สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2554

วันและเวลา

วันพุธที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น.

สถานที่ประชุม

ห้ องบันยันบอลรูม ชัน้ 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ อาคารไทยวา 2
เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

นายโฮ กวงปิ ง ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้ าที่ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554 ทั ้งนี ้ นายโฮ กวงปิ ง ยังดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริ หารของบริษัท
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมจํานวน 62 ท่าน นับจํานวนหุ้นได้ 125,984,631 หุ้น
้
านวน 166,682,701 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัท
คิดเป็ นร้ อยละ 75.58 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจํ
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุม
เพื่อความสะดวกสําหรับท่านผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้ เชิญ นายสุรพล สุปรัชญา กรรมการและรองประธานกรรมการบริ หาร แนะนํา
กรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ซึง่ ได้ เข้ าร่วมประชุม พร้ อมทั ้งนําเสนอวาระต่างๆ ตังแต่
้ วาระที่ 1 จนถึงวาระ
ที่ 8 และทุกๆ วาระที่พงึ มีต่อที่ประชุมเป็ นภาษาไทย
นายสุรพล ได้ แนะนํากรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ซึง่ ได้ เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
กรรมการ
1. นายวุฒิพล สุริยาภิวฒ
ั น์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง

2. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

3. นายอุดม วิชยาภัย

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

4. คุณสาธิต รังคสิริ

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

5. นายโฮ กวงจิง

กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ (บริ การด้ านออกแบบ)

6. นายไมเคิล รามอน ไอลิง่

กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ

7. นายเอเรี ยล พี วีร่า

กรรมการ

8. นายสจ๊ วต เดวิด เรดดิ ้ง

กรรมการ และผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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ที่ปรึกษากฏหมาย
นายสรายุทธ จิตต์ประเสริฐงาม และทีมงานจากบริ ษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด ซึง่ จะทําหน้ าที่ที่ปรึกษากฎหมาย
และตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง
ผู้สอบบัญชี
นายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ จากบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ก่อนที่จะนําเสนอวาระต่างๆ นายสุรพล ได้ ขอให้ เลขานุการบริ ษัทแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนสําหรับ
การประชุมนี ้
นางสาวศิริวรรณ สกุลคีรีวฒ
ั น์ เลขานุการบริ ษัท แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนสําหรับการประชุมนี ้ ดังนี ้
1.

ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 กําหนดไว้ วา่ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถือ หรื อหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง

2.

สําหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ รับมอบหมายให้ ออกเสียงลงคะแนนในห้ องประชุม ขอให้ ลงมติ
โดยใช้ บตั รลงคะแนนเสียงตามวาระที่เกี่ยวข้ องซึง่ ได้ แจกให้ แล้ ว ณ ช่วงลงทะเบียน เพื่อออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระนันๆ
้
โดยทําเครื่ องหมายถูกในช่อง “อนุมตั ิ” “ไม่อนุมตั ิ” หรื อ “งดออกเสียง” ช่องใดช่องหนึ่งที่เลือก ทังนี
้ ้ เฉพาะกรณีคสั โตเดียน
โปรดระบุจํานวนคะแนนเสียงในแต่ละช่องที่ประสงค์จะลงคะแนน ลงชื่อด้ านล่างของบัตรลงคะแนนเสียง และส่งคืนให้ กับ
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัท

3.

ผู้รับมอบฉันทะที่ได้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยในหนังสือมอบฉันทะที่ถือมานันผู
้ ้ ถือหุ้นได้ ออกเสียงลงคะแนนไว้ ลว่ งหน้ า
ในทุกวาระก่อนเริ่ มการประชุมแล้ ว ผู้รับมอบฉันทะท่านนันไม่
้ ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม เนื่องจากบริษัท
ได้ เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตังแต่
้ ช่วงลงทะเบียนแล้ ว

4.

