บริษัท ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2559

วันและเวลา

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น.

สถานที่ประชุม

ห้ องบันยัน บอลรูม ชัน้ 10 โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ อาคารไทยวา 2
เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

นายโฮ กวงปิ ง ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้ าทีป่ ระธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 (ประธานฯ) ทังนี
้ ้ นายโฮ กวงปิ ง ยัง
ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัท
ประธานฯ แถลงต่อ ที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมจานวน 108 ท่าน นับจานวนหุ้นได้ 104,641,116 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 62.78 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจ
้
านวน 166,682,701 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุม
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 โดยสมาคมส่งเสริ ม ผู้ลงทุนไทย บริษัทได้ รับคะแนน 96.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยบริ ษัทจะยังคงมุ่งมัน่ พัฒนาการปฏิบตั ิตามหลักการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ีต่อไป
เพื่อความสะดวกสาหรับท่านผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้ เชิญ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง แนะนากรรมการ ทีป่ รึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึง่
ได้ เข้ าร่วมประชุม พร้ อมทังน
้ าเสนอวาระต่างๆ ตังแต่
้ วาระที่ 1 จนถึงวาระที่ 7 และทุกๆ วาระที่พงึ มีตอ่ ที่ประชุมเป็ นภาษาไทย
ดร. ชิงชัย ได้ แนะนากรรมการ ทีป่ รึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึง่ ได้ เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
กรรมการ
1.

นายสุรพล สุปรัชญา

รองประธานกรรมการบริษัท

2.

นายวุฒิพล สุริยาภิวฒ
ั น์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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3.

นายอุดม วิชยาภัย

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

4.

นางสาวศรินธร อุนยโกวิท

กรรมการอิสระ

5.

นายโฮ กวงจิง

กรรมการ

6.

นายเอเรียล พี วีร่า

กรรมการที่มิใช่ผ้ บู ริหาร

7.

นายเอ็ดดี ้ ซี ฮอก ไล

กรรมการ

8.

นายโฮ เรน ฮวา

กรรมการ

9

นายชานคราร์ ชานดราน

กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ

10. นายสจ๊ วต เดวิด เรดดิ ้ง

กรรมการ

ที่ปรึกษากฎหมาย
นายภักดี ภักดิ์นรา และทีมงานจากบริ ษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด จะทาหน้ าที่ที่ปรึ กษากฎหมาย และตรวจสอบ
กระบวนการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง
ผู้สอบบัญชี
นางสาวรสพร เดชอาคม จากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท
ก่อนที่จะนาเสนอวาระต่างๆ ดร. ชิงชัย ได้ ขอให้ เลขานุการบริ ษัทแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนสาหรับ
การประชุมนี ้
นางนันชลี เขจรนันทน์ เลขานุการบริษัท แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนสาหรับการประชุมนี ้ ดังนี ้
1.

ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 กาหนดไว้ ว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ หรือหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง

2.

สาหรับผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทีไ่ ด้ รับมอบหมายให้ ออกเสียงลงคะแนนในห้ องประชุม ขอให้ ลงมติ
โดยใช้ บตั รลงคะแนนเสียงตามวาระที่เกี่ยวข้ องซึง่ ได้ แจกให้ แล้ ว ณ ช่วงลงทะเบียน เพือ่ ออกเสียงลงคะแนนสาหรับวาระนันๆ
้
โดยทาเครื่ องหมายถูกในช่อง “อนุมตั ิ” “ไม่อนุมตั ิ” หรื อ “งดออกเสียง” ช่องใดช่องหนึง่ ที่เลือก ทังนี
้ ้ เฉพาะกรณีคสั โตเดียน
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โปรดระบุจานวนคะแนนเสียงในแต่ละช่องที่ประสงค์จะลงคะแนน ลงชื่อด้ านล่างของบัตรลงคะแนนเสียง และส่งคืนให้ กับ
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัท
3.

ผู้รับมอบฉันทะที่ได้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยในหนังสือมอบฉันทะที่ถือมานันผู
้ ้ ถือหุ้นได้ ออกเสียงลงคะแนนไว้ ล่วงหน้ า
ในทุกวาระก่อนเริ่มการประชุมแล้ ว ผู้รับมอบฉันทะท่านนันไม่
้ ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม เนื่องจากบริ ษัท
ได้ เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตังแต่
้ ช่วงลงทะเบียนแล้ ว

4.

ผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้ นกรณีผ้ ลู งทุนต่างประเทศที่แต่งตังให้
้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ ต้ องออกเสียงลงคะแนนด้ วยจานวน
คะแนนเสียงทังหมดว่
้
า “อนุมตั ิ” หรือ “ไม่อนุมตั ิ” หรือ “งดออกเสียง” เท่านัน้

5.

คัสโตเดียนที่ได้ รับแต่งตังโดยผู
้
้ ลงทุนในต่างประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทังหมด
้
หรื อแบ่งการออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ สามารถแบ่งจานวนคะแนนเสียงที่ “อนุมตั ิ” จานวนคะแนนเสียงที่ “ไม่อนุมตั ิ” และจานวนคะแนน
เสียงที่ “งดออกเสียง” ได้

ในการลงคะแนนเสียงสาหรับทุกวาระ หากไม่มผี ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้ วย หรือ งดออกเสียง บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะเห็นชอบหรื อเห็นด้ วยตามจานวนเสียงของท่านต่อมติที่นาเสนอ สาหรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้ วย
หรือ งดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และยกมือให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนน
ในการนับคะแนนเสียง บริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมด และคะแนน
เสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้ วย สาหรับผู้ทอี่ อกเสียงลงคะแนน “เห็นด้ วย” ในวาระเหล่านี ้ขอให้ เก็บบัตรลงคะแนน
เสียงไว้ ก่อน และส่งคืนแก่ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ภายหลังเสร็ จสิน้ การประชุม ทัง้ นี ้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั ง้ นี ้ เป็ นการ
ลงคะแนนแบบเปิ ดเผย มิใช่การลงคะแนนเสียงแบบลับ แต่จะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้เข้ าร่ วมประชุมทัง้ หมดเพื่อให้ เกิด
ความโปร่งใส
การลงคะแนนเสียง ในลักษณะดังตัวอย่างต่อไปนี ้ บริษัทจะถือว่าการลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็ นโมฆะ อาทิเช่น
1)
บัตรลงคะแนนเสียงทีม่ ิได้ มีการลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะในฐานะผู้ออกเสียงลงคะแนน
2)
บัตรลงคะแนนเสียงทีม่ ีการทาเครื่องหมายเกินกว่าหนึง่ ช่อง
3)
บัตรลงคะแนนเสียงทีม่ ีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
4)
บัตรลงคะแนนเสียงทีม่ ีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
ในกรณีทที่ ่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้ องการแก้ ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับทุกครัง้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)

หน้ า 4/24

ภายใต้ ข้อบังคับของบริษัท ข้ อ 32 กาหนดว่ามติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ในกรณีปกติซงึ่ ได้ แก่วาระ 1, 3, 4, 5.1 และ 6 ของหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานกรรมการซึ่งเป็ นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่
เป็ นเสียงชี ้ขาด
สาหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อน หรื อไม่อยู่ในห้ องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิของท่านได้ โดย
ส่งบัตรลงคะแนนเสียงล่วงหน้ าให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้ องประชุม
คะแนนเสียงของจานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้ าห้ องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนัน้
จานวนผู้เข้ าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลีย่ นแปลงและแตกต่างกัน
ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมซักถามในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้ องกับวาระนันๆ
้ ตามความเหมาะสม
โดยขอให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุ ณาแจ้ งชื่อและนามสกุลให้ ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรื อแสดงความ
คิดเห็นด้ วยทุกครัง้
ในกรณีทผี่ ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีคาถามหรื อความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานาไปสอบถาม
หรือให้ ความเห็นในวาระอืน่ ๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม
ดร. ชิงชัย แจ้ งว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่ งใส บริ ษัทมีค วามยินดีที่จะขอเชิญผู้ถือหุ้นรายย่อย
เข้ าร่ วมเป็ นพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แต่ไม่ปรากฎว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดอาสาเข้ าร่ วมสังเกตการณ์ในการตรวจ
นับคะแนนเสียง
จากนัน้ ดร. ชิงชัย ได้ ดาเนินการเสนอวาระต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2558
ดร. ชิงชัย ได้ นาเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ซึ่งได้ สง่ สาเนาให้ ท่าน
ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือนัดประชุมแล้ ว ดร. ชิงชัย แจ้ งที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรนาเสนอ
ที่ประชุมให้ การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
ดร. ชิงชัย ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี ้ ดังนี ้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
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ที่ประชุมมีมติด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนรั บรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2558 โดยมีร ายละเอี ยดของผลการ
นับคะแนน ดังนี ้
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *



อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

105,102,720
0
105,102,720

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

0
105,102,720



100.00%
0.00%
100.00%

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

พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สาหรับปี 2558
ดร. ชิงชัย ได้ เชิญ นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานกิจการของบริ ษัท สำหรั บ
ปี 2558 ให้ ทปี่ ระชุมทราบ
นายชานคราร์ ชานดราน ได้ รายงานต่อทีป่ ระชุม ดังต่อไปนี ้
ในปี 2558 บริษัทมีกาไรสุทธิ 175 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นผลประกอบการที่ดีสดุ ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา แม้ ว่าจะมีเหตุการณ์
ในทางลบต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงและบารุงรักษาโรงแรมทีเ่ กิดขึ ้นระหว่างปี
ธุรกิจโรงแรม
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในตลาดหลักทีส่ าคัญในปี 2558 บริษัทได้ ใช้ โอกาสนี ้ในการปรับปรุงโรงแรมบันยัน ทรี
ภูเก็ต และบันยัน ทรี กรุงเทพ ดังต่อไปนี ้
-

การปรับปรุงโรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต ประกอบด้ วยการปรับปรุง (1) การตกแต่งภายในวิลล่าจานวน 44 หลัง ซึ่ง
ในจานวนนี ้มีการสร้ างสระว่ายน ้าเพิ่มเติมในวิลล่าจานวน 32 หลัง (2) ล๊ อบบี ้ (3) ห้ องอาหารวอเตอร์ คอร์ ท
(Water Court) และ (4) ห้ องอาหารแซฟฟรอน (Saffron) มีการย้ ายห้ องอาหารวอเตอร์ คอร์ ทไปยังบริ เวณโถง
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ใหม่ และ ย้ ายที่ตงห้
ั ้ องอาหารแซฟฟรอน ไปบริเวณห้ องอาหารวอเตอร์ คอร์ ทเดิม ส่วนพื ้นที่ห้องอาหารแซฟฟรอน
เดิมปรับเปลีย่ นเป็ นห้ องประชุมเพือ่ รองรับกลุม่ ลูกค้ าทีม่ าจัดประชุมในอนาคต
-

เวอร์ ติโก้ ห้ องอาหารของโรงแรมบันยัน ทรี กรุ งเทพ ที่ได้ รับรางวัลชนะเลิศและเป็ นที่ร้ ูจักกันอย่างกว้ างขวางว่า
เป็ นห้ องอาหารบนชันดาดฟ้
้
ากลางแจ้ งที่ดีที่สดุ ของกรุงเทพฯ ได้ รับการตกแต่งใหม่ให้ ดียิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ มีการ
ย้ ายห้ องอาหารจีนไบยุนลงมาหนึ่งชันและตกแต่
้
งใหม่ในแนวตะวันออกที่ดทู นั สมัย ในปี เดียวกัน โรงแรมได้ เริ่ ม
การก่อสร้ างห้ องอาหารใหม่ในรูปแบบทาปาสบาร์ (tapas bar) ชื่อ เวอร์ ติโก้ ทู บนชัน้ 60 ซึ่งเปิ ดให้ บริ การใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2559

กิจการการขายอสังหาริมทรั พย์
-

การขายอสังหาริมทรัพย์มีผลประกอบการดีกว่าปี ก่อนหน้ า อันเป็ นผลจากโครงการแล้ วเสร็ จและการรับรู้รายได้
จากการขายโครงการใหม่ - แคสเซีย และ ลากูน่า พาร์ ค ด้ วยการรับรู้รายได้ จานวน 243 ยูนติ มูลค่า 2,200 ล้ าน
บาท ณ สิ ้นปี 2558 บริษัทมียอดขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 81 ยูนติ มูลค่า 1,200 ล้ านบาททีจ่ ะรับรู้รายได้ ในปี
ต่อๆ ไป หากไม่มีการยกเลิกการจอง

-

นายชานคราร์ ชานคราน ได้ แสดงรู ปภาพของโรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต ซึ่งเปิ ด ตัวอย่างเป็ นทางการในวันที่ 21
ตุลาคม 2558 ต่อที่ประชุม หลังจากเปิ ดดาเนินการ โรงแรมได้ รับการตอบรับที่ดี

-

ในส่วนโครงการบันยัน ทรี แกรนด์ เรสซิเด้ นซ์ ซึง่ เป็ นวิลล่าหรู ระดับไฮเอนด์ แต่ละหลังประกอบด้ วย ห้ องนอน 5
ห้ อง สระว่ายน ้า และจากุซซี่สว่ นตัว ในช่วงไตรมาสแรก ปี 2559 บริ ษัทขาย บันยัน ทรี แกรนด์ เรสซิเด้ นซ์ ไป
จานวน 4 ยูนติ

แนวโน้ มปี 2559
-

กิจการโรงแรม โดยเฉพาะโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ มีผลประกอบการที่ดี ในส่วนโรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต
และบันยัน ทรี ภูเก็ต มีแนวโน้ มไปในทิศทางทีด่ ีขึ ้นด้ วยแผนทางการตลาดใหม่ๆ

-

จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่แข็งแกร่ งในช่วงไตรมาสแรก บริ ษัทจะยังคงมุ่งมัน่ ขายอสังหาริ มทรัพย์ให้ ดีอย่าง
ต่อเนือ่ งในช่วงทีเ่ หลือของปี 2559

-

วันที่ 19 เมษายน 2559 ศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษาคดีข้อพิพาทอัลลามันดาเป็ นคุณต่อบริษัทว่า บริษัทมิได้ ทา
ละเมิด และลดจานวนทีด่ ินทีต่ ้ องโอนให้ แก่โจทก์อย่างมีนยั ยะสาคัญ

รายละเอียดกิ จการของบริ ษัทปรากฏในรายงานประจาปี 2558 ที่ได้ จัดส่งให้ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่า นพร้ อมหนังสือ
นัดประชุมแล้ ว
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ดร. ชิงชัย ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถาม และฝ่ ายจัดการได้ ชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น


กล่าวแสดงความชื่นชมผลประกอบการทีด่ ีในปี 2558 และกล่าวให้ กาลังใจกรรมการบริ ษัทและพนักงานทุก
ท่านในการดาเนินงานให้ ดียิ่งขึ ้นในปี ต่อๆ ไป อีกทังยั
้ งกล่าวชมเชยฝ่ ายจัดการที่สามารถจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นได้ เร็วขึ ้นกว่าปี ก่อนหน้ าและหวังว่าจะจัดได้ เร็วยิ่งขึ ้นในปี ถดั ไป และได้ แสดงความคิดเห็นว่า ในวาระ
ที่ 5.2 ในเรื่ องค่าตอบแทนกรรมการ ควรจะต้ องพิจารณาอนุมตั ิทุกปี โดยผู้ถือหุ้น มิใช่เพียงแค่เป็ นวาระ
รับทราบ
ตอบ: ดร. ชิงชัย ได้ กล่าวขอบคุณสาหรับข้ อเสนอแนะ และจะกล่าวในเรื่ องค่าตอบแทนกรรมการเมื่อการ
ประชุมดาเนินถึงวาระดังกล่าว

นายนัทธี นิพนั ธวงศ์กร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น


สอบถามผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
ตอบ: นายควน เชท ชีแ้ จงว่า บริ ษัทมีลกั ษณะเป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้ จากการถือหุ้นใน
บริษัทอื่น (holding company) ซึง่ มีข้อจากัดในการดาเนินธุรกิจโดยตรง และส่วนใหญ่เป็ นการดาเนินธุรกิจ
ผ่านบริษัทย่อย ในส่วนบริษัทเองดาเนินธุรกิจด้ านอสังหาริมทรัพย์ (โครงการดุสิต วิลล่า และลากูน่า วิลเลจ
วิลล่า) แต่ในปี 2558 จานวนยอดขายทีร่ ับรู้ได้ ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า ส่วนยูนิตที่เหลือของโครงการที่
พัฒนาโดยบริ ษัทขายหมดไปในปี 2559 อีกทัง้ บริ ษัทมี ค่าใช้ จ่ายคงที่ ได้ แก่ เงินเดือนผู้บริ หารระดับสูง
ค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ของบริษัททีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น


