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วันและเวลา    
 

วนัจนัทร์ที
 27 เมษายน 2558 เวลา 9.05 น.   
 

สถานที-ประชุม 
 

ห้องเพอร์ซิมมอน ชั  น 11 โรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ อาคารไทยวา 2    
เลขที
 21/100  ถนนสาทรใต้  แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  ประเทศไทย 

 

นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าที
ประธานที
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558  ทั  งนี   นายโฮ กวงปิง ยงัดํารงตาํแหนง่
ประธานกรรมการบริหารของบริษัท 
 

ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจํานวน 97 ท่าน นับจํานวนหุ้นได้ 103,277,733 หุ้ น        
คิดเป็นร้อยละ 61.96 ของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายได้แล้วทั  งหมดจํานวน 166,682,701 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท 
ประธานฯ กล่าวเปิดประชมุ 
 
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที
ประชุมทราบว่า จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริม-         
ผู้ลงทนุไทย บริษัทได้รับคะแนน 96.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยบริษัทจะยงัคงมุ่งมั
นพฒันาการปฏิบตัิตามหลกัการ
กํากบัดแูลกิจการที
ดีต่อไป 
 
เพื
อความสะดวกสาํหรับท่านผู้ ถือหุ้น ประธานฯ ได้เชิญ นายสรุพล สปุรัชญา รองประธานกรรมการบริษัท แนะนาํกรรมการ ที
ปรึกษา
กฎหมาย และผู้สอบบญัชีของบริษัท ซึ
งได้เข้าร่วมประชมุ พร้อมทั  งนําเสนอวาระตา่งๆ ตั  งแต่วาระที
 1 จนถึงวาระที
 7 และทกุๆ วาระที

พงึมต่ีอที
ประชมุเป็นภาษาไทย  
 
นายสรุพล ได้แนะนํากรรมการ ที
ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบญัชีของบริษัท ซึ
งได้เข้าร่วมประชมุ ดงันี   
 
กรรมการ 

1. นายวฒุิพล สริุยาภวิฒัน์  
 

กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี
ยง                            
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

2. ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ์  
 
 
 
 

กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  
และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี
ยง 
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3. นายอดุม วิชยาภยั  

 

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี
ยง  
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

4. นางสาวศรินธร อนุยโกวิท กรรมการอิสระ 

5. นายโฮ กวงจิง  
 

กรรมการ  

6. นายเอด็ดี   ซ ีฮอก ไล  กรรมการ 

7. นายโฮ เรน ฮวา 
 

กรรมการ  

8       นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

9.       นายสจ๊วต เดวดิ เรดดิ  ง กรรมการ  
 
ที-ปรึกษากฎหมาย 

นายกุดั
น สขุุมานนท์ และทีมงานจากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด จะทําหน้าที
ที
ปรึกษากฎหมาย และตรวจสอบ
กระบวนการลงทะเบียนและการนบัคะแนนเสยีง 

 
ผู้สอบบัญชี 

นางสาวนํ  ามนต์ เกดิมงคลชยั จากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ตวัแทน นายโสภณ เพิ
มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีของบริษัท 
 
ก่อนที
จะนาํเสนอวาระต่างๆ นายสรุพล ได้ขอให้เลขานกุารบริษัทแจ้งให้ที
ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนสําหรับ
การประชมุนี    
 
นางนนัชล ีเขจรนนัทน์ เลขานกุารบริษัท แจ้งให้ที
ประชมุทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการออกเสยีงลงคะแนนสาํหรับการประชมุนี   ดงันี   

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้น มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 กําหนดไว้ว่า ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นที
ตนถือ หรือหนึ
งหุ้นต่อหนึ
งเสยีง 