้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ น
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้ นกรณีผ้ ลู งทุนต่างประเทศที่แต่งตังให้
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ ต้ องออกเสียงลงคะแนนด้ วยจํานวน
้ ้ บริษัทจะไม่นบั การออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียงทังหมดว่
้
า “อนุมตั ”ิ หรื อ “ไม่อนุมตั ิ” หรื อ “งดออกเสียง” เท่านัน้ ทังนี
หากบัตรลงคะแนนเสียงไม่สมบูรณ์หรื อเป็ นโมฆะ เช่น มิได้ ลงลายมือชื่อในฐานะผู้ออกเสียงลงคะแนน

5.

คัสโตเดียนที่ได้ รับแต่งตั ้งโดยผู้ลงทุนในต่างประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทังหมด
้
หรื อแบ่งการออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ สามารถแบ่งจํานวนคะแนนเสียงที่ “อนุมตั ”ิ จํานวนคะแนนเสียงที่ “ไม่อนุมตั ิ” และจํานวนคะแนน
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เสียงที่ “งดออกเสียง” ได้ ทังนี
้ ้ บริษัทจะไม่นบั การออกเสียงลงคะแนนนัน้ หากบัตรลงคะแนนเสียงไม่สมบูรณ์หรื อเป็ นโมฆะ
เช่น มิได้ ลงลายมือชื่อในฐานะผู้ออกเสียงลงคะแนน และ/หรื อ ออกเสียงลงคะแนนเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีหรื อที่ได้ รับมอบ
ฉันทะ
ในการนับคะแนนเสียง จะนับจากบัตรลงคะแนนที่ไ ด้ ส่งคื นให้ กับเจ้ าหน้ าที่ ของบริ ษัท หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ส่งคื นบัตร
ลงคะแนน จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนันไม่
้ ประสงค์ร่วมพิจารณาหรื อออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ และจะไม่นบั จํานวนเสียงของ
้
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสําหรับการลงมติในวาระนันๆ
จากนัน้ นายสุรพล ได้ ดําเนินการเสนอวาระต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณาและรั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2553
นายสุรพล ได้ นําเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2553 ซึง่ ได้ สง่ สําเนาให้ ทา่ น
ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือนัดประชุมแล้ ว นายสุรพล แจ้ งที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอ
ที่ประชุมให้ การรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2553
นายสุรพล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี ้ ดังนี ้
มติ

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนรั บ รองรายงานการประชุม วิ ส ามัญ ผู้ถื อหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2553 โดยมี ร ายละเอี ย ดของผลการ
นับคะแนน ดังนี ้
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *



อนุมตั ิ
 ไม่อนุมต
ั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

125,969,482
125,969,482

 งดออกเสียง

2,250
125,971,732

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

100.00%
0.00%
100.00%
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หมายเหตุ: * ข้ อบังคับของบริ ษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