สอบถามสัดส่วนของสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดรายได้ และสินทรัพย์ทไี่ ม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของบริษัท
ตอบ: นายควน เชท ชี ้แจงว่าบริษัทมีรายได้ หลักมาจาก 2 แหล่ง คือ รายได้ จากธุรกิจโรงแรมและรายได้ จาก
ธุรกิ จการขายอสังหาริ มทรั พย์ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ ร้อยละ 60 และร้ อยละ 40 ตามลาดับ สินทรั พย์ ที่ไ ม่
ก่อให้ เกิดรายได้ สว่ นใหญ่เป็ นทีด่ ินที่รอการพัฒนาจานวน 2,400 ไร่ มีมลู ค่าตามบัญชีประมาณ 1,800 ล้ าน
บาท
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สอบถามแผนในการปลดล็อคมูลค่าของสินทรัพย์ทไี่ ม่ก่อให้ เกิดรายได้ และมูลค่าโดยประมาณหากบริ ษัทได้
พัฒนาสินทรัพย์ทไี่ ม่ก่อให้ เกิดรายได้
ตอบ: นายควน เชท ชีแ้ จงว่าเนื่องจากสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริ ษัทคือที่ดิน โดยหลักแล้ ววิธีที่จะปลดล็อค
มูล ค่า คือ การพัฒ นาอสัง หาริ ม ทรัพย์ นายสจ๊ ว ต เดวิด เรดดิ ้ง กล่า วเพิ่ม เติมว่า บริ ษัท มีที ่ดิน ที่ร อ
การพัฒนาประมาณ 1,000 ไร่ ในจังหวัดภูเก็ต โครงการใหม่ ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ที่อยู่ในแผนการพัฒนา
ได้ แก่ บันยัน ทรี บีช ฟร้ อนท์ เรสซิเด้ นซ์ (2,000 ล้ านบาท) แคสเซียเฟสใหม่ (2,000 ล้ านบาท) และบันยัน
ทรี แกรนด์ เรสซิเด้ นซ์ (1,900 ล้ านบาท)
ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปั จจุบันถือได้ ว่า บริ ษัทเป็ นผู้พัฒนาบ้ านพักตากอากาศที่ใหญ่ที่สดุ เพียง
รายเดียวในจังหวัดภูเก็ตที่นาเสนอบ้ านพักที่มีความหลากหลายทางด้ านราคาเพื่อที่จะรองรับตลาดลูกค้ า
ทีแ่ ตกต่างกัน บริษัทขายอสังหาริมทรัพย์ที่มรี าคาตังแต่
้ 3.5-100 ล้ านบาทต่อยูนติ โครงการแคสเซีย มีราคา
ขายอยู่ที่ 5-10 ล้ านบาท โครงการลากูน่า พาร์ ค มีราคาขายอยู่ที่ 10-15 ล้ านบาท อพาร์ ทเม้ นท์แบบลอฟท์
ในโครงการลากูน่า วิลเลจ มีราคาขายอยู่ที่ 11-25 ล้ านบาท โครงการลากูน่า เรสซิเด้ นซ์ มีราคาขายอยู่ที่
35 ล้ านบาท บันยัน ทรี บีช ฟร้ อนท์ เรสซิเด้ นซ์ มีราคาขายอยู่ที่ 60-80 ล้ านบาท และบันยัน ทรี แกรนด์
เรสซิเด้ นซ์ มีราคาขายอยู่ที่ 100 ล้ านบาท นอกจากนี ้ จุดสาคัญที่ทาให้ บริ ษัทมีความแตกต่าง คือ โครงการ
ต่างๆ ของบริ ษัทเป็ นบ้ านพักหรื อโรงแรมที่มีแบรนด์ หรื อหากเป็ นโครงการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับโรงแรม
บริษัทมีแผนกพิเศษเพื่อบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้ กบั ผู้ซื ้อตามความต้ องการโดยไม่คานึงถึงราคาของ
อสังหาริ มทรัพย์ เจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์จะได้ รับผลประโยชน์จากการลงทุนใน ลากูน่า ภูเก็ต ซึ่งเป็ นศูนย์
ครบวงจรที่มีความปลอดภัยและมีการบารุ งรักษาอย่างดี ประกอบด้ วยโรงแรม ร้ านค้ าปลีกและสิ่งอานวย
ความสะดวกด้ านสันทนาการต่างๆ มากมายที่ไม่สามารถหาได้ จากทีอ่ ื่นๆ ในจังหวัดภูเก็ต
ประธานฯ ชี ้แจงในส่วนสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ วา่ บริษัทสามารถให้ มลู ค่าตามบัญชีของที่ดินที่ รอการ
พัฒนาได้ มูลค่าที่แท้ จริ งจะเป็ นศักยภาพในการขายโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่พฒ
ั นาบนที่ดิน ดังกล่าว แต่
การประมาณมูลค่าของการพัฒนาสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ เป็ นเรื่ องที่ทาได้ ยาก เพราะการประเมิน
ขึ ้นอยู่กับจานวนพื ้นที่ใช้ งานจริ ง (Gross Floor Area) สูงสุดของที่ดินแต่ละแปลง นายสจ๊ วต เดวิด เรดดิ ้ง
กล่าวเพิ่มเติมว่า บริ ษัทมีที่ดินที่รอการพัฒนาประมาณ 1,000 ไร่ ในจังหวัดภูเก็ต มีมลู ค่าตามบัญชี 1,600
ล้ านบาท แต่มลู ค่าทางการตลาดจะสูงกว่า เนือ่ งจากในปั จจุบนั ราคาตลาดอยูท่ ี่ประมาณ 10 ล้ านบาทต่อไร่



สอบถามโครงการใหม่ๆ ในแผนการขายซึง่ จะสร้ างรายได้ ในอนาคต
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน กล่าวว่าในด้ านของอสังหาริ มทรัพย์มีโครงการ บันยัน ทรี บีช ฟร้ อนท์
เรสซิเด้ นซ์ ซึ่งจะเปิ ดตัวโครงการประมาณไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 และบริ ษัทจะพิจารณาในการเดินหน้ า
เฟสต่อไปของโครงการลากูน่า พาร์ ค และแคสเซีย ซึ่งมียอดขายเป็ นที่น่าพอใจในไตรมาสแรกของปี 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)



หน้ า 9/24

สอบถามกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มกาไร หรือมูลค่าแบรนด์ของโรงแรมในอนาคต
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชีแ้ จงว่าทีมงานที่สานักงานภูเก็ตทางานอย่างใกล้ ชิดกับสานักงานของ
บริษัทและสานักงานขายสาขาต่างๆ ทัว่ โลกเพื่อโปรโมท ลากูน่า ภูเก็ต และเพือ่ ดึงดูดลูกค้ านักท่องเทีย่ วชาว
จีนระดับไฮเอนด์ ชดเชยลูกค้ าตลาดรัสเซียที่ลดลง นอกจากนี ้ ในส่วนโรงแรมยังมีเป้าหมายเน้ นไปที่ตลาด
ลูกค้ าชาวอินเดียในการจัดงานแต่งงานและการประชุม ยกตัวอย่างเช่น โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต ได้ รับ
การจองการจัด ประชุม จากบริ ษัทชัน้ น าต่างๆ อาทิเ ช่ น ยูนิ ซิตี ้ (Unicity) และไนกี ้ (Nike) ทีมงานฝ่ าย
การตลาดยังคงโปรโมท ลากูน่า ภูเก็ต ในด้ านที่เป็ นศูนย์ครบวงจรที่ใหญ่กว้ างขวาง ประกอบด้ ว ยโรงแรม
ต่างๆ และสนามกอล์ฟที่สวยงามเพื่อดึงดูดกลุม่ ธุรกิจการจัดประชุมมากขึ ้น

นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น


สอบถามอัตราการเข้ าพัก และอัตราค่าห้ องพักของโรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต ตังแต่
้ เปิ ดตัวเมือ่ เดือนตุลาคม 2558
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน กล่าวว่าในไตรมาสแรกของปี 2559 โรงแรมแคสเซียมีอตั ราค่าห้ องพักโดย
เฉลีย่ ทีป่ ระมาณ 3,000 บาท และมีอตั ราการเข้ าพักอยู่ที่ร้อยละ 65 ซึ่งถือว่าค่อนข้ างดีสาหรับโรงแรมที่เพิ่ง
เปิ ดใหม่ เจ้ าของห้ องพักจะได้ รับส่วนแบ่งรายได้ จากค่าห้ องพักร้ อยละ 40 และบริษัทได้ รับร้ อยละ 60