2. สาํหรับผู้ ถือหุ้นที
มาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะที
ได้รับมอบหมายให้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุม ขอให้ลงมติ
โดยใช้บตัรลงคะแนนเสยีงตามวาระที
เกี
ยวข้องซึ
งได้แจกให้แล้ว ณ ช่วงลงทะเบียน เพื
อออกเสยีงลงคะแนนสําหรับวาระนั  นๆ 
โดยทําเครื
องหมายถกูในช่อง “อนมุตัิ” “ไม่อนมุตัิ” หรือ “งดออกเสียง” ช่องใดช่องหนึ
งที
เลือก ทั  งนี   เฉพาะกรณีคสัโตเดียน
โปรดระบจํุานวนคะแนนเสียงในแต่ละช่องที
ประสงค์จะลงคะแนน ลงชื
อด้านลา่งของบตัรลงคะแนนเสียง และส่งคืนให้กับ
เจ้าหน้าที
ของบริษัท 
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3. ผู้ รับมอบฉนัทะที
ได้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น โดยในหนงัสือมอบฉันทะที
ถือมานั  นผู้ ถือหุ้นได้ออกเสยีงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า

ในทกุวาระก่อนเริ
มการประชมุแล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะท่านนั  นไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม เนื
องจากบริษัท
ได้เก็บและบนัทกึการออกเสียงลงคะแนนตามที
ระบใุนหนงัสอืมอบฉันทะตั  งแตช่่วงลงทะเบยีนแล้ว  

 
4. ผู้ ถือหุ้นที
มาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ (ยกเว้นกรณีผู้ลงทนุต่างประเทศที
แตง่ตั  งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ไม่สามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ กลา่วคือ ต้องออกเสยีงลงคะแนนด้วยจํานวน
คะแนนเสียงทั  งหมดวา่ “อนมุติั” หรือ “ไม่อนมุตั”ิ หรือ “งดออกเสยีง” เทา่นั  น   

 
5. คสัโตเดียนที
ได้รับแต่งตั  งโดยผู้ลงทุนในต่างประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทั  งหมด หรือแบ่งการออกเสียงลงคะแนน 

ในแตล่ะวาระได้ กลา่วคือ สามารถแบ่งจํานวนคะแนนเสยีงที
 “อนมุตั”ิ จํานวนคะแนนเสียงที
 “ไม่อนมุติั” และจํานวนคะแนน
เสยีงที
 “งดออกเสยีง” ได้   

 
ในการลงคะแนนเสยีงสาํหรับทกุวาระ หากไม่มผีู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉันทะเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจํานวนเสียงของท่านต่อมติที
นําเสนอ สําหรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที
ไม่เห็นด้วย 
หรือ งดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนเสยีง และยกมือให้เจ้าหน้าที
ของบริษัทไปเก็บบตัรลงคะแนน 
 
ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะนําคะแนนเสียงที
 “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั  งหมด และคะแนน  
เสยีงสว่นที
เหลอืจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที
เหน็ด้วย  สําหรับผู้ที
ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระเหลา่นี  ขอให้เก็บบตัรลงคะแนน
เสียงไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที
ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ  นการประชุม ทั  งนี   การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั  งนี   เป็นการ
ลงคะแนนแบบเปิดเผย มิใช่การลงคะแนนเสียงแบบลบั  แต่จะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ เข้าร่วมประชมุทั  งหมดเพื
อให้เกิด
ความโปร่งใส    
 
การลงคะแนนเสยีง ในลกัษณะดงัตวัอย่างต่อไปนี    บริษัทจะถือว่าการลงคะแนนเสียงดงักล่าวเป็นโมฆะ อาทเิช่น 
 

1) บตัรลงคะแนนเสยีงที
มิได้มีการลงลายมือชื
อโดยผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะในฐานะผู้ออกเสยีงลงคะแนน 
2) บตัรลงคะแนนเสยีงที
มีการทาํเครื
องหมายเกินกว่าหนึ
งช่อง  
3) บตัรลงคะแนนเสยีงที
มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  
4) บตัรลงคะแนนเสยีงที
มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื
อกํากบั  
 
ในกรณีที
ท่านผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน  โปรดขดีฆ่าของเดิมและลงชื
อกํากบัทกุครั  ง     
   
ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 32 กําหนดว่ามติของที
ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี   
 



 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558                  หน้า 4/21
บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล็ จํากัด (มหาชน) 
 

