สิงทีส่งมาด้ วย 1
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555

วันและเวลา

วันศุกร์ ที 27 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น.

สถานทีประชุม

ห้ องบันยันบอลรูม ชัน" 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ อาคารไทยวา 2
เลขที 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

นายโฮ กวงปิ ง ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้ าทีประธานทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555 ทังนี
" " นายโฮ กวงปิ ง ยังดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารของบริษัท
ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมจํานวน 88 ท่าน นับจํานวนหุ้นได้ 102,230,692 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 61.33 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจํ
"
านวน 166,682,701 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัท
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุม
เพือความสะดวกสําหรับท่านผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้ เชิญ นายสุรพล สุปรัชญา กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร แนะนํา
กรรมการ ทีปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึงได้ เข้ าร่วมประชุม พร้ อมทังนํ
" าเสนอวาระต่างๆ ตังแต่
" วาระที 1 จนถึง
วาระที 8 และทุกๆ วาระทีพึงมีตอ่ ทีประชุมเป็ นภาษาไทย
นายสุรพล ได้ แนะนํากรรมการ ทีปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึงได้ เข้ าร่วมประชุม ดังนี "
กรรมการ
1. นายวุฒิพล สุริยาภิวฒ
ั น์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสียง

2. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสียง

3. นายอุดม วิชยาภัย

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสียง และ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

4. คุณสาธิต รังคสิริ

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

5. นายโฮ กวงจิง

กรรมการ

6. นายไมเคิล รามอน ไอลิง

กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ

7. นายเอเรียล พี วีร่า

กรรมการ
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8. นายสจ๊ วต เดวิด เรดดิ "ง

กรรมการ และผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

9. นายโฮ เรน ฮวา

กรรมการ

ทีปรึกษากฏหมาย
นายอัครพล พิเชษฐวณิชย์โชค และทีมงานจากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี (ประเทศไทย) จํากัด ซึงจะทําหน้ าทีทีปรึกษากฎหมาย
และตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง
ผู้สอบบัญชี
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล จากบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท
ก่อนทีจะนําเสนอวาระต่างๆ นายสุรพล ได้ ขอให้ เลขานุการบริษัทแจ้ งให้ ทีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนสําหรับ
การประชุมนี "
นางสาวศิริวรรณ สกุลคีรีวฒ
ั น์ เลขานุการบริษัท แจ้ งให้ ทีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนสําหรับการประชุมนี " ดังนี "
1.

ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 กําหนดไว้ ว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถือ หรือหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง

2.

สําหรับผู้ถือหุ้นทีมาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทีได้ รับมอบหมายให้ ออกเสียงลงคะแนนในห้ องประชุม ขอให้ ลงมติ
โดยใช้ บตั รลงคะแนนเสียงตามวาระทีเกียวข้ องซึงได้ แจกให้ แล้ ว ณ ช่วงลงทะเบียน เพือออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระนันๆ
"
โดยทําเครื องหมายถูกในช่อง “อนุมตั ิ” “ไม่อนุมตั ิ” หรื อ “งดออกเสียง” ช่องใดช่องหนึงทีเลือก ทังนี
" " เฉพาะกรณีคสั โตเดียน
โปรดระบุจํานวนคะแนนเสียงในแต่ละช่องทีประสงค์จะลงคะแนน ลงชือด้ านล่างของบัตรลงคะแนนเสียง และส่งคืนให้ กับ
เจ้ าหน้ าทีของบริษัท

3.

ผู้รับมอบฉันทะทีได้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยในหนังสือมอบฉันทะทีถือมานันผู
" ้ ถือหุ้นได้ ออกเสียงลงคะแนนไว้ ลว่ งหน้ า
ในทุกวาระก่อนเริมการประชุมแล้ ว ผู้รับมอบฉันทะท่านนันไม่
" ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม เนืองจากบริษัท
ได้ เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามทีระบุในหนังสือมอบฉันทะตังแต่
" ช่วงลงทะเบียนแล้ ว
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4.

ผู้ถือหุ้นทีมาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้ นกรณีผ้ ลู งทุนต่างประเทศทีแต่งตังให้
" คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ ต้ องออกเสียงลงคะแนนด้ วยจํานวน
คะแนนเสียงทังหมดว่
"
า “อนุมตั ”ิ หรือ “ไม่อนุมตั ”ิ หรือ “งดออกเสียง” เท่านัน" ทังนี
" " บริ ษัทจะไม่นบั การออกเสียงลงคะแนน
หากบัตรลงคะแนนเสียงไม่สมบูรณ์หรือเป็ นโมฆะ เช่น มิได้ ลงลายมือชือในฐานะผู้ออกเสียงลงคะแนน

5.

คัสโตเดียนทีได้ รับแต่งตังโดยผู
"
้ ลงทุนในต่างประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทังหมด
"
หรือแบ่งการออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ สามารถแบ่งจํานวนคะแนนเสียงที “อนุมตั ”ิ จํานวนคะแนนเสียงที “ไม่อนุมตั ”ิ และจํานวนคะแนน
เสียงที “งดออกเสียง” ได้ ทังนี
" " บริษัทจะไม่นบั การออกเสียงลงคะแนนนัน" หากบัตรลงคะแนนเสียงไม่สมบูรณ์หรือเป็ นโมฆะ
เช่น มิได้ ลงลายมือชือในฐานะผู้ออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ ออกเสียงลงคะแนนเกินกว่าคะแนนเสียงทีมีหรือทีได้ รับมอบ
ฉันทะ
ในการนับคะแนนเสีย ง จะนับจากบัตรลงคะแนนทีได้ ส่งคืนให้ กับเจ้ า หน้ า ทีของบริ ษัท หากผู้ถือหุ้นท่า นใดไม่ส่งคืนบัต ร
ลงคะแนน จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนันไม่
" ประสงค์ร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน" และจะไม่นบั จํานวนเสียงของ
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสําหรับการลงมติในวาระนันๆ
"