สอบถามท าไมโรงแรมของบริ ษั ท จึ ง ไม่ เ สนออัต ราค่ า ห้ อ งพัก ให้ มี ค วามหลากหลายเหมื อ นการขาย
อสังหาริ มทรัพย์ ยกตัวอย่างเช่น โรงแรมในกลุ่มเอราวัณ มีเสนออัตราค่าห้ องพัก 300-500 บาทต่อคืน ซึ่ง
ดึงดูดแขกให้ มาใช้ บริการโรงแรมได้ มากและยังช่วยเพิ่มรายได้ จากการขายอาหารและเครื่องดื่มได้ อีกด้ วย
ตอบ: ประธานฯ กล่าวว่า ไม่ทราบถึงโปรโมชั่นราคาล่าสุดของโรงแรมในกลุ่มเอราวัณ แต่อย่างไรก็ตาม
ฝ่ ายจัดการของบริ ษัทคงไม่ยินดีนกั ที่จะเสนออัตราค่าห้ องพักของโรงแรมในอัตราที่ต่ามากดังกล่าว บริ ษัท
อาจจะเสนอราคาทีต่ ่ามากๆ เช่นนันได้
้ สาหรับการขายห้ องพักในโอกาสพิเศษในเวลาที่จากัด แต่โดยทัว่ ไป
บริ ษัทจะไม่ใช้ กลยุทธ์ ในการลดราคามากๆ ในการดึงดูดแขกให้ มาใช้ บริ การเพื่อเพิ่มอัตราการเข้ าพักของ
โรงแรม การรักษาความสมดุลระหว่างอัตราการเข้ าพักและอัตราค่าห้ องพักเป็ นสิ่งสาคัญ นายชานคราร์
ชานดราน กล่าวเพิ่มเติมว่า บริ ษัทจะตรวจสอบและจัดการอัตราค่าห้ องพักโดยการติดตามข้ อมูล ที่มีอยู่
(on-the-book data) (เช่น รายการจองห้ องพัก ณ ปั จจุบนั ) และยังมีการเสนอราคาห้ องพักที่หลากหลายบน
เว็บไซต์ ตังแต่
้ ราคาทีด่ ีที่สดุ ระดับ 1-10 (Best Available Rate : BAR) ตามรายงานล่าสุด โรงแรมบันยัน ทรี
ภูเก็ต และโรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต มีผลประกอบการที่ดีเมื่อเทียบกับคู่แข่ง โรงแรมยังมีการตรวจสอบ
และยืดหยุน่ อัตราค่าห้ องพักได้ เมื่อมีความจาเป็ น อาทิเช่น แขกสามารถเข้ าพักที่บนั ยัน ทรี ภูเก็ต พูล วิลล่า
ได้ ในราคาลดลงมาที่ 12,000 บาท ในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
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หน้ า 10/24

สอบถามความสามารถในการแข่งขันของโรงแรมของบริ ษัทกับโรงแรมในเครื อ Starwood และ Marriot
หลังจากที่มกี ารควบรวมกิจการ และแนวทางของบริษัทในการลดผลกระทบใดๆ ถ้ ามี
ตอบ: ประธานฯ กล่าวว่า ความแตกต่างระหว่างโรงแรมรี สอร์ ทและธุรกิจอื่นๆ ก็คือ ผู้เข้ าพักโรงแรมเป็ น
ผู้ตดั สินใจว่าจะพักที่โรงแรมใดโดยพิจารณาจากที่ตั ้งและรี สอร์ ทที่จะเข้ าพัก แขกของ บันยัน ทรี อาจจะ
เลือกพักที่โรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต เพราะชอบรี สอร์ ทสาหรับวันหยุดพักผ่อน ซึ่งแตกต่างจากนักท่องเที่ยว
อีกคนซึ่งเป็ นเพียงการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจเท่านัน้ ดังนัน้ ประธานฯ มีความเห็นว่าการควบรวมกิจการ
ของ 2 แบรนด์ค่แู ข่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อ ผลประกอบการของโรงแรมของบริ ษัท แต่สิ่งที่มีผลกระทบต่อ
บริ ษัทและบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจโรงแรมอีกมากมาย คือ ผู้ให้ บริ การรับจองและจาหน่ายสินค้ าและบริ การ
ต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ (Online Travel Agents : OTAs) เช่น Booking.com และ Agoda.com ซึ่งคิดค่า
คอมมิ ชชั่นสูงถึ ง ร้ อยละ 25 ต่ อการจองห้ องพัก 1 ห้ อ ง เป็ น ที่น่า เสียดายที่เ ว็ บไซต์ ของแบรนด์ โรงแรม
ส่วนใหญ่ไม่สามารถแข่งขันกับ OTAs ได้ ในด้ านการจองห้ องพัก และกลุ่มโรงแรมบางกลุ่มดาเนินการเพื่อ
ตอบโต้ กบั OTAs ด้ วยการควบรวมกันให้ กิจการใหญ่ขึ ้นเพื่อให้ มีอานาจในการต่อรองมากขึ ้น

ผู้ถือหุ้น


สอบถามว่าบริษัทมีนโยบายจะนาห้ องพักที่ขายไม่ได้ ของโรงแรมแคสเซีย มาเป็ นผลประโยชน์ให้ กบั ผู้ถือหุ้น
หรือไม่
ตอบ: ประธานฯ กล่าวว่าคาถามนี ้เป็ น คาถามที่ถกู ถามบ่อยโดยผู้ถือหุ้นในหลายๆ บริ ษัทหากบริ ษัทนันๆ
้
ขายสินค้ าอุปโภคบริโภคทีไ่ ม่เสียเปล่า ก็สามารถนาสินค้ าของบริษัทมาเป็ นผลประโยชน์ให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ แต่
ในกรณีห้องพักมีความซับซ้ อนมากกว่าเพราะห้ องพักเป็ นสินค้ าที่เสียเปล่าหากไม่ได้ ใช้ นอกจากนี ้ เป็ นเรื่ อง
ยากในการที่จะพิจารณาเกณฑ์การจัดสรรห้ องพักให้ เป็ นผลประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหุ้นเนื่องจากมีปัจจัยหลาย
อย่างที่ต้องนามาพิจารณา อาทิเช่น จานวนหุ้นที่ถือ ระยะเวลาที่ถือหุ้น เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม ประธานฯ
กล่าวยืนยันว่า บริษัทจะศึกษาในเรื่องนี ้และแจ้ งข้ อสรุปให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบ



ผู้ถือหุ้นให้ ข้อคิดเห็นว่า เนือ่ งจากคาถามนี ้เป็ นประเด็นคาถามในการประชุมครัง้ ก่อนหน้ า ถ้ าจะแสดงให้ เห็น
ว่าผู้บริหารมีความกระตือรือร้ นในการแก้ ปัญหาดังกล่าว บริษัทควรเสนอแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา บริ ษัท
ควรดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อยผู้ซงึ่ มีแนวโน้ มทีจ่ ะซื ้อหุ้นบริษัทมากขึ ้นในอนาคต ด้ วยการประมาณการของโรงแรม
บริษัทน่าจะสามารถประเมินอัตราการเข้ าพักโรงแรมล่วงหน้ าได้ และพิจารณาเสนอห้ องพักให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นใน
อัตราลดครึ่ งราคาเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทดลองใช้ บริ การสินค้ าของบริ ษัท นอกจากนี ้ บริ ษัทจดทะเบียนหลาย
บริ ษัทจัดให้ มีการเยี่ยมชมบริ ษัทเพื่อเปิ ดโอกาสให้ นัก ลงทุน/ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและให้ คาแนะนา
เกี่ยวกับสินค้ า/บริการของบริษัท
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ตอบ: ฝ่ ายจัดการรับทราบข้ อเสนอแนะและกล่าวว่าจะนาไปพิจารณาอย่างละเอียด
นายณัฏฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้น


