไดริเริ่มโครงการลดคาใชจายหลายโครงการ เพื่อลดคาใชจาย
โดยรวมของบริษัททั้งหมด
แมวาอัตราการเขาพักจะลดลง แตตนทุนคงที่ของแรงงานซึ่งเปนตนทุนคงที่หลักของบริษัทยังคงเทาเดิมไม
เปลี่ยนแปลง ในประเทศไทยการบังคับใชกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวเนื่องกับการยกเลิกการวาจางมีความ
เขมงวดมาก

•

คดีแพงที่เกี่ยวกับการเพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน และการเพิกถอนรายการจดทะเบียนตามมติ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนปจจุบันอยูในระหวางการพิจารณาของศาลชั้นตน

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามอีก ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรับป
2551
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วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และงบกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับปสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี พรอมรายงานผูสอบบัญชี
นายสุรพล ไดรายงานสรุปสาระสําคัญของงบการเงินของบริษัท สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รวมทั้ง
วิเคราะหรายได และผลกําไรของกลุมบริษัท
นายสุรพล แจงใหที่ประชุมทราบวา งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธั น วาคม 2551 ของบริ ษั ท ได ผ า นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ ย งและ
คณะกรรมการของบริษัท และไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ตามที่ปรากฎในสวน “งบการเงิน” ของ
รายงานประจํา ปที่ไ ดสงใหทานผูถือหุน ทุกทานพรอมหนังสือ นัดประชุมแลว คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร
นําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 พิจารณาอนุมัติวาระนี้
นายสุรพลไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังนี้
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจํานวน 820 ลานบาท เปนเงินสดที่ไดรับจากการขายหุนเพิ่มทุนในป 2550
ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนในอัตราสวน 1 หุนเดิม ตอ 1.5 หุนสามัญใหม

•

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามอีก ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระนี้ ดังนี้
มติ

ที่ป ระชุ มมี ม ติ ด ว ยคะแนนเสี ย งข า งมากของผู ถื อ หุน และผูรั บ มอบฉัน ทะซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนอนุมั ติ ง บดุ ล ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2551 และ งบกํ า ไรขาดทุ น ของบริษั ท สํา หรับ ปสิ้ น สุ ด
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2551 ซึ่ ง ผ า นการตรวจสอบจากผูส อบบั ญ ชี พรอ มรายงานผูส อบบัญ ชี โดยมี
รายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

y

อนุมัติ
y ไมอนุมัติ
รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

126,468,783
2,679,350
129,148,133

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

500
129,148,633

y

97.93%
2.07%
100.00%

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552
บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผล
นายสุรพล รายงานตอที่ประชุมวา จากผลการดําเนินงานในรอบป 2551 ที่ผานมา บริษัทมีกําไรสุทธิของงบการเงิน
รวมทั้งสิ้น 1,104 ลานบาท เมื่อพิจารณาจากกําไรสุทธิดังกลาวประกอบกับแผนการขยายงานและขอตกลง
ในการชําระหนี้ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 จัดสรร
เงินกําไรสะสม สําหรับงวดปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปนดังนี้
ก) ทุนสํารองตามกฏหมายในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิของบริษัทประจําป 2551 จํานวน 32,366,690.00
บาท
ข) เงินปนผลจายใหแกผูถือหุนในอัตรา 2.20 บาทตอหุน สําหรับ 166,682,701 หุน รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น
366,701,942.20 บาท
ค) เงินกําไรสะสมที่เหลือ ใหเปนเงินกําไรสะสมตอไป
นายสุรพลแจงที่ประชุมวา บริษัทจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท
ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 ซึ่งเปนวันที่คณะกรรมการกําหนดใหเปนวันกําหนดรายชื่อ (Record Date) ที่มีสิทธิรับ
เงินปนผล และกําหนดใหวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 เปนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อใหรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552
ทั้งนี้ เงินปนผลที่เสนอใหจายสําหรับงวดปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดังกลาวสอดคลองกับนโยบาย
การจายเงินปนผลของบริษัทและคิดเปนสัดสวนรอยละ 33 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม
นายสุรพลไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนซักถาม
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระนี้ ดังนี้
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มติ

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ด ว ยคะแนนเสี ย งข า งมากของผู ถื อ หุ น และผู รั บ มอบฉั น ทะซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนอนุมัติ การจัดสรรเงิน กําไรสะสม สํา หรับงวดปสิ้น สุด ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2551 และการ
จายเงินปนผลในอัตรา 2.20 บาทตอหุน ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีรายละเอียด
ของผลการนับคะแนน ดังนี้
ผลการนับคะแนน

y อนุมัติ
y ไมอนุมัติ

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
y งดออกเสียง

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง *
129,167,883
250
129,168,133