จากนัน" นายสุรพล ได้ ดําเนินการเสนอวาระต่อทีประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี "
ŀ

วาระที 1

พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554
นายสุรพล ได้ นาํ เสนอทีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554 ซึงได้ สง่ สําเนาให้ ทา่ น
ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือนัดประชุมแล้ ว นายสุรพล แจ้ งทีประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอ
ทีประชุมให้ การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554
นายสุรพล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม แต่ไม่มผี ้ ถู ือหุ้นซักถาม
เมือไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี " ดังนี "
มติ

ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนรั บรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํ า ปี 2554 โดยมีรายละเอี ย ดของผลการ
นับคะแนน ดังนี "
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ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
• ไม่อนุมต
ั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

102,809,389
102,809,389

 งดออกเสียง

3,801
102,813,190

•

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

100.00%
0.00%
100.00%

หมายเหตุ: * ข้ อบังคับของบริ ษัทระบุว่า มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที 2

พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรับปี 2554
นายสุรพล ได้ เชิญ นายไมเคิล รามอน ไอลิง กรรมการผู้จัดการ รายงานกิจการของบริ ษัท สําหรับปี 2554 ให้ ที
ประชุมทราบ
นายไมเคิล ได้ รายงานต่อทีประชุม ดังต่อไปนี "
ปี 2552 และ 2553 ถือเป็ นปี ทียากลําบากและท้ าทายอย่างยิงสําหรับการดําเนินกิจการของบริษัท แต่กระนัน" ก็ต้อง
ยอมรับว่า ยังไม่อาจเทียบได้ กบั ปี 2554 ทีเพิงผ่านพ้ นไปไม่นาน ทีท้ าทายมากกว่าและส่งให้ ผลการประกอบกิจการ
ของบริษัท ตกตําทีสุดในประวัติศาสตร์ การประกอบกิจการของบริษัท
รายได้ ของกิจการโรงแรมตํากว่าปี 2553 ถึงร้ อยละ 13 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการขายโรงแรมลากูน่า บีช รี สอร์ ท
ในเดือนพฤษภาคม และการปิ ดโรงแรมเชอราตัน แกรนด์ ลากูน่า ภูเก็ต เพือปรับปรุงตกแต่งครัง" ใหญ่ เป็ นเวลาถึง
ห้ าเดือนครึ ง โดยเริ มตัง" แต่กลางปี เป็ นต้ นมา และเปิ ดดําเนินการอีกครัง" ในกลางเดือนธันวาคมพร้ อมเปลียนการ
บริหารโรงแรมภายใต้ ชือโรงแรมอังสนา ลากูนา่ ภูเก็ต
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นอกจากนัน" ยังมีปัจจัยอืนทีส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบกิจการโรงแรม ซึงได้ แก่ความผันผวนและความ
ไม่แน่นอนอย่างต่อเนืองของเศรษฐกิจโลก การแข็งค่าของค่าเงินบาท จํานวนโรงแรมชันนํ
" าทีเพิมปริ มาณมากขึ "นทัง"
ในภูเก็ตและกรุง เทพฯ ซึงสร้ างแรงกดดันต่ออัตราค่าห้ องพักเรื อยมา โดยเฉพาะอย่างยิงกับตลาดในช่วงฤดูกาล
ท่องเทียวของชาวยุโรปทังที
" ภูเก็ตและกรุงเทพฯ ผลกระทบจากการประท้ วงทางการเมืองในปี ทีผ่านมา และการเข้ า
สู่การเลือกตัง" ทัวไปในเดือนกรกฎาคม ส่งผลให้ เกิดความกังวลในเรื องความปลอดภัยอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะ
อย่างยิง ในส่วนธุรกิจของบริ ษัทกับลูกค้ าประเภทบริ ษัทและประเภทธุรกิจไมซ์ (MICE – Meeting (การจัดการ
ประชุม), Incentive (การให้ รางวัลด้ วยการท่องเทียว), Conference (การแสดงสินค้ า), and Exhibition (และ
นิทรรศการ) นอกจากนัน" ยังมีภยั พิบัติธรรมชาติทีเกิดขึน" ถึง 2 ครัง" ได้ แก่ ภัยพิบัติสึนามิทีเกิ ดขึน" ในญี ปุ่ น และ
อุทกภัยครัง" ร้ ายแรงในกรุงเทพฯ และปริ มณฑล ซึงตกเป็ นข่าวใหญ่ไปทัวโลก และส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ
ของบริษัท
ความกังวลอย่างต่อเนืองต่อบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง ความไม่แน่นอนในเสถียรภาพ
ทางการเมืองในช่วงทีเข้ าสูก่ ารเลือกตังทั
" วไปในครึงแรกของปี 2554 และความกังวลในภาวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้
ตลาดการขายอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นประเทศไทยซบเซาลงอย่ า งมาก เป็ นผลให้ รายได้ ของธุ ร กิ จ การขาย
อสังหาริ มทรั พย์ของบริ ษัท ในปี 2554 มีจํานวน 380 ล้ านบาท ซึงตํากว่าปี 2553 ถึงร้ อยละ 53 โดยมีย อดขาย
อสังหาริมทรัพย์เพียง 14 รายการเท่านัน"
แม้ ต้ องเผชิญอุปสรรคในการประกอบกิจการ แต่บริษัทยังคงมุ่งมันไม่ย่อท้ อทีจะริ เริ มโครงการต่างๆ ในด้ านความ
รับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (Corporate Social Responsibility-CSR) อย่างต่อเนือง ซึงถือเป็ นภารกิจทีสําคัญที
บริษัท ลากูนา่ รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) ยึดถือและปฎิบตั ิตลอดมาโดยเคร่ งครัด บริ ษัทยังคงเดินหน้ า
ต่อไปกับโครงการต่างๆ ทีได้ ดําเนินมาแล้ วอย่างต่อเนือง ซึงประกอบด้ ว ยการก่อตัง" สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
ลากูน่า ภูเ ก็ ต สํา หรั บพนัก งาน การขยายกิ จกรรมโครงการพัฒ นาโรงเรี ย นท้ องถินอย่า งยังยืน เพือระดมทุน
สนับสนุนโรงเรี ยนทีขาดแคลนในพืน" ที จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้ เคียง โรงเรี ยนอนุบาล ลากูน่า ภูเก็ต ทีได้ รับ
รางวัลศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กดีเด่นเป็ นจํานวนมาก ศูนย์ภาษาอังกฤษชุมชน ลากูน่า ภูเก็ต และกิจกรรมอืนๆ อีกเป็ น
จํา นวนมาก ทีจัด ขึน" ทีลากูน่า ภูเก็ต โดยความร่ ว มมือของพนักงานและชุมชน อาทิ กิ จ กรรมวันเด็ก แห่งชาติ
งานประเพณีอนุรักษ์ เต่าทะเล และเทศกาลลอยกระทง
แม้ ว่าขณะนี " สถานการณ์ ทางการเมืองในช่ วงก้ าวเข้ าสู่ปี 2555 จะยังคงทรงตัว แต่ฝ่ายจัด การก็ยังไม่วางใจใน
สถานการณ์เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิงในยุโรป อันเป็ นตลาดสําคัญของธุรกิจโรงแรมในฤดูท่องเทียวซึงเป็ น
ช่วงทํากําไร ดังนัน" บริษัทจึงยังคงมุ่งเน้ นทีจะเพิมปริ มาณเงินสดให้ มีมากขึ "นและรักษาเงินสดไว้ ต่อไปในปี 2555 นี "
ทังนี
" " บริ ษัทจําเป็ นต้ องรั กษาสถานะทางการเงินให้ มนคงและดํ
ั
ารงเงินสดไว้ ให้ อยู่ในระดับทีเพียงพอทีจะสามารถ
รับมือกับภาวะตกตําทางธุรกิจอืนใดทีอาจจะเกิดขึ "นได้
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รายละเอียดกิ จการของบริ ษัทปรากฏในรายงานประจําปี 2554 ทีได้ จัดส่งให้ ท่า นผู้ถือหุ้นทุกท่า นพร้ อมหนังสือ
นัดประชุมแล้ ว
นายสุรพล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปได้ ดงั นี "
•