สอบถามโบสถ์สาหรับประกอบพิธีวิวาห์เป็ นกิจการที่ทารายได้ ให้ กับบริ ษัทหรื อไม่ เป็ นกิจการที่ดาเนินงาน
อยู่ได้ ด้วยตัวเองหรือไม่ ระยะเวลาเปิ ดดาเนินการ และวัตถุประสงค์ในการก่อตัง้
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน กล่าวว่าโบสถ์สาหรับประกอบพิธีวิวาห์เปิ ดให้ บริ การมาแล้ ว 10 ปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ดึงดูดตลาดงานพิธีวิวาห์ และลากูน่า ภูเก็ต โดยเฉพาะโรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต ได้ รับ
ประโยชน์เป็ นอย่างมากจากกิจการโบสถ์สาหรับประกอบพิธีวิวาห์ นายชานคราร์ กล่าวต่อว่า ในปี นี ้มีการ
จัดงานแต่งงานหลายงานในโรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต และยังมีงานแต่งงานที่จะจัดในช่วงปลายปี อีก
หลายงาน โรงแรมส่วนใหญ่ในจังหวัด ภูเก็ตไม่มีให้ บริ การโบสถ์สาหรับประกอบพิธีวิวาห์ จึงนับว่าเป็ นข้ อ
ได้ เปรียบของโรงแรมของบริษัท

เมื่อไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สาหรับปี 2558
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี พร้ อมรายงานผู้สอบบัญชี
ดร. ชิงชัย ได้ เชิญ นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดาเนินงานทางการเงิน
สาหรับปี 2558 ให้ ทปี่ ระชุมทราบ
นายชานคราร์ ชานดราน รายงานสรุปสาระสาคัญการดาเนินงานทางการเงินตามที่ปรากฎในงบการเงินของบริ ษัท
สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว โดยผู้สอบบัญชีได้ แสดง
ความเห็นแบบไม่มเี งื่อนไขต่อทีป่ ระชุม รวมทังได้
้ วิเคราะห์รายได้ และผลกาไรของกลุม่ บริษัท
นายชานคราร์ ชานดราน แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัท สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ได้ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ ง คณะกรรมการของบริ ษัท และได้ ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว ตามที่ปรากฎในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจาปี ที่ได้ ส่งให้ ท่านผู้ถือหุ้นทุก
ท่านพร้ อมหนังสือนัดประชุมแล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
พิจารณาอนุมตั ิวาระนี ้
ดร. ชิงชัย ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
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ผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถาม และฝ่ ายจัดการได้ ชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น


สอบถามสาเหตุของการเพิ่มทุนในบริ ษัท ลากูน่า บันยัน ทรี จากัด (LBTL) และ บริ ษัท ทีดบั บลิว อาร์
โฮลดิ ้งส์ จากัด (TWRH)
ตอบ: นายควน เชท ชี ้แจงว่า LBTL และ TWRH เป็ นบริษัทย่อยที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของทังหมด
้
ก่อนที่จะมีการ
เพิ่มทุน ทังสองบริ
้
ษัทมีเงินกู้ยืมจากบริ ษัทแม่ ทาให้ มีดอกเบี ้ยซึ่งส่งผลต่อการลดภาระทางความเสี่ยงทาง
ภาษีของบริ ษัทแม่ ในปี 2558 บริ ษัทจึงได้ ปรับโครงสร้ างหนี ้เงินกู้ของผู้ถือหุ้นไปเป็ นหุ้นทุนเพื่อลดดอกเบี ้ย
และลดภาระทางความเสีย่ งทางภาษี



ในปี 2557 บริ ษัทได้ รับเงินปั นผลจากบริ ษัท ลากูน่า ฮอลิเดย์ คลับ จากัด (LHC) จานวน 16.5 ล้ านบาท
และจากบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จากัด (LGL) จานวน 17.6 ล้ านบาท สอบถามว่าทาไมปี 2558 จึงไม่มีการ
จ่ายเงินปั นผลจากบริษัทย่อย 2 บริษัทนี ้
ตอบ: นายควน เชท อธิบายว่าในปี 2558 LHC มีการปรับลดการขายลง ทาให้ ยอดขายสมาชิก ลดลง ส่วน
LGL โดยทัว่ ไปไม่ได้ มีผลประกอบการที่ดีมาก ทังสองบริ
้
ษัทเป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของทังหมดซึ
้
่ง
บัญชีและเงินสดจะถูกนาไปรวมกับบัญชีของบริษัทแม่



สอบถามผลประกอบการของ บันยัน ทรี แกลเลอรี่ (BTG) ที่ประเทศไทยและสิงคโปร์ ซึ่ง บริ ษัทถือหุ้นอยู่
ร้ อยละ 51 และ บริ ษัท บันยัน ทรี โฮลดิ ้งส์ จากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 49 และการจ่ายเงินปั นผลในปี 2558
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชีแ้ จงว่า ไม่มีการจ่ายเงินปั นผลจาก BTG เนื่องจากผลประกอบการของ
BTG เป็ นไปตามผลประกอบการของโรงแรม ในช่วงปี ที่ผ่านมา ตลาดมีการเปลี่ยนแปลง และ BTG อยู่
ในช่วงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ทางการตลาดในการขายปลีกและขายส่งเพื่อปรับตัวให้ เข้ ากับการเปลี่ยนแปลง
ของตลาด ผลประกอบการของ BTG ทรงตัว ไม่ได้ ดีมาก เนื่องจากปั ญหาการสร้ างแบรนด์สินค้ า อย่างไรก็
ตาม ฝ่ ายจัดการมีความกระตือรือร้ นที่จะแก้ ปัญหาและหาวิธีเพิม่ ผลกาไร เพราะว่าแกลเลอรี่เป็ นร้ านทีต่ งอยู
ั้ ่
ในโรงแรมและเป็ นส่วนหนึง่ ของโรงแรมบันยัน ทรี และโรงแรมอังสนา



สอบถามเรื่องการถือหุ้นโดยทางทางอ้ อมของบริษัทในบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ ้ง จากัด (BTH) ผ่านบริ ษัทร่ วม
และมีการจ่ายเงินปั นผลหรือไม่
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ตอบ: นายควน เชท ชีแ้ จงว่า บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 19.8 ในบริ ษัท ไบเบซ อินเวสท์เมนท์ จากัด ซึง่ ถือหุ้น
ร้ อยละ 37 ใน BTH การถือหุ้นของทังสองบริ
้
ษัทไม่มีการเปลีย่ นแปลงแต่อย่างใด บริ ษัทถือหุ้นโดยทางอ้ อม
ใน BTH ประมาณร้ อยละ 7 และไม่มีการจ่ายเงินปั นผล


สอบถามผลการดาเนินงานของกองทุนบันยัน ทรี อินโดไชน่า โฮลปิ ทลั ลิตี ้ และผลตอบแทนที่บริษัทได้ รับจาก
การลงทุน
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชี ้แจงว่า ลากูน่า ลังโก เปิ ดดาเนินการเมื่อ 2.5 ปี ที่ผ่านมาในเดือนเมษายน
ปี 2556 ประเทศเวียดนามได้ รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์จีนในปี 2557 ส่งผลให้ โรงแรมมีผลประกอบการ
ที่ไม่ดีนัก ปั จจุบันโรงแรมมีอัตราการเข้ าพัก อยู่ที่ประมาณร้ อยละ 35-40 สาหรับโรงแรมบันยัน ทรี และ
ร้ อยละ 47 สาหรับโรงแรมอังสนา แม้ ว่าอัตราการเข้ าพักดูไม่เป็ นที่น่าพอใจนัก แต่ถ้าหากดูในบริ บทโดยรวม
ของเวียดนามในเรื่ องทาเลที่ ตัง้ เศรษฐกิ จ และการเดิน ทางเข้ า มาในประเทศ ถื อ ว่า โรงแรมมีผลการ
ดาเนินงานที่ดเี มือ่ เทียบกับคูแ่ ข่ง ในด้ านอสังหาริ มทรัพย์ มีการขายอสังหาริ มทรัพย์ไปแล้ ว 17 ยูนิต ซึง่ รวม
ฮิ ล วิลล่า และ ลากูน่า พาร์ ค เวียดนามยังคงมีการพัฒนาอย่างต่ อเนื่อง และจากความเจริ ญคืบหน้ า
ดังกล่าว บริษัทหวังว่าผลประกอบการของโรงแรมจะเป็ นไปในทิศทางที่ดขี ึ ้น นายชานคราร์ ชานดราน กล่าว
เพิ่มเติมว่า สายการบินบางกอกแอร์ เวย์จะเริ่ มเที่ยวบินตรงสามเที่ยวต่อสัปดาห์ จากกรุงเทพฯ ไปยังดานัง
ตัง้ แต่เ ดือ นพฤษภาคมปี 2559 เป็ น ต้ น ไป อัตราการเดินทางขาเข้ า จากต่า งประเทศของดานัง เพิ่มขึน้
ประมาณร้ อยละ 3-4 ต่อปี ถึงแม้ ว่าจะยังเร็วเกินไปที่จะบอกได้ ว่าบริ ษัทได้ รับผลตอบแทนมากน้ อยเพียงไร
จากการลงทุนนี ้ แต่ทางฝ่ ายจัดการค่อนข้ างมัน่ ใจว่าการลงทุนนี ้จะก่อให้ เกิดผลประโยชน์กบั บริษัท