     
ในกรณีปกติซึ
งได้แก่วาระ 1, 3, 4, 5.1 และ 6 ของหนงัสอืนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั  งนี    ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเท่ากันให้ประธานกรรมการซึ
งเป็นประธานในที
ประชุมออกเสียงเพิ
มขึ  นอีกเสียงหนึ
ง 
เป็นเสยีงชี  ขาด  
 
หากเป็นกรณีการพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการในวาระที
 5.2 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั  งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงคะแนน 
 
สาํหรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที
ประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดย
สง่บตัรลงคะแนนเสยีงลว่งหน้าให้แก่เจ้าหน้าที
ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชมุ  
 
คะแนนเสียงของจํานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื
องจากการทยอยเข้าห้องประชมุของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ดงันั  น 
จํานวนผู้ เข้าร่วมประชมุในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี
ยนแปลงและแตกต่างกนั 
 
ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นที
เกี
ยวข้องกบัวาระนั  นๆ ตามความเหมาะสม 
โดยขอให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะที
ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื
อและนามสกุลให้ที
ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความ
คิดเหน็ด้วยทกุครั  ง   
 
ในกรณีที
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีคําถามหรือความเห็นที
นอกเหนือจากวาระที
กําลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานําไปสอบถาม 
หรือให้ความเหน็ในวาระอื
นๆ ในช่วงท้ายของการประชมุ 
 
นายสรุพล แจ้งว่า เพื
อให้สอดคล้องกบัการกํากบัดแูลกิจการที
ดีและเพื
อความโปร่งใส  บริษัทมีความยินดีที
จะขอเชิญผู้ ถือหุ้นรายย่อย
เข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนบัคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ แต่ไม่ปรากฎว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสาเข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการตรวจ  
นบัคะแนนเสยีง 
 
จากนั  น นายสรุพล ได้ดําเนินการเสนอวาระต่อที
ประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี   
 
วาระที- 1  พจิารณาและรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2557 

 
นายสรุพล ได้นําเสนอที
ประชุมพิจารณารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 ซึ
งได้สง่สําเนาให้ท่าน   
ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว นายสรุพลแจ้งที
ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอ     
ที
ประชมุให้การรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 
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นายสรุพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  
 
เนื
องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมตใินวาระนี   ดงันี   
 
มต ิ ที
ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ
งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557  โดยมีรายละเอียดของผลการ         
นบัคะแนน ดงันี    

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนมุตั ิ 103,396,535 100.00% 

• ไม่อนมุตั ิ 0 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 103,396,535 100.00% 

 
� งดออกเสยีง 79,900  

รวมคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 103,476,435  
 

หมายเหตุ: * ข้อบังคบัของบริษัทระบุว่า มติของที
ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที- 2 พจิารณาและรับทราบรายงานกจิการของบริษัท สาํหรับปี 2557  
 

นายสรุพล ได้เชิญ นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานกิจการของบริษัท สําหรับ      
ปี 2557 ให้ที
ประชมุทราบ 
 
นายชานคราร์ ชานดราน ได้รายงานต่อที
ประชมุ ดงัต่อไปนี   
 
ในปี 2557 บริษัทมีกําไรสทุธิ 18 ล้านบาท แม้ว่าต้องเผชิญกบัปัญหาการเมืองของไทยและวิกฤตการณ์ค่าเงินรูเบิล
ของประเทศรัสเซีย  
 
ธุรกจิโรงแรม  

รายได้รวมของกิจการโรงแรมลดลงร้อยละ 12 จากปีก่อน ส่วนใหญ่สืบเนื
องจากปัญหาการเมืองของไทย และ      
คําเตือนให้หลกีเลี
ยงการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย จํานวนนกัท่องเที
ยวที
เข้ามาในประเทศไทยลดลงร้อยละ 7 
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สง่ผลให้โรงแรมของบริษัททั  ง 3 แหง่ มีอตัราการเข้าพกัลดลง  นอกจากนี   วิกฤตการณ์ทางการเงินของรัสเซีย ทําให้
นกัท่องเที
ยวชาวรัสเซียที
วางแผนมาพกัผ่อนวันหยดุในภูเก็ตต่างเลื
อนการเดินทาง หรือเปลี
ยนไปพกัในโรงแรมที