พิจารณาและรั บทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรั บปี 2553
นายสุรพล ได้ เชิญ นายไมเคิล รามอน ไอลิ่ง กรรมการผู้จดั การ รายงานกิจการของบริ ษัท สําหรับปี 2553 ให้ ที่
ประชุมทราบ
นายไมเคิล ได้ รายงานต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี ้
ปี 2552 ถือเป็ นปี ที่ยากลําบากและท้ าทายอย่างยิ่งสําหรับการดําเนินกิจการของบริ ษัท แต่กระนัน้ ก็ต้องยอมรับว่า
ยังไม่อาจเทียบได้ กบั ปี 2553 ที่เพิ่งผ่านพ้ นไปไม่นาน สภาพเศรษฐกิจโลกที่กระเตื ้องขึ ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ ายของ
ปี 2552 ต่อเนื่องถึงต้ นปี 2553 ส่งผลให้ กิจการโรงแรมของบริ ษัท กลับคึกคักขึ ้นในช่วงไตรมาสแรก ซึง่ นับได้ วา่ เป็ น
ไตรมาสแรกของผลประกอบกิจการโรงแรมในลากูน่า ภูเก็ต ที่ดีที่สดุ เป็ นอันดับ 2 ในประวัติศาสตร์ โดยมีอตั ราการ
เข้ าพักสูงถึงร้ อยละ 82 และอัตราค่าห้ องพักเฉลี่ยที่ 8,744 บาท
แต่โชคร้ ายก็กลับมาเยือนอีกครัง้ เมื่อเกิดการชุมนุมประท้ วงทางการเมืองในกรุ งเทพฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม ส่งผลให้
ย่านใจกลางเมืองกรุ งเทพฯ กลายเป็ นอัมพาตนานหลายสัปดาห์ อีกทั ้งเหตุการณ์นองเลือดตามท้ องถนนได้ ปรากฏ
เป็ นภาพข่าวหน้ าหนึง่ ครึกโครมอยู่ตามสื่อต่างๆ ทัว่ โลก จนถึงขันที
้ ่รัฐบาลหลายประเทศออกประกาศเตือนพลเมือง
ของตนมิให้ เดินทางมายังประเทศไทย เหตุการณ์ เหล่านี ้ล้ วนบัน่ ทอนความมัน่ ใจของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมา
ประเทศไทย รวมถึงบริ ษัทต่างๆ ที่จะจองห้ องประชุมสัมมนาหรื อจัดกิจกรรมสําหรับพนักงานที่โรงแรมรี สอร์ ทของ
บริ ษั ท นอกจากนี ้ ความไร้ เสถี ย รภาพทางการเมื อ งยั ง ส่ ง ผลให้ นั ก ลงทุ น เกิ ด ความลั ง เลในการลงทุ น ใน
้เป็ นผลให้ โรงแรมบันยัน ทรี กรุ งเทพ มีผลประกอบการที่ตกตํ่ามากในปี
อสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย ทังหมดนี
้
2553 ที่ผ่านมา
ด้ วยปั จจัยทั ้ง 2 ประการดังกล่าวข้ างต้ น รายได้ ของกิจการโรงแรมในลากูน่า ภูเก็ตในปี 2553 จึงคงอยู่ในระดับ
เดียวกันกับรายได้ ของปี 2552 และตํ่ากว่ารายได้ ของปี 2551 ถึงร้ อยละ 16 นอกจากนัน้ ยอดขายอสังหาริ มทรัพย์
ในปี 2553 มีเพียง 15 หลังเท่านัน้ รายได้ ที่ลดลงอย่างมากเช่นนี ้ เป็ นผลให้ การประกอบกิจการของบริ ษัทประสบกับ
ผลขาดทุนเป็ นจํานวนเงินกว่า 200 ล้ านบาท ซึง่ นับเป็ นผลประกอบกิจการที่ยํ่าแย่ที่สดุ นับตังแต่
้ วนั ที่บริ ษัทเริ่ มเปิ ด
ดําเนินกิจการมา
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เนื่องจากบริ ษัทมีทรัพย์สินและกิจการอยู่ในประเทศไทยเกือบทังหมด
้
เหตุการณ์เลวร้ ายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในประเทศ
ไทยจึงส่งผลกระทบในทางลบอย่างรุ นแรงต่อการดําเนินกิจการและผลประกอบการทางการเงินของบริ ษัทอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้ วยเหตุนี ้ ในช่วงปี ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ ตดั สินใจที่จะกระจายความเสี่ยงในการ
ลงทุนของบริ ษัทโดยการจําหน่ายทรัพย์สนิ บางส่วนของบริ ษัทในภูเก็ตเพื่อนําเม็ดเงินไปลงทุนในต่างประเทศ จึงเป็ น
ที่มาของการขายโรงแรมดุสติ ธานี ลากูนา่ ภูเก็ต ให้ กบั กลุม่ ดุสิตธานีในไตรมาสสุดท้ ายของปี 2553 ซึง่ สร้ างผลกําไร
ให้ แก่บริ ษัทได้ อย่างมีนัยสําคัญ และสามารถหักกลบผลประกอบการที่ขาดทุนลงได้ ทังนี
้ ้ ฝ่ ายจัดการจะยังคง
พิจารณาการขายทรัพย์สินอื่นๆ ต่อไปอีก หากมีโอกาสและราคาขายที่เหมาะสม
แม้ ต้องเผชิญอุปสรรคในการประกอบกิจการ แต่บริ ษัทยังคงมุ่งมัน่ ไม่ย่อท้ อที่จะริ เริ่ มโครงการต่างๆ ในด้ านความ
รับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) อย่างต่อเนื่อง ซึง่ ถือเป็ นภาระกิจที่
สําคัญที่บริ ษัท ลากูนา่ รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) ยึดถือและปฎิบตั ิตลอดมาโดยเคร่งครัด โครงการริ เริ่ ม
ต่างๆ ที่ ดําเนินการแล้ วในปี 2553 ประกอบด้ วย การก่อตัง้ สหกรณ์ ออมทรั พย์ พนักงาน ลากูน่า ภูเก็ ต สํ าหรั บ
พนักงาน การขยายกิจกรรมโครงการพัฒนาโรงเรี ยนท้ องถิ่นอย่างยัง่ ยืน เพื่อระดมทุนสนับสนุนโรงเรี ยนที่ขาดแคลน
ในพื ้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้ เคียง นอกจากนี ้ บริ ษัทยังคงเดินหน้ าอย่างต่อเนื่องกับโครงการอื่นๆ ที่ได้
ดําเนินมาแล้ วก่อนหน้ านี ้ ไม่ว่าจะเป็ น โรงเรี ยนอนุบาล ลากูน่า ภูเก็ต ที่ได้ รับรางวัลศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น
เป็ นจํานวนมาก ศูนย์ภาษาอังกฤษชุมชน ลากูน่า ภูเก็ต และกิจกรรมอื่นๆ อีกเป็ นจํานวนมากที่จดั ขึ ้นที่ลากูน่า
ภูเก็ต โดยความร่ วมมือของพนักงานและชุมชน อาทิ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ งานประเพณีอนุรักษ์ เต่าทะเล และ
เทศกาลลอยกระทง
แม้ ว่าขณะนี ้ สถานการณ์ ทางการเมืองในช่วงก้ าวเข้ าสู่ปี 2554 จะยังคงทรงตัว แต่ฝ่ายจัดการก็ยังไม่วางใจและ
ยังคงมุ่งเน้ นที่จะเพิ่มปริ มาณเงินสดให้ มีมากขึ ้นและรักษาเงินสดไว้ ต่อไปในปี 2554 นี ้ จนกว่าจะเกิดความมัน่ ใจว่า
เศรษฐกิจและการเมืองอยู่ในภาวะที่มีเสถียรภาพ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจําเป็ นต้ องรักษาสถานะทางการเงินให้ มนั่ คงและดํารง
เงินสดไว้ ให้ อยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะสามารถรับมือกับภาวะตกตํ่าทางธุรกิจอื่นใดที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปี นี ้ ซึง่ เป็ นปี ที่มีกําหนดจัดการเลือกตั ้งทัว่ ไป
รายละเอียดกิจการของบริ ษัทปรากฏในรายงานประจําปี 2553
นัดประชุมแล้ ว