สอบถามผลประโยชน์ที่บริ ษัทได้ รับจากการควบรวมกิจการของบริ ษัท ไทยวาสตาร์ ช จากัด (มหาชน) และ
บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จากัด (มหาชน) เป็ นบริษัท ไทยวา จากัด (มหาชน) (TWPC) และแผนสาหรับหุ้น
ของ TWPC ในอนาคต
ตอบ: นายควน เชท กล่าวว่า ที่ปรึกษาทางการเงินได้ ให้ ความเห็นว่าการควบรวมกิจการจะส่งผลให้ บริ ษัท
มีขนาดใหญ่ ขึ ้นและหุ้นมีสภาพคล่องสูงขึน้ ในตลาด ซึ่งจะดึงดูดนักลงทุนสถาบันและราคาหุ้นจะปรับตัว
สูงขึ ้น ปั จจุบนั เห็นได้ ว่าความเห็นดังกล่าวเป็ นความจริ งเพราะขณะนี ้ราคาหุ้นของ TWPC อยู่ที่ประมาณ
8 บาทต่อหุ้น เนื่องจากหุ้นใน TWPC ไม่ได้ เป็ นสินทรัพย์หลักของบริษัท ทางคณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่าง
การพิจารณาในเรื่องการขายหุ้น TWPC แต่ยงั ไม่ได้ ข้อสรุปที่แน่ชดั



อ้ างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 35 ภาระผูกพัน บริ ษัทย่อยของบริ ษัททาสัญญาจะซื ้อขายที่ดิน กับ
บุคคลภายนอกจานวนเนื ้อที่ดนิ รวม 237 ไร่ ในขณะนี ้ บริษัทย่อยได้ ซื ้อที่ดนิ ไปแล้ ว 53 ไร่ และมีสิทธิที่จะซื ้อ
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ที่ดนิ ส่วนที่เหลืออีก 184 ไร่ จนถึงปี 2561 สอบถามว่าบริษัทจะซื ้อที่ดินในตอนนี ้เพื่อที่บริ ษัทสามารถพัฒนา
ที่ดนิ ดังกล่าว หรือว่ามีแนวโน้ มที่จะมีการเปลีย่ นแปลงแผนการซื ้อที่ดนิ หากบริษัทจะรอจนถึงปี 2561
ตอบ: นายสจ๊ วต เดวิด เรดดิ ้ง กล่าวว่าที่ดินส่วนที่เหลืออีก 184 ไร่ ประกอบด้ วยที่ดิน 3 แปลง เนื ้อที่แปลง
ละประมาณ 60 ไร่ เมื่ อ บริ ษัทใกล้ ปิด การขายเฟสแรกของโครงการลากูน่ า พาร์ ค ทางฝ่ ายจัด การจะ
พิจารณาทางเลือกในการซื ้อทีด่ ินแปลงอื่นเพิม่ สาหรับโครงการลากูน่า พาร์ ค เฟส 2
นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น


สอบถามส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัท ลิเจียง บันยัน ทรี โฮเท็ล จากัด จานวน 45 ล้ านบาท ว่า
การขาดทุนมาจากธุรกิจโรงแรมหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชีแ้ จงว่า การขาดทุนส่วนใหญ่มาจากธุรกิจโรงแรม นายควน เชทกล่าว
เพิ่มเติ มว่ า บริ ษัท ถื อ หุ้น อยู่ในบริ ษัท ลิเจี ยง บันยัน ทรี โฮเท็ล จากัด ร้ อยละ 49 ในด้ า นธุ รกิ จโรงแรม
ผลประกอบการเป็ นทีน่ ่าพอใจ และเป็ นไปในทิศทางที่ดีขึ ้น แต่ด้วยมีค่าเสื่อมราคาและดอกเบี ้ยที่ต้องชาระ
ทาให้ โรงแรมประสบภาวะขาดทุน โรงแรมบันยัน ทรี ลิเจียง เปิ ดดาเนินการในปี 2549 จากรายได้ ที่รับรู้ได้
ในปี ก่อนหน้ า และการลงทุน จนถึงปั จจุบันนี ้ บริ ษัทได้ ลงทุนไปแล้ ว 100 ล้ านบาท และบริ ษัทได้ รับเงิน
ปั นผลตอบแทนจากการลงทุนนี ้ประมาณ 100 ล้ านบาท นายชานคราร์ ชานดราน กล่าวว่า ฝ่ ายจัดการกาลัง
ทางานอย่างใกล้ ชิดกับทางโรงแรมเพือ่ เพิม่ ผลกาไรให้ กบั โรงแรม



สอบถามว่า บันยัน ทรี ลิเจียง ทาธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือไม่
ตอบ: นายสจ๊ วต เดวิด เรดดิ ้ง กล่าวว่าในช่วงทีโ่ รงแรมบันยัน ทรี ลิเจียงเริ่ มก่อตัง้ มีการขายบ้ านพักได้ เป็ น
จานวนมากในช่วงปี 2549-2552 ถึงแม้ ว่าในปี ที่ผ่านมาจะไม่มกี ารขายอสังหาริ มทรัพย์มากนัก แต่บริ ษัทยัง
มีทดี่ ินทีส่ ามารถนามาพัฒนาได้ ในอนาคต



สอบถามบริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปยังประเทศอื่นๆ หรือไม่
ตอบ: นายสจ๊ วต เดวิด เรดดิ ้ง ชี ้แจงว่าบริษัทยังไม่มแี ผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศอื่น ณ ขณะนี ้

นายวชิระ ทยานาราพร ผู้ถือหุ้น


อ้ างถึงหน้ า 113 ของรายงานประจาปี ในส่วนงบการเงินของบริ ษัท บริ ษัทมีกาไรก่อนค่าใช้ จ่ายทางภาษี
จานวน 316 ล้ านบาท และมีค่าใช้ จ่ายทางภาษี 139 ล้ านบาท ในส่วนนี ้เป็ นค่าใช้ จ่ายต้ องห้ ามทางภาษี 53
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บริษัท ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)

หน้ า 15/24

ล้ านบาท ตามทีอ่ ้ างถึงในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้ อ 31 สอบถามในส่วนค่าใช้ จ่ายต้ องห้ ามทางภาษี
เพราะเป็ นค่าใช้ จ่ายที่สงู มาก
ตอบ: นายควน เชท ชีแ้ จงว่าในประเทศไทย การคานวณภาษี ขึน้ อยู่กับแต่ละบริ ษัท ในปี 2558 การ
ดาเนิ น การด้ า นพัฒ นาอสังหาริ มทรั พ ย์ สร้ างรายได้ แ ละผลก าไรอย่า งมากให้ กับ บริ ษัท ท าให้ มีภาษี สูง
นอกจากนี ้ ผลประโยชน์ทางภาษี ของบริ ษัทถูกนามาใช้ หมด หรื อหมดอายุไปแล้ ว ส่งผลให้ บริ ษัทมีภาษี สงู
นางสาวอารี วรรณ ศรี วิ ชชุพงษ์ กล่า วเสริ มว่า ค่าใช้ จ่ ายต้ อ งห้ ามทางภาษี 53 ล้ านบาท ประกอบด้ ว ย
ผลขาดทุนทางภาษี ที่หมดอายุ 19 ล้ านบาท รายการบวกกลับต้ นทุนที่ดิน 25 ล้ านบาทจากการขายที่ดิน
แบบระยะยาว และการปรับปรุงรายการทางบัญชีอื่นๆ 10 ล้ านบาท
เมื่อไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี ้ ดังนี ้
มติ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี พร้ อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี ้
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *



อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

105,136,024
0
105,136,024

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

0
105,136,024



100.00%
0.00%
100.00%

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

พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ ายเงินปั นผล
ดร. ชิงชัย รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดาเนินงานในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา บริ ษัทมีกาไรสุทธิทงั ้ สิ ้น 175
ล้ านบาท ตามที่ปรากฎในงบกาไรขาดทุนของงบการเงินรวมของบริ ษัท เมื่ อพิจารณาจากกาไรสุทธิ ดังกล่า ว
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 จัดสรรเงินกาไรสะสม สาหรับงวดปี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นดังนี ้
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ก) เงินปั นผลจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา 0.36 บาทต่อหุ้น สาหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น
60,005,772.36 บาท
ข) เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้ เป็ นเงินกำไรสะสมต่อไป
ทังนี
้ ้ บริษัทไม่ต้องจัดสรรกาไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสารองตามกฏหมาย เนื่องจากทุนสารองนี ้มีจานวนถึงร้ อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนตามที่กฏหมายกาหนดแล้ ว
ดร. ชิงชัย แจ้ งทีป่ ระชุมว่า บริษัทจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทีม่ ีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ซึง่ เป็ นวันที่คณะกรรมการกาหนดให้ เป็ นวันกาหนดรายชื่อ (Record Date) ที่มีสิทธิ
รับเงินปั นผล และกาหนดให้ วนั ที่ 11 พฤษภาคม 2559 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อ ให้ รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
ทัง้ นี ้ เงินปั นผลที่เสนอให้ จ่ายสาหรั บงวดปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังกล่าวสอดคล้ องกับนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลของบริษัทและคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 34 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม
ดร. ชิงชัย ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
เมื่อไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี ้ ดังนี ้
มติ

ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปั นผลในอัตรา 0.36 บาทต่อหุ้น สาหรับงวดปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 ตามรายละเอียดเสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี ้
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *



อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

105,135,724
0
105,135,724

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

0
105,135,724



100.00%
0.00%
100.00%
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หมายเหตุ: * ข้ อบังคับของบริ ษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท
5.1

อนุมัติเลือกตัง้ กรรมการแทนที่กรรมการที่ถงึ กาหนดออกตามวาระ
ดร. ชิงชัย แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่ า ข้ อบังคับบริ ษัทข้ อที่ 13 กาหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้
กรรมการไม่ใช้ คะแนนเสียงแบบสะสมและผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง และ
ข้ อบังคับบริ ษัทข้ อที่ 14 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง
เป็ นอัตรา 1 ใน 3 และกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งไปนันอาจได้
้
รับเลือกตังเข้
้ ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้ โดย
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 นี ้ มีกรรมการที่ถึงกาหนดออกตามวาระจานวน 4 ท่าน ได้ แก่
1)

นำยสุรพล สุปรัชญำ

รองประธานกรรมการบริษัท

2)

ดร. ชิงชัย หำญเจนลักษณ์

กรรมการอิสระ

3)

นำยเอ็ดดี ้ ซี ฮอก ไล

กรรมการ

4)

นำยโฮ เรน ฮวำ

กรรมการ

ทังนี
้ ้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถึงกาหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 ของ
หนังสือ นัดประชุม
ดร. ชิงชัย แจ้ งที่ประชุมว่า จากความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ ของกรรมการซึ่งถึงกาหนดออก
ตามวาระ ทัง้ 4 ท่าน คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
อนุมัติ กำรเลือ กตัง้ กรรมกำรซึ่ง ถึง กำหนดออกตำมวำระในครำวนีท้ ัง้ 4 ท่ำ น กลับเข้ ำ ดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรบริ ษัทต่อไปอีกวำระหนึง่ ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ดร. ชิงชัย ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
เมื่อไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี ้ ดังนี ้
มติ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิ
การเลือกตังกรรมการซึ
้
ง่ ถึงกาหนดออกตามวาระในคราวนี ้ทัง้ 4 ท่าน ได้ แก่ นำยสุรพล สุปรัชญำ
ดร. ชิงชัย หำญเจนลักษณ์ นำยเอ็ดดี ้ ซี ฮอกไล และนำยโฮ เรน ฮวำ กลับ เข้ า ดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี ้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)
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1) นายสุรพล สุปรัชญา
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
105,089,474

ไม่อนุมตั ิ
21,500
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 105,110,974


งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน



99.98%
0.02%
100.00%

25,250
105,136,224

2) ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
105,099,473

ไม่อนุมตั ิ
11,501
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 105,110,974


งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน



3)

25,250
105,136,224

นายเอ็ดดี ้ ซี ฮอก ไล
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
105,110,974

ไม่อนุมตั ิ
0
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 105,110,974


งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน



99.99%
0.01%
100.00%

25,250
105,136,224

100.00%
0.00%
100.00%

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)
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4) นายโฮ เรน ฮวา
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
105,110,974

ไม่อนุมตั ิ
0
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 105,110,974

100.00%
0.00%
100.00%



งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน



25,250
105,136,224

หมายเหตุ: * ข้ อบังคับของบริษัทระบุวา่ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
5.2

รั บทราบค่ าตอบแทนสาหรั บกรรมการที่ดารงตาแหน่ งในคณะกรรมการของบริ ษัท กรรมการที่
ดารงตาแหน่ งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง และกรรมการที่ดารงตาแหน่ ง
ในคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ดร. ชิงชัย แจ้ งที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ของบริ ษัท
ได้ มีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนสาหรับกรรมการแยกเป็ นรายประเภทและตาแหน่งของกรรมการทีด่ ารงตาแหน่ง
ในคณะกรรมการบริ ษั ท รายประเภทและต าแหน่ ง ของกรรมการที่ ด ารงต าแหน่ง ในคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง และในคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่
1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป และเป็ นเช่นนี ้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะมีมติ
เป็ นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่ได้ รับการอนุมตั ิในแต่ละตาแหน่ง ตามที่ปรากฎในตาราง
ค่าตอบแทน ดังนี ้
คณะกรรมการบริษัท
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัท

ค่ าตอบแทน
บัตรกานัลสปาและแกลเลอรี่
/ ครัง้ การประชุม / ท่ าน (บาท)
/ ปี / ท่ าน
253,000
-

รองประธานกรรมการบริ ษัท

210,000

-

กรรมการอิสระ

169,000

2,000 เหรี ยญสหรัฐ

กรรมการที่มิได้ เป็ นผู้บริ หาร

169,000

2,000 เหรี ยญสหรัฐ

กรรมการบริ หาร

111,000

-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการตรวสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
สมาชิก

ค่ าตอบแทน
/ ครัง้ การประชุม / ท่ าน (บาท)
84,000
43,000

ดร. ชิ งชัย รายงานที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ ทบทวนค่าตอบแทน
สาหรับกรรมการดังกล่าวข้ างต้ น และเสนอให้ คงอัตราและรูปแบบของค่าตอบแทนของปี ก่อนหน้ า สาหรับ
ค่า ตอบแทน ประจ าปี 2559 ในแต่ละต าแหน่ ง ของคณะกรรมการบริ ษัท และในแต่ ละต าแหน่ ง ของ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง และของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เพื่อรับทราบค่าตอบแทน
สาหรับกรรมการแยกเป็ นรายประเภทและตาแหน่งของกรรมการที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัท
รายประเภทและตาแหน่งของกรรมการที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง
และในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตามที่ได้ รับ อนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2558 ซึง่ จะยังคงมีผลต่อไปในปี 2559 และเป็ นเช่นนี ้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทจะมีมติเป็ นอย่างอื่น
ดร. ชิงชัย ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
เมื่อไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบอัตราค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2559
วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมตั ิการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และการกาหนดค่ าสอบบัญชี สาหรับปี 2559
ดร. ชิงชัย แจ้ งต่อที่ประชุมว่า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ ง คณะกรรมการ
บริ ษัทเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 แต่งตัง้ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญ ชี
รับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรื อ นางสาวรุ้ งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรื อ
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรื อ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4521 ของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับปี 2559 โดยกาหนด
ค่าสอบบัญชี เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้นไม่เกิน 640,000 บาท ทังนี
้ ้ ประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทงั ้ 4 ท่าน ได้ จัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ ว ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 6 ของหนังสือนัดประชุม รายละเอียดเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีตามทีแ่ สดงในตารางต่อไปนี ้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)
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(หน่วย : บาท)
2558