ราคายอ่มเยากวา่ในช่วงฤดทู่องเที
ยวสาํคญัที
สร้างรายได้จํานวนมากในช่วงปลายปี 
 
กจิการการขายอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทยงัคงมียอดขายอสงัหาริมทรัพย์ที
ดีอย่างต่อเนื
อง โดยในปี 2557 สามารถขายอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 124    
ยนูติ บริษัทได้สร้างรายได้จํานวนมหาศาลจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ตั  งแต่ปี 2556 ที
สามารถรับรู้เป็นรายได้ใน
อีก 2-3 ปีข้างหน้า  
 
นายชานคราร์ ชานดราน ได้แสดงภาพและรายละเอียดโดยย่อของโครงการใหม่ที
เพิ
งเปิดตัวไป ได้แก่ โครงการ  
แคสเซยี ภเูก็ต โครงการ ลากนู่า พาร์ค และโครงการ บนัยนั ทรี แกรนด์ เรสซิเด้นซ์ ตอ่ที
ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
การพัฒนาที�เกิดขึ�น ใน ปี 2557 

ลากนู่า ภูเก็ต กอล์ฟ คลบั : นายชานคราร์ ชานดราน ชี  แจงว่าสนามกอล์ฟแห่งนี  สร้างมาแล้ว 22 ปี และเพิ
งจะ  
เสร็จสิ  นการปรับปรุงสนามกอล์ฟครั  งใหญ่และเปิดให้บริการอีกครั  งในเดือนมกราคม 2558 โดยมีการปรับปรุง
คลบัเฮ้าส์ ร้านกอล์ฟโปรชอป ตลอดจนพื  นสนาม                
 
การจดัระเบยีบร้านค้าบริเวณชายหาด : นายชานคราร์ ชานดราน รายงานตอ่ที
ประชมุว่า บรรดาร้านค้าที
ตั  งขึ  นอย่าง
ผิดกฏหมายบริเวณชายหาดหน้าโรงแรมได้รับการจดัระเบยีบเรียบร้อยแล้ว สร้างความพงึพอใจแก่แขกของโรงแรมที

สามารถเห็นทศันียภาพของทะเลได้อยา่งชดัเจน 
  
แนวโน้มปี 2558 

ปัญหาเศรษฐกิจของรัสเซียยงัคงสร้างความกงัวลอย่างต่อเนื
องจากการที
ลกูค้าชาวรัสเซียลดลงอย่างมากเมื
อเทียบ
กบัปีก่อนหน้า  นายชานคราร์ ชานดราน กลา่วเพิ
มเติมว่าตลาดลกูค้าชาวรัสเซียมีสดัส่วนประมาณร้อยละ 20 ของ
รายได้รวมของกิจการโรงแรมของบริษัทในภเูก็ต 
    
อย่างไรก็ตาม นายชานคราร์ ชานดราน ชี  แจงต่อที
ประชุมว่า บริษัทคาดว่าผลประกอบการในปี 2558 จะดีกว่า       
ปีก่อนหน้า เนื
องจากมียอดขายอสงัหาริมทรัพย์ที
สามารถจะรับรู้รายได้ในปีนี    อีกทั  ง กิจการโรงแรมเริ
มฟื นตวั ดงัจะ
เห็นได้จากโรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ มีอตัราการเข้าพกัในไตรมาสแรกของปี 2558 ที
ร้อยละ 80 เพิ
มขึ  นอย่างมาก
จากปีก่อนหน้าที
มีอตัราการเข้าพกัอยู่ที
ร้อยละ 56  ในส่วนของโรงแรมในภเูก็ต บริษัทกําลงัมองหาลกูค้าในตลาด
เอเชียที
กําลงัเติบโต โดยเฉพาะการกลบัมาของกลุม่ลกูค้าชาวจีนเพื
อทดแทนตลาดลกูค้ารัสเซยีที
หายไป 
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รายละเอียดกิจการของบริษัทปรากฏในรายงานประจําปี 2557 ที
ได้จดัส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือนดั
ประชมุแล้ว  
 
นายสรุพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  
 
ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และฝ่ายจดัการได้ชี  แจงในประเด็นต่างๆ ดงันี   
 
นายเชวง ประพิณวงศ์ ผู้ ถือหุ้น   
 
� ทําไมผลประกอบการของบริษัท มีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Return On Equity : ROE) ที
ตํ
ากว่าบริษัท

คู่แขง่ ทั  งที
โรงแรมทกุแห่งได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองเช่นกนั ที
เป็นเช่นนี  เป็นสาเหตมุา
จาก 1) กลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทผิดพลาดหรือไม่ เช่น บริษัทอื
นทําธุรกิจด้านอาหารและเครื
องดื
มเพิ
มเตมิ 
ในขณะที
บริษัทเน้นการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ หรือ 2) ปัญหาเกี
ยวกับธรรมาภิบาล  หรือ 3) จากสาเหต ุ  
อื
นใด  กลุม่บริษัทมาลงทนุในประเทศไทยเพยีงเพื
อผลประโยชน์  โดยไม่ได้สนใจผู้ ถือหุ้นรายย่อยหรือไม่ 
 
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชี  แจงว่าในปีที
ผ่านมาธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ทั
วประเทศไทยต่างม ี           
ผลประกอบการที
ลดลง  หากแต่บริษัทมีการขายอสงัหาริมทรัพย์ที
แข็งแกร่ง และธุรกิจโรงแรมของบริษัท     
มีฐานอยู่ที
ภูเก็ตเป็นหลัก บริษัทคาดว่าจะมีผลตอบแทนและการลงทุนที
 เพิ
มขึ  นในอนาคตอันใกล้           
นายชานดราน กล่าวต่อว่า หากเปรียบเทียบผลประกอบการของบริษัทกบักลุม่ธุรกิจโรงแรมอื
นๆ ควรจะเป็น
การเปรียบเทียบกับกลุ่มโรงแรมที
มีการดําเนินธุรกิจเช่นเดียวกันกับบริษัท  อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการ
รับทราบปัญหาข้อกงัวลของผู้ถือหุ้น 
 
นายควน เชท อธิบายเพิ
มเติมว่า บริษัทมอีตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ROE) ที
ตํ
าในช่วง 2-3 ปีที
ผ่านมา เป็น
ผลจากบริษัทมีผลกําไรที
ลดลง ประกอบกับบริษัทมีส่วนของทนุ (equity) ที
สงูมากเนื
องจากบริษัทมีที
ดิน    
ที
ยงัไมไ่ด้พฒันาอีกเป็นจํานวนมากซึ
งไมก่่อให้เกิดรายได้ อกีทั  ง ที
ดินมีมลูค่าเพิ
มสงูขึ  นทกุปีสง่ผลให้บริษัทมี
สว่นของทนุ (equity) ที
สงูขึ  น 
 
นายสจ๊วต เรดดิ  ง กลา่วเพิ
มเติมถงึกลยทุธ์ที
บริษัทดําเนนิการอยู ่คือ การพยายามแสวงหาวิธีการเพิ
มมลูค่า
ให้กบัที
ดินโดยการนาํไปพฒันาเป็นธุรกิจการขายอสงัหาริมทรัพย์ ซึ
งจะเหน็ได้จากในปีที
ผ่านมา บริษัทมีการ
เปิดตวัโครงการอสงัหาริมทรัพย์ใหม่ๆ หลายโครงการ มีมลูค่าการขายมากมาย แต่รายได้จากการขายนั  น  
ยงัไม่สามารถที
จะรับรู้ได้ เนื
องจากโครงการกําลงัอยูใ่นระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 
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นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น   
 

� สอบถามโครงการ แคสเซีย เดิมชื
อโครงการ ลากูน่า ชอร์ส ใช่หรือไม่ ความก้าวหน้าในการดําเนินการ
ก่อสร้างโครงการ และจํานวนยนูติในเฟสที
หนึ
ง และเฟสที
สอง  
 