ที่ได้ จดั ส่งให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือ

นายสุรพล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปได้ ดงั นี ้
•

้ ้นประมาณ 2,300 ไร่ ซึ่งตังอยู
้ ่ที่จงั หวัดเชียงใหม่
บริ ษัทมีที่ดินที่ยงั มิได้ ทําการพัฒนาในจังหวัดต่าง ๆ รวมทังสิ
เชียงราย และภูเก็ต จํานวน 500 ไร่, 900 ไร่ และ 875 ไร่ ตามลําดับ
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บริ ษัทคาดว่าสาเหตุที่ทําให้ นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์มิได้ ออกรายงานวิเคราะห์ห้ นุ ของบริ ษัทเนื่องจากปริ มาณ
หุ้นของบริ ษัทที่ซื ้อขายอย่างเป็ นอิสระในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจํานวนน้ อยมาก โดยมีสาเหตุหลัก
จากปริ มาณการถื อครองหุ้นของบริ ษัทโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จํานวน 2 ราย ซึ่งมี ปริ มาณการถื อครองรวม
ประมาณร้ อยละ 80 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของบริ ษัท ทังนี
้ ้บริ ษัทยินดีที่จะพบกับนายหน้ า
ค้ าหลักทรั พย์ เสมอ และอาจพิจ ารณาที่ จะเข้ าพบนายหน้ าค้ าหลักทรั พย์ เพื่อ ให้ นายหน้ าเหล่านัน้ ทํ าการ
วิเคราะห์และเขียนรายงานวิเคราะห์ห้ นุ ของบริ ษัท