การปิ ดโรงแรมเชอราตัน แกรนด์ ลากูน่า ภูเก็ต เพือปรับปรุงตกแต่งครัง" ใหญ่เป็ นเวลาถึงห้ าเดือนครึง โดยเริ ม
ตัง" แต่กลางปี เป็ นต้ นมา พร้ อมทังเปลี
" ยนการบริ หารโรงแรมและเปิ ดดําเนินการอีกครัง" ในกลางเดือนธันวาคม
ภายใต้ ชือโรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต รวมทังความผั
"
นผวนและความไม่แน่นอนอย่างต่อเนืองของเศรษฐกิจ
โลกและเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ ส่งผลให้ บริ ษัทขาดทุนในปี 2554 ซึงเป็ นผลการประกอบ
กิจการของบริ ษัททีตกตําทีสุดในประวัติศาสตร์ การประกอบกิจการของบริษัท

•

หากไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงใด ๆ เกิดขึ "น บริษัทคาดว่าผลการประกอบกิจการของบริษัทในปี 2555 จะดีขนด้
ึ " วย
ปั จจัยดังนี "








การเปิ ดดําเนินการของโรงแรมอังสนา ลากูนา่ ภูเก็ต
การต้ อนรับการจัดประชุมของผู้แทนแอมเวย์จากประเทศจีนจํานวน 16,000 คน ซึงถือเป็ นการจัดประชุม
ทีใหญ่ทสุี ดทีไม่เคยปรากฎในภูเก็ตเป็ นเวลา 1 เดือน ในไตรมาสที 2 ทําให้ ยืดระยะเวลาฤดูกาลท่องเทียว
ของบริ ษัทและไม่เ พีย งแต่นํา มาซึงธุร กิ จ ทีเพิมพูน กํ า ไรมากขึน" แต่เ ป็ นการต่ อยอดธุร กิจ ในอนาคต
ในตลาดลูกค้ าชาวจีนซึงกําลังขยายตัวและเติบโตขึ "น (เช่น เพิมความสนใจในการสอบถามการเข้ าพัก
จากลูกค้ ากลุ่มอืนๆ เช่นเดียวกันกับทีบริ ษัทได้ ประสบในการจัดงานแต่งงานให้ แก่ลกู ค้ าชาวอินเดียใน
ลากูน่า ภูเก็ต)
ภาวะการตลาดทีดีขนึ "
การใช้ กลยุทธด้ านราคาในธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริ ษัทเพือกระตุ้นอุปสงค์และเพิมปริ มาณ
การขาย โดยการลดราคาและเปลียนราคาขายเป็ นสกุลดอลล่าร์ สหรัฐอเมริกา เพือแก้ ปัญหาการแข็งค่า
ของค่า เงิน บาท ผลจากการใช้ ก ลยุทธด้ านราคาดังกล่า วทํา ให้ ย อดขายอสัง หาริ มทรั พย์ ของบริ ษัท
ในไตรมาสแรกของปี 2555 มีจํ า นวน 13 รายการ เทีย บกับยอดขายเพีย ง 1 รายการในระยะเวลา
เดียวกันของปี 2554 และยอดขายจํานวน 14 รายการ ตลอดทังปี
" ในปี 2554
หมายเหตุ การแข็ง ค่า ของค่า เงิน บาททํา ให้ ราคาอสัง หาริ มทรั พย์ ของบริ ษัท มีร าคาสูง ขึน" ในตลาด
ต่างประเทศ
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การใช้ การบริหารจัดการต้ นทุนอย่างเหมาะสมและการลดค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ในครึงหลังของปี 2554 และ
ต่อเนืองถึงปี 2555 รวมถึงการปรับลดจํานวนผู้บริ หารและการจัดสรรงานของผู้บริ หารบางท่านใหม่ให้
ครอบคลุมงานของผู้บริ หารทีลดลง เพือลดค่ า ใช้ จ่ า ยเงิ นเดือ นตลอดจนการลดโบนัสและการปรั บ
เงินเดือน