100.00%
0.00%
100.00%

500
129,168,633

หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการทีถ่ ึงกําหนดออกตามวาระ
นายสุรพล แจงใหที่ประชุมทราบวา ขอบังคับบริษัทขอที่ 13 กําหนดวา ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
ไมใหใชคะแนนเสียงแบบสะสมและผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง และขอบังคับบริษัท
ขอที่ 14 กําหนดวา ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนอัตรา 1 ใน 3 และ
กรรมการที่ออกจากตําแหนงไปนั้นอาจไดรับเลือกตั้งเขามาเปนกรรมการใหมได โดยในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2552 นี้ มีกรรมการที่ถึงกําหนดออกตามวาระจํานวน 4 ทาน ไดแก
1) นายโฮ กวงปง

ประธานกรรมการ

2) นายอุดม วิชยาภัย

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

3) นายสาธิต รังคสิริ

กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

4) นายเอเรียล พี วีรา

กรรมการ
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ทั้งนี้ ประวัติโดยยอของกรรมการที่ถึงกําหนดออกตามวาระทั้ง 4 ทาน ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 3 ของหนังสือ
นัดประชุม
นายสุรพลแจงที่ประชุมวา จากประสบการณ ความรู และ การอุทิศตนของกรรมการซึ่งถึงกําหนดออกตามวาระ
ใหแกบริษัทที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 อนุมัติการ
เลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกําหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ทาน กลับเขาเปนกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง
นายสุรพลไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังนี้
•

บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกและเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท เปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ
และมีค วามรู ประสบการณ และความสามารถที่เปน ประโยชนต อ การดํา เนิน ธุรกิ จ ของบริษัท และ
กรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ซึ่ ง เป น ข า ราชการประจํ า ก็ เ ป น บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการเห็ น ว า มี คุ ณ สมบั ติ
เหมาะสมตรงกับหลักเกณฑในการคัดเลือกดังกลาว

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามอีก ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระนี้ ดังนี้
มติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกําหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ทาน (นายโฮ กวงปง
นายอุดม วิชยาภัย นายสาธิต รังคสิริ และ นายเอเรียล พี วีรา) กลับเขาเปนกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระ
หนึ่ง

ก.

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้
1) นายโฮ กวงปง
ผลการนับคะแนน
อนุมัติ
y ไมอนุมัติ
รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
y

คะแนนเสียง *
129,132,633 100.00%
0.00%
129,132,633 100.00%

งดออกเสียง
36,000
รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 129,168,633

y
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2)

นายอุดม วิชยาภัย
ผลการนับคะแนน

อนุมัติ
y ไมอนุมัติ
รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
y

คะแนนเสียง *
129,137,033
129,137,033

100.00%
0.00%
100.00%

งดออกเสียง
31,600
รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 129,168,633

y

ข.

ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้
1)

นายสาธิต รังคสิริ
ผลการนับคะแนน

อนุมัติ
y ไมอนุมัติ
รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
y

คะแนนเสียง *
128,798,682
269,900
129,068,582

99.79%
0.21%
100.00%

งดออกเสียง
26,301
รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 129,094,883

y

นายเอเรียล พี วีรา

2)

ผลการนับคะแนน
อนุมัติ
y ไมอนุมัติ
รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
y

คะแนนเสียง *
129,058,883
10,500
129,069,383

งดออกเสียง
25,500
รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 129,094,883

y

99.99%
0.01%
100.00%

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552
บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
นายสุ ร พลได แ จ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบเพิ่ ม เติ ม ว า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการกํ า หนดค า ตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรคงคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท กรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน (ปจจุบันชื่อ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) สําหรับป 2552 ในวงเงินและหลักเกณฑตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือ
หุน ประจําป 2551 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ไดอนุมัติไวกลาวคือ ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน 9.4 ลานบาทตอป
ทั้งนี้ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป และเปนเชนนี้ตลอดไปในแตละป จนกวาที่ประชุมผูถือหุน
ของบริ ษั ท จะมี ม ติ เ ป น อย า งอื่ น และมอบอํ า นาจให อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการบริ ษั ท ในการกํ า หนด
รายละเอียดและคาตอบแทนที่จะจายใหแกกรรมการบริษัทแตละทาน กรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ในคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน (ปจจุบันชื่อ คณะกรรมการสรรหา
และกํา หนดค า ตอบแทน) แตละทา น ตามที่ ค ณะกรรมการบริษั ท เห็ น สมควร ดั ง นั้น ที่ป ระชุ มนี้ จึ ง ไมมีว าระ
พิจารณาเรื่องคาตอบแทนสําหรับกรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่ดํารงตําแหนงใน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
(ปจจุบันชื่อ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) สําหรับป 2552
วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการแตงตัง้ ผูสอบบัญชี และการกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับป 2552
นายสุรพลแจงตอที่ประชุมวา จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3182 และ/หรือ นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวสุมาลี
รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 ของบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัท สําหรับป 2552 โดยกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับป 2552 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 830,000 บาท ทั้งนี้
ประวัติโดยยอของผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน ไดจัดสงใหทานผูถือหุนทุกทานแลว ปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย 5 ของ
หนังสือนัดประชุม
นายสุรพลไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนซักถาม
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระนี้ ดังนี้
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มติ