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริ ษัท สําหรับปี
2553
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัตงิ บดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และงบกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรั บปี สิน้ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้ อมรายงานผู้สอบบัญชี
นายสุรพล ได้ รายงานสรุ ปสาระสําคัญการดําเนินงานทางการเงินตามที่ปรากฎในงบการเงินของบริ ษัท สําหรับ
ปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แล้ ว โดยผู้ส อบบัญชี ไ ด้ แสดง
ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่อที่ประชุม รวมทังได้
้ วิเคราะห์รายได้ และผลกําไรของกลุม่ บริษัท
นายสุรพล แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธัน วาคม 2553 ของบริ ษั ท ได้ ผ่ า นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ ย งและ
คณะกรรมการของบริ ษัท และได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว ตามที่ปรากฎในส่วน “งบการเงิน” ของ
รายงานประจํ า ปี ที่ ไ ด้ ส่งให้ ท่า นผู้ถื อหุ้นทุก ท่า นพร้ อมหนังสื อนัดประชุมแล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทเห็ นสมควร
นําเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554 พิจารณาอนุมตั ิวาระนี ้
นายสุรพล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี ้ ดังนี ้
มติ

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติ ง บดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ งบกํ าไรขาดทุน ของบริ ษั ท สํา หรั บ ปี สิ น้ สุด
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2553 ซึ่ง ผ่ า นการตรวจสอบจากผู้ส อบบัญ ชี พร้ อมรายงานผู้ส อบบัญ ชี โดยมี
รายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี ้
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ผลการนับคะแนน
อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน


งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน



คะแนนเสียง *
125,976,282
125,976,282

100.00%
0.00%
100.00%

9,650
125,985,932

หมายเหตุ: * ข้ อบังคับของบริ ษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผล
นายสุรพล รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดําเนินงานในรอบปี 2553 ที่ผา่ นมา บริ ษัทมีกําไรสุทธิทั ้งสิ ้น 1,414
ล้ านบาท ตามที่ปรากฎในงบการเงินรวมของบริ ษัท เมื่อพิจารณาจากกําไรสุทธิดงั กล่าวประกอบกับแผนการขยาย
งานและข้ อตกลงในการชําระหนี ้ของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2554 จัดสรรเงินกําไรสะสม สําหรับงวดปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็ นดังนี ้
ก) ทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 44,992,657.00 บาท เพื่อให้ ทนุ สํารองตามกฎหมายของบริ ษัทมีจํานวน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ข) เงินปั นผลจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา 7.50 บาทต่อหุ้น สําหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น
1,250,120,257.50 บาท
ค) เงินกําไรสะสมที่เหลือ ให้ เป็ นเงินกําไรสะสมต่อไป
นายสุรพล แจ้ งที่ประชุมว่า บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ซึง่ เป็ นวันที่คณะกรรมการกําหนดให้ เป็ นวันกําหนดรายชื่อ (Record Date) ที่มี
สิทธิรับเงินปั นผล และกําหนดให้ วนั ที่ 10 พฤษภาคม 2554 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อให้ รวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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ทังนี
้ ้ เงินปั นผลที่เสนอให้ จา่ ยสําหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังกล่าวสอดคล้ องกับนโยบายการจ่าย
เงินปั นผลของบริ ษัทและคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 88 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม
นายสุรพล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปได้ ดงั นี ้
•

นายเอ็ดดี ้ ซี ฮอง เลียง (Mr. Eddy See Hong Liang) ผู้รับมอบฉันทะที่ได้ รับการแต่งตังจากบริ
้
ษัท บันยัน ทรี
โฮลดิ ้งส์ จํากัด (Banyan Tree Holdings Limited) บริ ษัท บันยัน ทรี รี สอร์ ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จํากัด
(Banyan Tree Resorts & Spas (Thailand) Co., Ltd.) และ บริ ษัทหลักทรัพย์ กิม เอ็ง จํากัด (Kim Eng
Securities Pte. Ltd.) (ถือหุ้นของบริ ษัทเพื่อและในนามของบริ ษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด์ รี สอร์ ท จํากัด
(Banyan Tree Hotels & Resorts Pte Ltd.)) เสนอที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลในอัตรา
10 บาทต่อหุ้น แทนที่อตั รา 7.50 บาทต่อหุ้นที่เสนอโดยคณะกรรมการบริ ษัท