ตอบ: นายสจ๊วต เรดดิ  ง ชี  แจงว่า โครงการ แคสเซีย เดิมใช้ชื
อว่า โครงการ ลากนู่า ชอร์ส โครงการในเฟส    
ที
หนึ
งที
มแีผนผงัเป็นรูปตวัย ูมีทั  งหมด 229 ยนูิต การก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ของปี 2558 
โครงการในเฟสที
สองมีทั  งหมด 105 ยูนิต อยู่ระหว่างขั  นตอนการขอใบอนญุาตก่อสร้าง และคาดว่าจะเริ
ม
ดําเนินการก่อสร้างได้ในช่วงครึ
งหลงัของปี 2558 โดยจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 18-24 เดือน  
 

� จากแผนผงัของโครงการ ลากนูา่ พาร์ค ในเฟสแรกที
มีทั  งหมด 251 ยนูิต มียอดขายเป็นอย่างไร ตวัโครงการ
ดเูป็นโครงการขนาดเล็ก ขอให้ฝ่ายจัดการแจกแจงถึงมลูค่าของโครงการ และแผนงานในอนาคตสําหรับ
โครงการนี   
 

ตอบ: นายสจ๊วต เรดดิ  ง กล่าวว่า โครงการ ลากูน่า พาร์ค ในเฟสที
 1 มีทั  งหมด 251 ยนูิต ประกอบด้วย
ทาวน์โฮม และบ้านเดี
ยว มีมลูค่าการขายทั  งสิ  น 2,800 ล้านบาท จนถึงขณะนี   โครงการมียอดขายเกินกว่า
ร้อยละ 50 และในอนาคตยงัมแีผนที
จะพฒันาพื  นที
โครงการในเฟสที
 1 เป็นคอนโดมเินยีม 
 

� มีปัญหาด้านการขายหรือการเรียกเก็บเงินกบัลกูค้าของโครงการที
เป็นชาวรัสเซียที
ได้รับผลกระทบจากวกิฤต
ค่าเงินรูเบิลหรือไม่ และผู้ รับเหมาก่อสร้างโครงการเป็นบริษัทไทย หรือตา่งชาติ  

 

ตอบ: นายสจ๊วต เรดดิ  ง ชี  แจงว่าประมาณร้อยละ 50 ของลกูค้าโครงการ ลากูน่า พาร์ค เป็นชาวรัสเซีย 
ดงันั  น จากวิกฤตเงินรูเบิลที
อ่อนค่าลงทําให้ยอดขายโครงการในช่วงครึ
งหลงัของปี 2557 ชะลอตวัลงอย่าง
เห็นได้ชดั แม้ว่าในขณะนี  จะยงัสามารถขายอสงัหาริมทรัพย์ให้กบัชาวรัสเซียได้ แต่ระยะเวลาการขายไม่เร็ว
อย่างที
เคยขายได้ในช่วงก่อนหน้า สว่นการก่อสร้างโครงการดําเนินการโดยผู้รับเหมาชาวไทย 

 

นายสพุจน์ วรีะเจริญกลู ผู้ ถือหุ้น   
 

� จากการที
เกือบร้อยละ 50 ของลกูค้าโครงการเป็นชาวรัสเซีย ส่งผลกระทบกับการรับรู้รายได้ของบริษัท
หรือไม ่  
 

 

ตอบ: นายสจ๊วต เรดดิ  ง กล่าวว่า ยนูิตที
ขายไปแล้วจะรับรู้รายได้เมื
อการก่อสร้างแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม 
การขายอสงัหาริมทรัพย์มีการชะลอตวัอนัเป็นผลจากลกูค้ารัสเซยีมีกําลงัซื  อลดลง ดงันั  น บริษัทจึงพยายาม
หาตลาดใหม่มารองรับและเสาะหาผู้ซื  อจากแหลง่อื
น อาทเิช่น ลกูค้าชาวตะวนัออกกลาง 



 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558                  หน้า 9/21
บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล็ จํากัด (มหาชน) 
 

     
เมื
อไม่มผีู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามอีก ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สาํหรับปี 2557 
 

วาระที- 3  พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท สาํหรับปีสิ >นสุด ณ วันที- 31 ธันวาคม 2557 ซึ-งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี 
 