• ในเรื องของเงินลงทุนของบริ ษัทในกองทุน บันยัน ทรี อินโดไชน่า โฮสปิ ทัลลิตี " (“กองทุน”) ซึงกําลังดําเนินการ
พัฒนารี สอร์ ทครบวงจรในเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม โครงการพัฒนารี สอร์ ทมีความคืบหน้ าเป็ นอย่างดีอย่าง
ต่อเนืองภายในงบประมาณและแผนงานทีกําหนดไว้ โรงแรมบันยันทรี และโรงแรมอังสนา ซึงเป็ นสองโรงแรม
แรกในโครงการจะเปิ ดดําเนินการในเดือนตุลาคม / พฤศจิกายน 2555 สนามกอล์ฟ 18 หลุม ซึงออกแบบโดย
นายนิคส์ ฟาวโด (Mr. Nick Faldo) จะเปิ ดดําเนินการภายในปี 2555 ตามแผนงานทีกําหนดไว้ โครงการนี "ใช้
เงินลงทุนทังสิ
" "นจํานวน 200 ล้ านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ทังนี
" บ" ริ ษัทมีสดั ส่วนการลงทุนประมาณร้ อยละ 6 ของ
ยอดเงินลงทุนทังสิ
" "นในกองทุน
• การเพิมขึนของรายได้
"
ในกิจการอืน ๆ ทีเกียวเนืองกับกิจการโรงแรมในปี 2554 เป็ นผลจากการประกอบกิจการ
ทังปี
" ของโครงการให้ เช่าบ้ านพักทีบริหารจัดการโดยเอ้ าท์ริกเกอร์ (Outrigger) เทียบกับปี 2553 ซึงเป็ นปี แรกที
เอ้ าท์ริกเกอร์ เปิ ดดําเนินการบริหารบ้ านพัก โดยเสนออัตราค่าห้ องพักทีตําในระยะเวลาเริมแรกทีเปิ ดดําเนินการ
เพือกระตุ้นความสนใจของลูกค้ าในการเข้ าพักในบ้ านพักทีบริหารจัดการโดยเอ้ าท์ริกเกอร์ ทังนี
" "อัตราค่าห้ องพัก
ดังกล่าวได้ เพิมสูงขึนในปี
"
2554
• ในเรื องของค่าตอบแทนของผู้บริ หารทีสูง บริ ษัทได้ ทบทวนจํ า นวนผู้บริ หารและค่า ตอบแทนและได้ บริ หาร
จัดการจํานวนและค่าตอบแทนผู้บริหารอย่างเหมาะสมในช่วงหลังของปี 2554
• คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนและการปรับเงินเดือนของ
ประธานกรรมการบริ ษัท รวมทังญาติ
"
ของท่านซึงเป็ นพนักงานของบริ ษัท ทัง" นีเ" พือหลีกเลียงความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ตามหลักการการกํากับดูแลกิจการทีดี
• กําไรจากการดําเนินงานของโรงแรม เป็ นปั จจัยในการกําหนดราคาขายของโรงแรมทีจะขาย โดยโรงแรมดุสิต
ธานี ลากูน่า ภูเก็ต สร้ างกําไรจากการดําเนินงานได้ สงู กว่าโรงแรมลากูน่า บีช รีสอร์ ท มาก ดังนัน" ราคาขายของ
โรงแรมดุสติ ธานี ลากูนา่ ภูเก็ต จึงสูงกว่าโรงแรมลากูน่า บีช รีสอร์ ท มาก
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ทังนี
" เ" พือให้ มนใจว่
ั
ากระบวนการขายทัง" หมดของโรงแรมทัง" สองแห่งดังกล่าวข้ างต้ น ได้ ดําเนินการอย่างมือ
อาชีพและโปร่ งใส บริ ษัท ได้ แต่งตัง" บริ ษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัทตัวแทน
จําหน่ายโรงแรม เป็ นผู้ดําเนินกระบวนการขายทังหมดของโรงแรมทั
"
ง" สองแห่งโดยวิธีประมูลและผู้ทีประมูล
ราคาสูงสุดเป็ นผู้ชนะในการซื "อโรงแรมทังสองแห่
"
ง
• ขาดทุนจากการยกเลิกการขายอสังหาริมทรัพย์จํานวน 91 ล้ านบาท เป็ นผลจากนโยบายชัวคราวของบริษัทเมือ
พิจารณาจากความตกตําของเศรษฐกิจโลกโดยยินยอมให้ ลกู ค้ าทีซื "ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัทด้ วยวิธีการผ่อน