•

อัตราเงินปั นผลที่ 10 บาทต่อหุ้นที่เสนอไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริ ษัท ทั ้งนี ้มาจากการประมาณ
การ ณ ขณะนี ้ของปริ มาณเงินสดของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2554 ซึง่ มีจํานวนที่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปั นผลในอัตรา
ที่สงู ขึ ้นได้

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี ้ ดังนี ้
มติ

ที่ ป ระชุม มี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น และผู้รั บ มอบฉัน ทะซึ่ง มาประชุม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนอนุมัติ การจัดสรรเงิ นกํ าไรสะสม สํา หรั บงวดปี สิ น้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และการ
จ่ายเงินปั นผลในอัตรา 10 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี ้
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *



อนุมตั ิ
 ไม่อนุมต
ั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

125,649,732
333,165
125,982,897

 งดออกเสียง

1,000
125,983,897

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

99.74%
0.26%
100.00%

หมายเหตุ: * ข้ อบังคับของบริ ษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)

วาระที่ 5
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พิจารณาและอนุมัตเิ รื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท
วาระที่ 5.1

เลือกตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ถงึ กําหนดออกตามวาระ

นายสุรพล แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ข้ อบังคับบริ ษัทข้ อที่ 13 กําหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั ้งกรรมการ
ไม่ให้ ใช้ คะแนนเสียงแบบสะสมและผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึง่ เสียง และข้ อบังคับบริ ษัท
ข้ อที่ 14 กํ าหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ นอัตรา 1 ใน 3 และ
กรรมการที่ออกจากตําแหน่งไปนันอาจได้
้
รับเลือกตังเข้
้ ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2554 นี ้ มีกรรมการที่ถึงกําหนดออกตามวาระจํานวน 4 ท่าน ได้ แก่
1) นายโฮ กวงจิง

กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ (บริการด้ านออกแบบ)

2) นายวุฒิพล สุริยาภิวฒ
ั น์

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง

3) นายเบอร์ โนลด์ โอลาฟ ชเรอเดอร์ กรรมการ
4) นายสจ๊ วต เดวิด เรดดิ ้ง

กรรมการ และผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ทั ้งนี ้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถงึ กําหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 ของหนังสือ
นัดประชุม
นายสุรพล แจ้ งที่ประชุมว่า จากประสบการณ์ ความรู้ และ การอุทิศตนของกรรมการซึ่งถึงกําหนดออกตามวาระ
ให้ แก่บริ ษัทที่ผ่านมา คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554 อนุมตั ิการ
เลือกตังกรรมการซึ
้
่งถึงกําหนดออกตามวาระในคราวนี ้ทั ้ง 4 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไปอีก
วาระหนึง่ ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
นายสุรพล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี ้ ดังนี ้
มติ

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการ
เลือกตัง้ กรรมการซึ่งถึงกํ าหนดออกตามวาระในคราวนี ้ทัง้ 4 ท่าน ได้ แก่ นายโฮ กวงจิง นายวุฒิพล
สุริย าภิวัฒน์ นายเบอร์ โนลด์ โอลาฟ ชเรอเดอร์ และนายสจ๊ วต เดวิด เรดดิ ้ง กลับเข้ าดํ ารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี ้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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1) นายโฮ กวงจิง
ผลการนับคะแนน
อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน


คะแนนเสียง *
125,971,697 100.00%
0.00%
125,971,697 100.00%

งดออกเสียง
9,650
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 125,981,347



2) นายวุฒพ
ิ ล สุริยาภิวัฒน์
ผลการนับคะแนน
อนุมตั ิ
 ไม่อนุมตั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน


คะแนนเสียง *
125,971,697
125,971,697

100.00%
0.00%
100.00%

งดออกเสียง
9,650
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 125,981,347



3)