นายสุรพล ได้รายงานสรุปสาระสําคัญการดําเนินงานทางการเงินตามที
ปรากฎในงบการเงินของบริษัท สําหรับ       
ปีสิ  นสดุ ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2557 ซึ
งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว โดยผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็น
แบบไม่มีเงื
อนไขต่อที
ประชุม รวมทั  งได้วิเคราะห์รายได้ และผลกําไรของกลุม่บริษัท  
 
นายสรุพล แจ้งให้ที
ประชมุทราบว่า งบการเงินของบริษัท สําหรับปีสิ  นสดุ ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2557 ได้ผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี
ยง คณะกรรมการของบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชีแล้ว ตามที
ปรากฎในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจําปีที
ได้ส่งให้ท่านผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อม
หนงัสือนดัประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอที
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 พิจารณา
อนมุติัวาระนี   
 
นายสรุพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  
 
ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และฝ่ายจดัการได้ชี  แจงในประเด็นต่างๆ ดงันี   
 
นายนพชยั ตั  งไตรธรรม ผู้ ถือหุ้น       
 
� ในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 2557 จนถึงไตรมาสแรกของปี 2558 มีลกูค้าทําสญัญาแล้วขอยกเลิกด้วยเหตุ

จากวิกฤตของรัสเซียหรือไม ่
 
ตอบ: นายสจ๊วต เรดดิ  ง ชี  แจงวา่การยกเลิกสญัญาเป็นเรื
องปกตใินการทาํธุรกิจ บริษัทจะถือว่าได้ขายยนูิต
ไปแล้วเมื
อบริษัทได้รับชําระเงินดาวน์ หรือเงินมัดจําก้อนแรกจํานวน 1 แสนบาท  เมื
อมีการเซ็นสัญญา
บริษัทจะได้รับชําระเงินอีกร้อยละ 20 ของราคาขาย ซึ
งจากช่วงนี  ไป การยกเลิกสัญญามีจํานวนไม่มาก          
การยกเลกิสญัญามกัเกิดขึ  นในช่วงที
ลกูค้าชําระเงินก้อนแรกจํานวน 1 แสนบาท และไม่ประสงค์ทําสญัญา
ซื  อขายต่อ ตวัอย่างเช่น เมื
อเกิดวิกฤตค่าเงินรูเบิล ผู้ซื  อชาวรัสเซียบางรายไม่ทําสญัญาซื  อขาย และยอมให้
บริษัทริบเงินชําระก้อนแรกจํานวน 1 แสนบาท 

 
 



 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558                  หน้า 10/21
บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล็ จํากัด (มหาชน) 
 

     
� ผลกระทบของวิกฤตรัสเซยีที
มต่ีอโรงแรมของบริษัทใน ลากนูา่ ภเูก็ต 

 
ตอบ: นายควน เชท ชี  แจงว่าในปีปกติ โรงแรมในภเูก็ตมีรายได้ค่าห้องพกัจากการเข้าพกัของชาวรัสเซีย
ประมาณร้อยละ 20 ของรายได้ค่าห้องพกัโดยรวม แต่เมื
อเกิดวิกฤตรัสเซียในปี 2557 การเข้าพกัที
โรงแรม
ของลกูค้าชาวรัสเซียลดลงร้อยละ 10 โดยเฉลี
ย 
 

� สอบถามสดัสว่นรายได้ระหวา่งธรุกิจโรงแรมและธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  
 
ตอบ: นายสจ๊วต เรดดิ  ง กล่าวว่าสดัสว่นรายได้ของการขายอสงัหาริมทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 20 และสดัส่วน
รายได้ของธุรกิจโรงแรมคดิเป็นร้อยละ 80 

 
� บริษัทมีเป้าหมายในสดัสว่นระหวา่งธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์อย่างไร  