ที่ป ระชุ มมี ม ติ ด ว ยคะแนนเสี ย งข า งมากของผู ถื อ หุน และผูรั บ มอบฉัน ทะซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับป 2552 ตามรายละเอียด
ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

y

อนุมัติ
y ไมอนุมัติ
รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

129,139,833
500
129,140,333

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

29,300
129,169,633

y

100.00%
0.00%
100.00%

หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถามี
นายสุ รพล ได สอบถามผูถื อ หุ น ว า มีผู ถือ หุน ทา นใดประสงคจ ะเสนอเรื่อ งอื่ น ใดเข า สูที่ ป ระชุ มหรือ ไม แตไ ม มี
ผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นใดเขาสูที่ประชุมอีก
นายสุรพลไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในเรื่องอื่นๆ และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังนี้
•

บริษั ท กํ า ลั ง บริห ารงานในสภาวะวิก ฤตการณท างการเงิน โลกที่ ต กต่ํา อยา งรุ นแรง ทํ า ใหย ากตอ การ
ประมาณการอั ต ราการเข า พัก ในอนาคตให มี ความถูก ต อ งได ในไตรมาสที่ 1 อั ต ราการเข า พัก อยู ที่
ประมาณ 60% ซึ่งต่ํากวาปกอนถึง 30% การลดลงของอัตราการเขาพักดังกลาวเปนตัวบงชี้ใหบริษัท
ประมาณการอัตราการเขาพักในป 2552 ที่ประมาณ 50 - 55 %
เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายของประมาณการอัตราการเขาพักดังกลาวขางตน บริษัทคาดวาอัตราคาหองพัก
โดยเฉลี่ยจะลดต่ําลงประมาณ 5% เมื่อเทียบกับปกอน ซึ่งจะทําใหรายไดคาหองพักโดยรวมทั้งหมดลดลง
ประมาณ 30 – 35% เมื่อเทียบกับปกอน
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•

เมื่ อ พิ จ ารณาถึง วิ ก ฤตธนาคารทั่ว โลกและเพื่อ ให สอดรับ กั บ นโยบายการบริ ห ารจัด การเงิ น สดอย า ง
รอบคอบ บริษัทไดดําเนินการลดตนทุนและทําทุกวิถีทางเทาที่จะทําไดในการรักษาเงินสดของบริษัทไว
ดังนี้
¾ ระงับการวาจางพนักงานเพิ่มเติม
¾ ริเริ่มโครงการลางานโดยมิไดรับคาจาง
¾ เลื่อนกําหนดการขยายโครงการใหมทั้งหมด รวมทั้งการปรับปรุงตกแตงโรงแรมทุกแหง
¾ ลดคาใชจายของทุกหนวยงาน

•

การขายอสังหาริมทรัพยดําเนินไปคอนขางชา บริษัทขายอสังหาริมทรัพยไดเพียง 7 หลัง เทียบกับที่ขายได
ประมาณ 40 – 45 หลัง ในระยะเวลาเดีย วกันในป 2551 ในสภาวการณปจจุบั นบริษัท ไมสามารถ
คาดการณยอดขายอสังหาริมทรัพยในอนาคตใหมีความถูกตองได กําไรจากการขายอสังหาริมทรัพย
ยังคงรักษาระดับที่ 40 – 50% เชนเดียวกับระดับที่ผานมาในอดีต

•

เพื่อรักษาสวนแบงทางการตลาดในภาวะตลาดทองเที่ยวที่หดตัว บริษัทไดริเริ่มโครงการการพาดหัวขาว
การใหหองพักฟรีจํานวน 100,000 หองเพื่อกระตุนธุรกิจ โครงการริเริ่มนี้มีขึ้นเพื่อตองการใหลูกคาจอง
หองพักโดยลูกคาที่จองหองพัก 1 คืน จะไดรับหองพักเพิ่มอีก 1 คืนฟรีโดยไมมีคาใชจาย หองพักฟรีที่
บริษัทเพิ่มใหแกลูกคานี้จะถูกรวมไวในอัตราการเขาพัก ซึ่งจะทําใหอัตราคาหองพักโดยเฉลี่ยลดลง ทั้งนี้
บริษัทไดมอบหองพักฟรีใหแกลูกคาไปแลวกวา 1,000 หอง และการทองเที่ยวแหงประเทศไทยก็ไดใหการ
สนับสนุนโครงการริเริ่มนี้เปนอยางดี