นายเบอร์ โนลด์ โอลาฟ ชเรอเดอร์
ผลการนับคะแนน
อนุมตั ิ
 ไม่อนุมตั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน


คะแนนเสียง *
125,971,697
125,971,697

งดออกเสียง
9,650
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 125,981,347



100.00%
0.00%
100.00%

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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4) นายสจ๊ วต เดวิด เรดดิง้
ผลการนับคะแนน
อนุมตั ิ
 ไม่อนุมตั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน


คะแนนเสียง *
125,971,697
125,971,697

100.00%
0.00%
100.00%

งดออกเสียง
9,650
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 125,981,347



หมายเหตุ: * ข้ อบังคับของบริ ษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5.2

ค่ าตอบแทนสําหรับกรรมการที่ดาํ รงตําแหน่ งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่
ดํารงตําแหน่ งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการที่ดาํ รง
ตําแหน่ งในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน

นายสุ ร พล แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554 อนุมตั ิให้ เพิ่มวงเงินค่าตอบแทน
กรรมการอีก 300,000 บาท หรื อประมาณร้ อยละ 3 เป็ นในวงเงินรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 9.9 ล้ านบาทต่อปี ทั ้งนี ้ โดยให้
มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้ นไป และเป็ นเช่นนี ้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะ
มี มติ เป็ นอย่างอื่ น และมอบอํานาจให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ ษัท ในการกํ าหนดรายละเอี ยดและ
ค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้ แก่กรรมการบริ ษัทแต่ละท่าน กรรมการที่ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริ หารความเสี่ยง และ/หรื อ ในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแต่ละท่าน ตามที่คณะกรรมการ
บริ ษัทเห็นสมควร
อนึ่ง วงเงินค่าตอบแทนที่เสนอดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นวงเงินค่าตอบแทนสําหรับกรรมการทุกท่านซึง่ ดํารงตําแหน่งใน
คณะกรรมการบริ ษัท กรรมการทุกท่านซึ่งดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง และ
กรรมการทุกท่านซึง่ ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
นายสุรพล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี ้ ดังนี ้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)

มติ
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ที่ ประชุม มี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํ า นวนคะแนนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถื อหุ้นและ
ผู้รั บ มอบฉัน ทะซึ่ง มาประชุม และมี สิ ทธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนอนุมัติ ใ ห้ เ พิ่ ม วงเงิ นค่า ตอบแทนสํ า หรั บ
กรรมการทุ ก ท่ า นที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ในคณะกรรมการบริ ษั ท กรรมการทุ ก ท่ า นที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ใน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง และ กรรมการทุกท่านที่ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนอีก 300,000 บาท หรื อประมาณร้ อยละ 3 เป็ นในวงเงินรวมทั ้งสิ ้นไม่เกิน
9.9 ล้ านบาท ต่อปี ทังนี
้ ้ โดยให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้ นไป และเป็ นเช่นนี ้ตลอดไปใน
แต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะมีมติเป็ นอย่างอื่น และมอบอํานาจให้ อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริ ษัท ในการกําหนดรายละเอียดและค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้ แก่กรรมการบริ ษัทแต่ละท่าน
กรรมการที่ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง และ/หรื อ ในคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแต่ละท่าน ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร โดยมีรายละเอียดของ
ผลการนับคะแนน ดังนี ้
ผลการนับคะแนน






อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง *
125,962,746
500
8,301
125,971,547

99.99%
0.00%
0.01%
100.00%

หมายเหตุ: * ข้ อบังคับของบริ ษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการกําหนดค่าตอบแทนใดๆ ที่จะจ่ายให้ แก่
กรรมการ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และการกําหนดค่ าสอบบัญชี สําหรั บปี 2554
นายสุรพล แจ้ งต่อที่ประชุมว่า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการ
บริ ษัทเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554 แต่งตัง้ นางสาวรุ้ งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรื อ นางสาวสุมาลี รี วราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรื อ
นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 ของบริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ น
ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษัท สํ า หรั บ ปี 2554 โดยกํ า หนดค่า สอบบัญ ชี สํา หรั บ ปี 2554 เป็ นจํ านวนเงิ นทัง้ สิน้ ไม่ เกิ น
670,000 บาท ทังนี
้ ้ ประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ท่าน ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านแล้ ว ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมา
ด้ วย 6 ของหนังสือนัดประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)