ชําระและประสบปั ญหาในการชําระเงินคงค้ างค่าอสังหาริ มทรัพย์ให้ ลดระดับอสังหาริ มทรัพย์เดิมทีซือ" โดยการ
ยกเลิกอสังหาริ มทรัพย์เดิมทีซื "อและเปลียนเป็ นอสังหาริมทรัพย์ทีมีราคาลดลงและนําเงินทีได้ ชําระให้ แก่บริษัท
ทังหมด
"
มาชําระค่าอสังหาริมทรัพย์ทเปลี
ี ยนทีมีราคาลดลง เมือลูกค้ าเปลียนอสังหาริมทรัพย์เดิมทีซื "อซึงมีราคา
สูง เป็ นอสังหาริมทรัพย์ทมีี ราคาลดลง บริษัทจึงต้ องยกเลิกรายการขายอสังหาริ มทรัพย์เดิมทีลูกค้ าซือ" ในราคา
ที สูง กว่ า และบัน ทึก รายการขายอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที มี ร าคาลดลง โดยบัน ทึ ก ส่ ว นต่ า งของราคาระหว่ า ง
อสังหาริมทรัพย์ทงสองรายการในบั
ั"
ญชีขาดทุนจากการยกเลิกการขายอสังหาริมทรัพย์
• ลักษณะของธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตและกรุงเทพฯ มีความแตกต่างกัน อสังหาริ มทรัพย์ทีขายใน
ภูเ ก็ ต เป็ นบ้ า นพัก เพือการพัก ผ่อนสํา หรั บลูก ค้ า ชาวต่ า งประเทศโดยเฉพาะอย่ า งยิงชาวยุโ รป ในขณะที
อสังหาริ มทรัพย์ทีขายในกรุ งเทพฯ เป็ นบ้ านทีมิได้ มีไว้ สําหรับการพักผ่อน และเป็ นการขายให้ แก่ตลาดลูกค้ า
ชาวไทยเป็ นส่วนใหญ่
• ผลิตภัณฑ์อสังหาริ มทรัพย์ใหม่ของบริ ษัททีขายจะมีราคาถูกลงและมีขนาดเล็กลง โดยจะเน้ นการขายสําหรับ
ตลาดลูกค้ าชาวเอเชีย เนืองจากเป็ นตลาดทีมีความกังวลต่อสถานการณ์ ทางการเมืองในประเทศทีน้ อยกว่า
และอุปสงค์จากลูกค้ าชาวเอเชียสามารถทีจะฟื น" ตัวได้ เร็วกว่าลูกค้ าชาวยุโรปหรื อลูกค้ าจากทีอืนๆ
• การถอนฟ้ องคดีข้อพิพาททางกฎหมายรวม 2 คดี ทีฟ้ องบริษัทโดยธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และโดย
แอฟวะนิว เอเชีย แคปปิ ตอล พาร์ ทเนอร์ แอล. พี. กับพวก บริ ษัทเข้ าใจว่า บริ ษัท ยูนิเวอร์ แซล สตาร์ ช จํากัด
(มหาชน) ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายหนึงของบริ ษัทประสบความสํา เร็ จในการชํ าระหนีใ" ห้ แก่เจ้ า หนีข" องตน ดังนัน"
เจ้ าหนีข" องบริ ษัท ยูนิเ วอร์ แซล สตาร์ ช จํ า กัด (มหาชน) รวมถึงธนาคารทหารไทย จํ า กัด (มหาชน) และ
แอฟวะนิว เอเชีย แคปปิ ตอล พาร์ ทเนอร์ แอล. พี. กับพวก ได้ ถอนฟ้องคดีความทุกคดี รวมถึงคดีความทุกคดี
ทีฟ้ องบริษัท ทังนี
" "บริษัทมิได้ มีสว่ นเกียวข้ องใด ๆ กับการถอนฟ้องคดีข้อพิพากทางกฎหมายทัง" 2 คดีดงั กล่าว
• บริษัทมิได้ มีสทิ ธิประโยชน์ใด ๆ ในโรงแรมบันยันทรี สมุย บริษัท ไทย แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ของคุณเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี เป็ นเจ้ าของโรงแรมนี " ซึงบริ หารจัดการโดยบริ ษัท บันยันทรี โฮเท็ล แอนด์ รี สอร์ ท
จํากัด
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เมือไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรับปี
2554
วาระที 3

พิจารณาและอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริษทั สําหรับปี สิน@ สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 ซึงผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้ อมรายงาน
ผู้สอบบัญชี
นายสุรพล ได้ รายงานสรุ ปสาระสําคัญการดําเนินงานทางการเงินตามทีปรากฎในงบการเงินของบริ ษั ท สําหรั บ
ปี สิน" สุด ณ วันที 31 ธั นวาคม 2554 ซึงได้ ผ่า นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชี แล้ ว โดยผู้ส อบบัญ ชี ไ ด้ แ สดง
ความเห็นแบบไม่มเี งือนไขต่อทีประชุม รวมทังได้
" วิเคราะห์รายได้ และผลกําไรของกลุม่ บริษัท
นายสุรพล แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของบริ ษัท สํา หรั บปี สิ "นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 ได้ ผ่า นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสียงและคณะกรรมการของบริษัท และได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว ตามทีปรากฎในส่วน
“งบการเงิน” ของรายงานประจําปี ทีได้ ส่งให้ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือนัดประชุมแล้ ว คณะกรรมการบริ ษัท
เห็นสมควรนําเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555 พิจารณาอนุมตั ิวาระนี "
นายสุรพล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปได้ ดงั นี "
•

เพือเป็ นการลดงานด้ านธุรการ บริษัทได้ ปรับโครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัทย่อยทีถือหุ้นในบริ ษัทเดียวกัน โดย
เปลียนการถือหุ้นและรวมหุ้นให้ ถือโดยบริ ษัทย่อยใดบริ ษัทย่อยหนึงเพียงบริ ษัทเดียว บริ ษัท ทีดับบลิวอาร์
โฮลดิ "งส์ จํากัด และบริ ษัท ลากูน่า บันยันทรี จํากัด ซึงเป็ นบริษัทย่อยทีบริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100 ทัง" สองแห่ง
ถื อหุ้นใน บริ ษัท ทรอปิ คอล รี ส อร์ ท จํ า กัด ประมาณร้ อยละ 13 และ 12 ตามลํา ดับ ในปี 2554 บริ ษั ท
ทีดบั บลิวอาร์ โฮลดิ "งส์ จํากัด ได้ โอนหุ้นทีถือในบริษัท ทรอปิ คอล รี สอร์ ท จํากัด ให้ แก่ บริษัท ลากูน่า บันยันทรี
จํา กัด ทํา ให้ จํ า นวนหุ้นที บริ ษัท ลากูน่า บันยันทรี จํ า กัด ถือใน บริ ษัท ทรอปิ คอล รี สอร์ ท จํา กัด ทัง" หมด
เพิมขึ "นเป็ นร้ อยละ 26 ณ ปั จจุบนั

•

บริ ษัท ทรอปิ คอล รี สอร์ ท จํากัด มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ ดังนัน" บริ ษัท จึงได้ บันทึกลดมูลค่าเงินลงทุนของ
บริษัทใน บริษัท ทรอปิ คอล รีสอร์ ท เป็ น ศูนย์ บาท บริษัท มิได้ มอี ํานาจควบคุมกิจการของ บริษัท ทรอปิ คอล
รี สอร์ ท จํากัด ดังนัน" บริ ษัทจึงไม่สามารถประมาณการได้ ว่า บริ ษัท ทรอปิ คอล รี สอร์ ท จํากัด จะสามารถคืน
ผลตอบแทนให้ แก่บริษัทได้ เมือใด
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ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าสิทธิwทีเรี ยกเก็บโดยกลุม่ บริ ษัท บันยันทรี ในการบริ หารจัดการโรงแรมอังสนา
ลากูน่า ภูเ ก็ ต เป็ นอัต รามาตรฐานทีใช้ เ รี ยกเก็ บกับโรงแรมภายใต้ ชือ “อังสนา” และ “บันยันทรี ” ทุกแห่ง
ค่าธรรมเนียมทีบริษัทได้ ลงนามกับบริ ษัท เชอราตัน โอเวอร์ ซีส์ เมเนจเมนท์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (“เชอราตัน”)
ในการบริ หารจัดการโรงแรมเชอราตัน แกรนด์ ลากูน่า ภูเก็ต (ปั จจุบันเปลียนการบริ หารโรงแรมเป็ นโรงแรม
อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต) เป็ นการลงนามเมือ 20 ปี ทีผ่านมา และเป็ นอัตราพิเศษจากเชอราตัน เนืองจากเป็ น
โรงแรมใหม่และตังอยู
" ่ในทําเลใหม่ทเชอราตั
ี
นรับบริหารจัดการ ณ ขณะนัน"

•

เมือไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี " ดังนี "
มติ

ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธั นวาคม 2554 และ งบกํ า ไรขาดทุน เบ็ ด เสร็ จ
ของบริ ษั ท สํ า หรั บ ปี สิ น" สุ ด ณ วัน ที 31 ธั น วาคม 2554 ซึ งผ่ า นการตรวจสอบจากผู้ สอบบั ญ ชี
พร้ อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี "
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
•
ไม่อนุมตั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

102,746,089
102,746,089

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

75,450
102,821,539

•



100.00%
0.00%
100.00%

หมายเหตุ: * ข้ อบังคับของบริ ษัทระบุว่า มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที 4

พิจารณาและอนุมัตกิ ารงดจ่ ายเงินปั นผล
นายสุรพล รายงานต่อทีประชุมว่า จากผลการดําเนินงานในรอบปี 2554 ทีผ่านมา บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิทงสิ
ั " "น
224 ล้ านบาท ตามทีปรากฏในงบกําไรขาดทุนของงบการเงินรวมของบริษทั สําหรับปี สิ "นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม
2554 ซึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ ว
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นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทกําหนดการจ่ายเงินปั นผล ประกอบไปด้ วย 2 ส่วน ดังนี "
1) ส่วนคงที คิดเป็ นหนึงในสามของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม สําหรับปี ทสามารถจั
ี
ดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้น และ
2) ส่วนผันแปร ซึงจะขึนอยู
" ่กบั ดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริษัทจากการพิจารณาถึงเงินสดทีมีอยู่ หลังจากทีได้
คํานึงถึงค่าใช้ จา่ ยฝ่ ายทุนรายการใหญ่ๆ และข้ อตกลงในการชําระหนี "คืนในปี ต่อไป
เมือพิจารณาจากผลขาดทุนของงบการเงินรวม และเพือให้ สอดคล้ อ งกับนโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทเห็ นสมควรนํา เสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2555 อนุมัติก ารงดจ่ า ยเงินปั นผล
สําหรับงวดปี สิ "นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
ทัง" นี " การเสนอให้ ง ดจ่ า ยเงิ นปั น ผลดัง กล่า วสอดคล้ อ งกับ นโยบายการจ่ า ยเงิ นปั น ผลของบริ ษั ท ซึงกํ า หนด
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิของงบการเงินรวม
นายสุรพล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปได้ ดงั นี "
บริ ษัทมีผลขาดทุน 224 ล้ านบาท ตามทีปรากฏในงบการเงินรวมของบริ ษัท การเสนอให้ งดจ่ายเงินปั นผล
สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ซึงกํ าหนดเกณฑ์ การจ่ ายเงินปั นผลจากกํ าไรสุทธิ ของ
งบการเงินรวม