2559
บริษัท
บริษัท และบริษัทย่อย

640,000
8,230,000

670,000
7,990,000

ดร. ชิงชัย ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
เมื่อไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี ้ ดังนี ้
มติ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และการกาหนดค่าสอบบัญชี สาหรับปี 2559 ตามรายละเอียด
ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี ้
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *



อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

105,109,974
0
105,109,974

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

26,250
105,136,224



100.00%
0.00%
100.00%

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

พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ ามี
ดร. ชิ ง ชัย ได้ สอบถามผู้ถื อหุ้น ว่ า มี ผ้ ูถื อหุ้น ท่ า นใดประสงค์ จะเสนอเรื่ อ งอื่น ใดเข้ า สู่ที่ ประชุมหรื อ ไม่ แต่ ไ ม่ มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้ าสูท่ ปี่ ระชุมอีก
ดร. ชิงชัย ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามในเรื่องอื่นๆ และผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถาม และฝ่ ายจัดการได้ ชี ้แจงในเรื่องต่างๆ
ดังนี ้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)
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นายมงคลชน ศรีอมร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย


ตามที่ บ ริ ษัท ได้ ป ระกาศเจตนารมณ์ เ ป็ น แนวร่ ว มปฏิ บัติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ในปี 2557 แล้ วนัน้ บริษัทมีแผนดาเนินการในการขอรับการรับรองการเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริตเมื่อใด
ตอบ: ดร. ชิงชัย ชี ้แจงว่าในฐานะเป็ นหนึ่งในผู้ก่อตังและสมาชิ
้
กของแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ งของบริษัท ขอยืนยันว่าบริ ษัท
ได้ ติดตามดูแลและดาเนินการอย่างจริ งจังในการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่

นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น


เสนอให้ บริ ษัทพิจารณามอบคูปองส่วนลด หรื อ จัดให้ มีการชิงโชคเพื่อรับสิทธิในการเข้ าพักในโรงแรมของ
บริษัท เพือ่ เป็ นแรงจูงใจให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอยู่ร่วมประชุมจนจบการประชุม อีกทังเพื
้ ่อส่งเสริมให้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วม
ประชุมเพิ่มมากขึ ้นและลงทุนในบริษัทเพิ่มเติม
ตอบ: ประธานฯ กล่าวยืนยันว่า บริ ษัทจะศึกษาแนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ ของบริ ษัทอื่น และจะพิจารณาถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และแจ้ งข้ อสรุปให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบในการประชุมคราวถัดไป

นายวิศาล ชุณหวุฒิยานนท์ ผู้ถอื หุ้น


ขอให้ ประธานฯ แจกแจงถึงความเป็ นไปของกองทุนบันยัน ทรี อินโดไชน่า โฮลปิ ทลั ลิตี ้ และสอบถามถึงแผน
ที่จะจดทะเบียนกองทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่
ตอบ: ประธานฯ กล่าวถึง ข่ าวดี ว่า โครงการได้ ด าเนิน การจนสาเร็ จลุล่ว งตามแผนงานและภายใต้
งบประมาณ 200 ล้ านเหรียญสหรัฐฯ ที่กาหนดไว้ โครงการในประเทศเวียดนามนี ้มีขนาดใหญ่กว่า ลากูน่า
ภูเก็ต มีพื ้นที่เพียงพอในการสร้ างโรงแรม 6 แห่ง สนามกอล์ฟ และโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ หากแต่
ข่าวร้ ายสาหรับโครงการนี ้คือการเริ่มเปิ ดให้ บริการในช่วงที่มีปัญหาทะเลจีนใต้ และวิกฤตความสัมพันธ์ จีน เวีย ดนาม ซึ่งรั ฐ บาลจี น ได้ ออกข้ อ ห้ ามมิใ ห้ พลเมื องชาวจี นเดิน ทางไปยังประเทศเวี ยดนาม ส่งผลให้
โครงการมีผลประกอบการที่ไม่ดใี นช่วงปี แรกที่เปิ ดให้ บริการ อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั ธุรกิจกาลังปรับตัวดีขึ ้น
ภายใต้ โครงสร้ างของกองทุน ผู้ลงทุนต้ องขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนด โดยบริ ษัทจะขายคืน
หน่วยลงทุนในอีก 2-3 ปี ข้างหน้ า ส่วนเรื่ องของการนากองทุนเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เห็นว่า
ตลาดหลักทรัพย์และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามยังไม่มั่นคงนัก หากอยู่ในช่วงของการฟื น้ ฟู
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ผลประกอบการที่ไม่ดีของการลงทุน จนถึงปั จจุบันเป็ นผลมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
ตามที่ได้ กล่าวมา บริษัทหวังว่าจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ในอีก 2-3 ปี ข้างหน้ า
นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น


สอบถามถึงแผนในการปรับปรุงอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return On Asset : ROA) และอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity : ROE) ที่ค่อนข้ างต่า นอกจากนี ้ หากเปรี ยบเทียบ
มูลค่าทางบัญชีสทุ ธิในหุ้นของบริษัทที่ 68 บาทต่อหุ้น กับราคาหุ้นปั จจุบนั ที่ซื ้อขายในตลาดฯ ที่ 24 บาทต่อ
หุ้น ถือว่าอยู่ในระดับตา่ มาก
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชีแ้ จงว่าในการปรับปรุงอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินกิจ การ
(Efficiency Ratios) บริ ษัทจะยังคงมุ่งเน้ นที่จะปรับปรุ งอัตราการเข้ าพักและผลการเนินงานของกิจการ
โรงแรมควบคู่ไปกับการเพิ่มยอดขายอสังหาริ มทรั พ ย์ ในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ ปรั บปรุ งโครงสร้ าง
ค่าใช้ จ่ายของสานักงานใหญ่และจานวนพนักงานให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น นายควน เชท กล่าวเพิ่มเติมว่า
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity : ROE) ที่อยู่ในระดับตา่ เป็ นผลจากสินทรัพย์ที่ไม่
ก่อให้ เกิดรายได้ (non-income generating assets) ซึง่ ส่วนใหญ่คือที่ดินทีย่ งั ไม่ได้ พฒ
ั นา อัตราผลตอบแทน
ต่ อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้น คาดว่ า จะเพิ่ ม สูง ขึ น้ เมื่ อ มี ก ารน าที่ ดิ น ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ พัฒ นามาพั ฒ นาเป็ นโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ใน 2-3 ปี ข้างหน้ าตามที่ได้ ชีแ้ จงก่อนหน้ า หากเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทอื่นในธุรกิจโรงแรม
บริษัทมีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในระดับกลาง ประธานฯ อธิบายว่า ภายใต้ โครงสร้ างผู้ถื อหุ้น
ในปั จจุบนั ผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นบริษัทในอัตราร้ อยละ 10 ในขณะทีอ่ ีกร้ อยละ 90 ถือโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่
10 ราย จึงส่งผลให้ ห้ นุ ของบริษัทในตลาดมีสภาพคล่องเพียงเล็กน้ อย และมีราคาทีต่ ่า

นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น


เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ ห้ นุ ของบริ ษัท เสนอให้ บริ ษัทพิจารณาโครงการซือ้ หุ้นคืน (share buy-back
scheme) หากบริษัทมีเงินสดเพียงพอ โดยบริ ษัทสามารถซื ้อหุ้นของบริ ษัทคืนเมื่อมีราคาต่าและขายคืนใน
ตลาดฯ เมือ่ มีราคาสูงขึ ้น

ตอบ: ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทต้ องศึกษาและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบในกฏระเบียบของหน่วยงานกากับ
ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการซือ้ หุ้นคืน เพราะในบางประเทศไม่อนุญาตให้ ดาเนินโครงการดังกล่าว อีกทังยั
้ ง
อาจจะเกิดความเสี่ยงที่อาจทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ 10 รายถือหุ้นบริ ษัทในอัตราร้ อยละ 99 และบริ ษัทจะ
กลายเป็ นผู้ทาราคาหุ้นในตลาดทังที
้ ป่ กติจะเป็ นบทบาทของนายหน้ าหลักทรัพย์
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หลังจากไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและเสนอเรื่องอื่นใดต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณาอีก ดร. ชิงชัย ได้ สง่ ทีป่ ระชุม
กลับให้ ประธานฯ ที่ประชุม
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 17.12 น.

โฮ กวงปิ ง
(นายโฮ กวงปิ ง)
ประธานที่ประชุม

นันชลี เขจรนันทน์
(นางนันชลี เขจรนันทน์ )
ผู้บันทึกการประชุม