หน้ า 13/15

นายสุรพล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี ้ ดังนี ้
มติ

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมตั ิการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และการกําหนดค่าสอบบัญชี สําหรับปี 2554 ตามรายละเอียด
ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี ้

ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *



อนุมตั ิ
 ไม่อนุมตั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

125,976,797
125,976,797

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

2,250
125,979,047



100.00%
0.00%
100.00%

หมายเหตุ: * ข้ อบังคับของบริ ษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับข้ อ 27 ของบริษัท
นายสุรพล แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ข้ อบังคับข้ อ 27 ของบริ ษัท ได้ กําหนดว่า “คณะกรรมการของบริ ษัทต้ องประชุมอย่าง
น้ อย 3 เดือนต่อครัง้ ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงานแห่งใหญ่ สํานักงานสาขา หรื อจังหวัดใกล้ เคียง” เพื่อความ
ยืดหยุน่ ในการกําหนดสถานที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554 อนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 27 ของบริ ษัท ให้ เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 27.

คณะกรรมการของบริ ษัทต้ องประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงานแห่ง
ใหญ่ สํานักงานสาขา หรื อจังหวัดใกล้ เคียง หรื อสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการเห็นสมควร”

นายสุรพล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี ้ ดังนี ้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)

มติ

หน้ า 14/15

ที่ ป ระชุม มี ม ติ ด้ วยคะแนนเสีย งไม่ น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํ า นวนคะแนนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถื อหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้ แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับข้ อ 27 ของ
บริ ษัท ตามรายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี ้
ผลการนับคะแนน





อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง *
125,975,047
4,000

100.00%
0.00%
0.00%

125,979,047

100.00%

หมายเหตุ: * ข้ อบังคับของบริ ษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ให้ ถือคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ ามี
นายสุร พล ได้ ส อบถามผู้ถื อ หุ้น ว่า มี ผ้ ูถื อหุ้น ท่า นใดประสงค์ จ ะเสนอเรื่ อ งอื่ น ใดเข้ า สู่ที่ ป ระชุม หรื อ ไม่ แต่ ไ ม่ มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่ องอื่นใดเข้ าสูท่ ี่ประชุมอีก
นายสุรพล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามในเรื่ องอื่นๆ และผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปได้ ดงั นี ้


ที่ดินที่ยงั มิ ได้ ทําการพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายมีมูลค่าทางบัญชีรวมประมาณ 117 ล้ านบาท
บริ ษัทได้ มองหาโอกาสที่จะพัฒนาที่ดินเหล่านี ้ในระยะเวลา 2-3 ปี ที่ผ่านมา แต่สถานการณ์ทางการตลาดไม่
สามารถสร้ างความมั่นใจให้ แก่บริ ษัทได้ ว่าเป็ นเวลาที่ เหมาะสมที่ จะพัฒนาที่ ดินเหล่านัน้ อย่างไรก็ ตาม
บริ ษัทยังคงทบทวนสถานการณ์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง แต่ยงั ไม่สามารถที่จะกําหนดเวลาที่จะพัฒนาที่ดินเหล่านี ้
ได้ ณ ขณะนี ้



ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติที่เกิดขึ ้นเมื่อเร็ ว ๆ นี ้ มิได้ มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนินงานของบริ ษัท

หลังจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและเสนอเรื่ องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก นายสุรพล ได้ สง่ ที่ประชุม
กลับให้ ประธานฯ ที่ประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)

หน้ า 15/15

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม และกล่าวปิ ดประชุม

ปิ ดประชุมเวลา 15.54 น.

โฮ กวงปิ ง
(นายโฮ กวงปิ ง)
ประธานที่ประชุม

ศิริวรรณ สกุลคีรีวฒ
ั น์
(นางสาวศิริวรรณ สกุลคีรีวฒ
ั น์)
ผู้บนั ทึกการประชุม