•

เมือไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี " ดังนี "
มติ

ทีประชุม มีม ติ ด้ ว ยคะแนนเสีย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น และผู้รั บมอบฉันทะซึงมาประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนนอนุมตั กิ ารงดจ่ายเงินปั นผล สําหรับงวดปี สิ "นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 โดยมีรายละเอียด
ของผลการนับคะแนน ดังนี "
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
• ไม่อนุมต
ั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

102,079,987
31,600
102,111,587

 งดออกเสียง

707,552
102,819,139

•

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

99.97%
0.03%
100.00%

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555
บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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หมายเหตุ: * ข้ อบังคับของบริ ษัทระบุว่า มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที 5

พิจารณาและอนุมัตกิ ารเลือกตัง@ กรรมการใหม่ แทนกรรมการทีถงึ กําหนดออกตามวาระ
นายสุรพล แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า ข้ อบังคับบริษัทข้ อที 13 กําหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง" กรรมการ
ไม่ให้ ใช้ คะแนนเสียงแบบสะสมและผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง และข้ อบังคับบริษัท
ข้ อที 14 กําหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจํ าปี ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ นอัต รา 1 ใน 3 และ
กรรมการทีออกจากตําแหน่งไปนัน" อาจได้ รับเลือกตังเข้
" ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2555 นี " มีกรรมการทีถึงกําหนดออกตามวาระจํานวน 4 ท่าน ได้ แก่
1)

นายโฮ กวงปิ ง

ประธานกรรมการ

2)

นายอุดม วิชยาภัย

3)

นายสาธิต รังคสิริ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสียง และ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

4)

นายเอเรียล พี วีร่า

กรรมการ

ทังนี
" " ประวัตโิ ดยย่อของกรรมการทีถึงกําหนดออกตามวาระทัง" 4 ท่าน ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 3 ของหนังสือ
นัดประชุม
นายสุรพล แจ้ งทีประชุมว่า จากประสบการณ์ ความรู้ และ การอุทิศตนของกรรมการซึ%งถึงกําหนดออกตามวาระ
ทัง" 4 ท่านให้ แก่บริ ษัททีผ่านมา คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรนําเสนอที%ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555
อนุมตั ิการเลือกตังกรรมการซึ
1
ง% ถึงกําหนดออกตามวาระในคราวนีท1 งั 1 4 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
ต่อไปอีกวาระหนึง% ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
นายสุรพล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม แต่ไม่มผี ้ ถู ือหุ้นซักถาม
เมือไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี " ดังนี "
มติ

ทีประชุมมีมติด้ว ยคะแนนเสีย งข้ า งมากของผู้ถื อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติก าร
เลือกตังกรรมการซึ
"
งถึงกําหนดออกตามวาระในคราวนี "ทัง" 4 ท่าน ได้ แก่ นายโฮ กวงปิ ง นายอุดม วิชยาภัย
นายสาธิต รังคสิริ และ นายเอเรียล พี วีร่า กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึง โดยมี
รายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี "

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555
บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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1) นายโฮ กวงปิ ง
ผลการนับคะแนน
อนุมตั ิ
•
ไม่อนุมตั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
•

คะแนนเสียง *
102,725,589 100.00%
1,000
0.00%
102,726,589 100.00%

งดออกเสียง
85,550
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 102,812,139



2) นายอุดม วิชยาภัย
ผลการนับคะแนน
อนุมตั ิ
 ไม่อนุมตั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน


ŀ

คะแนนเสียง *
102,719,689
4,800
102,724,489

100.00%
0.00%
100.00%

งดออกเสียง
87,650
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 102,812,139



3)

นายสาธิต รังคสิริ
ผลการนับคะแนน
อนุมตั ิ
 ไม่อนุมตั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน


คะแนนเสียง *
102,723,489
1,000
102,724,489

งดออกเสียง
87,650
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 102,812,139



100.00%
0.00%
100.00%

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555
บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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4) นายเอเรียล พี วีร่า
ผลการนับคะแนน
อนุมตั ิ
 ไม่อนุมตั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน


คะแนนเสียง *
102,721,789
1,000
102,722,789

100.00%
0.00%
100.00%

งดออกเสียง
89,350
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 102,812,139



หมายเหตุ: * ข้ อบังคับของบริ ษัทระบุว่า มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที 6

พิ จ ารณาและรั บ ทราบค่ า ตอบแทนสํา หรั บ กรรมการที ดํา รงตํา แหน่ งในคณะกรรมการของบริ ษั ท
กรรมการทีดาํ รงตําแหน่ งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสียงและกรรมการทีดาํ รงตําแหน่ ง
ในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
นายสุรพล แจ้ งทีประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่าตอบแทนได้ ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ และ
เห็นด้ ว ยกับคณะกรรมการในการคงค่า ตอบแทนกรรมการ ในวงเงินเดิมตามทีได้ รับอนุมัติจ ากทีประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554 เนืองจากผลขาดทุนของงบการเงินรวม
ดังนัน" ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการทุกท่านซึงดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการทุกท่านซึงดํารง
ตําแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสียง และกรรมการทุกท่านซึงดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการ
สรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทนยังคงเป็ นเช่ นเดิมตามทีทีประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นประจํ าปี 2554 ได้ เคยอนุมัติไว้
กล่าวคือ วงเงินรวมทังสิ
" "นไม่เกิน 9.9 ล้ านบาทต่อปี โดยให้ มีผลตังแต่
" วนั ที 1 มกราคม 2555 เป็ นต้ นไปและเป็ น
เช่นนี "ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็ นอย่างอืน และมอบอํานาจให้ อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริ ษัทในการกําหนดรายละเอียดและค่า ตอบแทนทีจะจ่ ายให้ แก่ก รรมการบริ ษัทแต่ละท่า น
กรรมการทีดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสียง และ/หรือ ในคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนแต่ละท่าน ตามทีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555
บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555 รับทราบการคงค่าตอบแทนกรรมการ
ตามทีได้ รับอนุมตั จิ ากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554
นายสุรพล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม แต่ไม่มผี ้ ถู ือหุ้นซักถาม
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการคงค่าตอบแทนสําหรับกรรมการทุกท่านทีดํารง
ตําแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการทุกท่านทีดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความ
เสียงและกรรมการทุกท่านทีดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนตามทีได้ รับอนุมตั ิจาก
ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554 ตามทีรายงาน
วาระที 7