•

บริษัทไดซื้อหองพัก 17 หลังที่โบทเฮาส (Boat House) เปนเงินประมาณ 100 ลานบาท เพื่อเปนการเพิ่ม
ทางเลือกประเภทของหองพักใหแกสมาชิกลากูนา ฮอลิเดย คลับ และเพื่อรองรับความตองการของสมาชิก
ลากูนา ฮอลิเดย คลับ ที่มีฐานอยูในกรุงเทพฯ ซึ่งมีจํานวนประมาณ 60% ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดใน
การเดินทางมาพักที่หัวหิน

•

ในชวงของฤดูกาลทองเที่ยว (High Season) ลูกคาหลักของบริษัทเปนลูกคาในแถบยุโรป โดยสวนใหญ
มาจากประเทศรัสเซีย อังกฤษ และเยอรมันนี ในชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยว (Low Season) ลูกคาหลัก
ของบริษัทเปนลูกคาในแถบภูมิภาคนี้ โดยสวนใหญมาจากประเทศสิงคโปร ญี่ปุน ฮองกง เกาหลี และ
ไทย
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•

ตลาดการทองเที่ยวแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก ตลาดการทองเที่ยวเพื่อการพักผอนและตลาดการ
ทองเที่ยวเพื่อการประชุมและสัมนา ตลาดการทองเที่ยวเพื่อการพักผอนยังคงมีอยู ถึงแมจะมีการหดตัว
ลดลงเมื่อเทียบกับปกอน อยางไรก็ตาม ตลาดการทองเที่ยวเพื่อการประชุมและสัมนามีการหดตัวลดลง
มากอยางมีนัยสําคัญเนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ผลจากแนวโนมของการหดตัวของ
ตลาดดังกลาว ณ. ขณะนี้บริษัทจึงมุงเนนใหความทุมเทกับตลาดการทองเที่ยวเพื่อการพักผอนมากกวา

•

บริษัทหวังเปนอยางยิ่งที่จะใหการประชุมอาเซียนซัมมิท ยายมาจัดการประชุมที่ลากูนา ภูเก็ต เนื่องจาก
บริษัทไดมีโอกาสจัดการประชุมใหแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาเซียนและรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน
ที่ ลากูนา ภูเก็ต เมื่อเร็วๆนี้

•

ดวยสภาวะเศรษฐกิจของโลกที่เปนอยูในปจจุบัน ผลกําไรในป 2552 คาดวาจะต่ํากวาป 2551
คอนขางมากอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกันกับการคาดการณของผลกําไรในไตรมาสแรก
ของบริษัท

•

ทานประธานกรรมการไดเปดเผยถึงความกังวลของทานตอผลกระทบวิกฤติธนาคารทั่วโลก และวิกฤติ
การเมืองในประเทศไทย ตามที่ผูถือหุนทานหนึ่งไดรองขอดังนี้

•

¾

วิกฤติธนาคารทั่วโลก
หากวิกฤตการณนี้ยังคงดําเนินตอไป จะทําใหบริษัทซึ่งมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรงเปนจํานวน
มากประสบปญหากระแสเงินสดอยางรุนแรง ซึ่งวิกฤติการณนี้จะสงผลกระทบตอธุรกิจอื่น ๆ ของ
ทานประธานนอกเหนือจากธุรกิจที่ทานมีอยูในประเทศไทย

¾

วิกฤติการเมืองในประเทศไทย
หากประเทศไทยไมสามารถแกไขปญหาวิกฤติทางการเมืองใหกลับคืนเขาสูภาวะปกติไดโดยเรงดวน
ธุรกิจตาง ๆ ก็อาจจะยังไมสามารถฟนตัวขึ้นไดในเร็ววันนี้

บริษัทจะไมนํา เงินสดที่มีอ ยูไ ปซื้อ หุน คืนเพื่อ พยุงราคาหุนของบริษั ทในตลาดหลั กทรั พ ยฯ ทั้ง นี้ เมื่อ
สถานการณเศรษฐกิจโลกและสถานการณตาง ๆ ในประเทศไทยปรับตัวดีขึ้น ก็นาที่จะสงผลใหราคาหุน
ในตลาดหลักทรัพยฯ ปรับตัวดีขึ้นตามไปดวย
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หลังจากไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามและเสนอเรื่องอื่นใดตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก นายสุรพล ไดสงที่ประชุม
กลับใหประธานที่ประชุม
ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่มาประชุม และกลาวปดประชุม

ปดประชุมเวลา 16.40 น.

โฮ กวงปง
(นายโฮ กวงปง)
ประธานที่ประชุม

ศิริวรรณ สกุลคีรีวัฒน
(นางสาวศิริวรรณ สกุลคีรีวัฒน)
ผูบันทึกการประชุม