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง@ ผู้สอบบัญชี และการกําหนดค่ าสอบบัญชี สําหรับปี 2555
นายสุรพล แจ้ งต่อทีประชุมว่า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสียง คณะกรรมการ
บริ ษั ท เห็ น สมควรนํ า เสนอที ประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํ า ปี 2555 แต่ ง ตัง" นางสาวรุ้ งนภา เลิศ สุว รรณกุ ล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3516 และ/หรื อ นางสาวสุมาลี รี วราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3970
และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4496 ของบริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สําหรับปี 2555 โดยกําหนดค่าสอบบัญชี สําหรับปี 2555 เป็ นจํานวนเงินทังสิ
" "น
ไม่เกิน 670,000 บาท ทังนี
" " ประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทงั " 3 ท่าน ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านแล้ ว ปรากฎตาม
สิงทีส่งมาด้ วย 6 ของหนังสือนัดประชุม
นายสุรพล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม แต่ไม่มผี ้ ถู ือหุ้นซักถาม
เมือไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี " ดังนี "
มติ

ทีประชุม มีม ติ ด้ ว ยคะแนนเสีย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น และผู้รั บมอบฉันทะซึงมาประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนนอนุมัติการแต่งตังผู
" ้ สอบบัญชี และการกําหนดค่าสอบบัญชี สําหรับปี 2555 ตามรายละเอียด
ทีเสนอโดยคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี "
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ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *



อนุมตั ิ
 ไม่อนุมตั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

102,735,189
3,000
102,738,189

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

73,450
102,811,639



100.00%
0.00%
100.00%

หมายเหตุ: * ข้ อบังคับของบริ ษัทระบุว่า มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที 8

พิจารณาเรืองอืนๆ ทีเหมาะสม ถ้ ามี
นายสุรพล ได้ ส อบถามผู้ถื อหุ้นว่า มี ผ้ ถู ื อ หุ้น ท่า นใดประสงค์ จ ะเสนอเรื องอืนใดเข้ า สู่ทีประชุม หรื อไม่ แต่ไ ม่ มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรืองอืนใดเข้ าสูท่ ประชุ
ี มอีก
นายสุรพล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามในเรืองอืนๆ และผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปได้ ดงั นี "
•

•

บริษัท มีแผนทีจะทําประโยชน์บนทีดินของบริษัทในลากูน่า ภูเก็ต ด้ วยการพัฒนาทีดินดังกล่าวโดยการลงทุน
ร่ วมกับผู้ลงทุนจากบริ ษัทในประเทศไทยหรื อต่างประเทศ การพัฒนาอาจจะทําในรู ปผสมซึงประกอบด้ ว ย
โรงแรมและบ้ านพัก โดยส่วนใหญ่จะเป็ นบ้ านพัก เพือดึงดูดผู้ซือ" จากประเทศไทยและในแถบเอเชียแปซิฟิก
รวมถึงผู้ซื "อจากประเทศฮ่องกง สิงคโปร์ และจีนให้ มากขึ "น แผนการพัฒนาได้ รวมบ้ านพักเข้ าไว้ ในแผนแทนที
จะเป็ นการพัฒนาในรู ปของโรงแรมทัง" หมดเนืองจาก (ก) ระยะเวลาในการคืนผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถื อหุ้น
สําหรับการลงทุนในกิจการโรงแรมใช้ ระยะเวลานาน และ (ข) โรงแรมจะได้ รับผลกระทบอย่างรวดเร็ วจาก
เหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองและเหตุการณ์รุนแรงอืนๆ
เมือปี 2551 บริษัทซื "อทีดินซึงมีเนื "อทีติดต่อกับลากูน่า ภูเก็ตจํานวนรวม 237 ไร่ และแทนทีบริ ษัทจะลงทุนโดย
ซื "อทีดินทังหมดตั
"
งแต่
" แรก บริษัทได้ ซื "อทีดินบางส่วนจํานวนประมาณ 53 ไร่ ในราคาทังสิ
" "น 375 ล้ านบาท ทังนี
" "
บริ ษัทมีสิทธิ (มิใช่ ข้ อผูก มัด ) ทีจะซือ" ที ดินทีเหลือ ทัง" หมดภายในระยะเวลา 10 ปี ในราคาไร่ ล ะประมาณ
7 ล้ านบาท ซึงจะปรับราคาเพิมขึ "นทุกปี ในอัตราร้ อยละ 5 ต่อปี
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หลังจากไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและเสนอเรืองอืนใดต่อทีประชุมเพือพิจารณาอีก นายสุรพล ได้ สง่ ทีประชุม
กลับให้ ประธานฯ ทีประชุม
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านทีมาประชุม และกล่าวปิ ดประชุม

ปิ ดประชุมเวลา 17.35 น.

โฮ กวงปิ ง
(นายโฮ กวงปิ ง)
ประธานทีประชุม

ศิริวรรณ สกุลคีรีวัฒน์
(นางสาวศิริวรรณ สกุลคีรีวฒ
ั น์)
ผู้บนั ทึกการประชุม