 
ตอบ: นายสจ๊วต เรดดิ  ง ชี  แจงว่าก่อนเกิดวิกฤตทางการเงินโลกในปี 2551 สัดส่วนของการขาย
อสงัหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรมมสีดัสว่นเท่ากนั คือร้อยละ 50 แต่ภายหลงัจากวิกฤต สดัสว่นของการขาย
อสงัหาริมทรัพย์ลดลงมาอยู่ที
ร้อยละ 20 ของรายได้รวม อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเป้าหมายที
จะเพิ
มสดัส่วน
ของการขายอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคตอนัใกล้ให้กลบัมามสีดัสว่นใกล้เคียงกบัธุรกิจโรงแรมอีกครั  งเนื
องจาก
ในขณะนี  บริษัทมียอดขายอสงัหาริมทรัพย์จํานวนมาก 

 
นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น    
 
� สอบถามจํานวนยนิูตของโครงการบนัยนั ทรี แกรนด์ เรสซเิด้นซ์ มลูค่าโครงการ ยอดขายจนถงึปัจจบุนั และ

กระแสตอบรับจากลกูค้าเป็นอยา่งไร 
 
ตอบ: นายสจ๊วต เรดดิ  ง ชี  แจงวา่โครงการบนัยนั ทรี แกรนด์ เรสซิเด้นซ์ มีทั  งหมด 19 ยนูิต มรีาคาขายอยู่ที
 
ยนูติละ 100-110 ล้านบาท มีมลูค่าการขายของทั  งโครงการประมาณ 2,000 ล้านบาท ปัจจุบนัขายไปแล้ว  
2 ยนูิต และมีแผนที
จะเริ
มดาํเนนิการก่อสร้างในกลางปี 2558 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2559 
 

� เนื
องจากโครงการ บนัยนั ทรี แกรนด์ เรสซิเด้นซ์ ใช้เครื
องหมายการค้าภายใต้ชื
อของ “บนัยนั ทรี” การบนัทกึ
รายได้ของโครงการ บนัทกึโดยบริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิ  งส ์จํากดั ซึ
งเป็นบริษัทแมข่องบริษัทใช่หรือไม่ 
 
ตอบ: นายสจ๊วต เรดดิ  ง ชี  แจงว่าโครงการ บนัยนั ทรี แกรนด์ เรสซิเด้นซ์ เป็นโครงการที
พฒันาโดยบริษัท 
ดงันั  น รายได้ที
จะรับรู้จะบนัทกึเป็นรายได้ของบริษัท ไม่ใช่ บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิ  งส์ จํากดั  
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� โครงการ บนัยนั ทรี แกรนด ์เรสซิเด้นซ์ ใช้สกลุเงินใดในการซื  อขาย  

 

ตอบ: นายสจ๊วต เรดดิ  ง ชี  แจงวา่โครงการทั  งหมดของบริษัท รวมทั  งโครงการ บนัยนั ทรี แกรนด์ เรสซิเด้นซ์ 
ทําการซื  อขายเป็นเงินสกลุไทยบาท 
 

เมื
อไม่มผีู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามอีก ที
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมตใินวาระนี   ดงันี   
 
มต ิ ที
ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ
งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนมุตัิงบการเงินของบริษัท สาํหรับปีสิ  นสดุ ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2557 ซึ
งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชี พร้อมรายงานผู้สอบบญัชี โดยมีรายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงันี    

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนมุตั ิ 103,540,372 100.00% 

• ไม่อนมุตั ิ 100 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 103,540,472 100.00% 

 
� งดออกเสยีง 9,000  

รวมคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 103,549,472  
 

หมายเหตุ: * ข้อบงัคบัของบริษัทระบุว่า มติของที
ประชุมผู้ ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของ 
ผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที- 4  พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายเงินปันผล 
 

นายสรุพล รายงานต่อที
ประชุมว่า จากผลการดําเนินงานในรอบปี 2557 ที
ผ่านมา บริษัทมีกําไรสทุธิทั  งสิ  น 18.14  
ล้านบาท ตามที
ปรากฎในงบกําไรขาดทุนของงบการเงินรวมของบริษัท เมื
อพิจารณาจากกําไรสทุธิดังกล่าว  
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนาํเสนอที
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 จดัสรรเงินกําไรสะสม สาํหรับงวดปี
สิ  นสดุ ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2557 เป็นดงันี   
 

ก) เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัรา 0.125 บาทต่อหุ้น สําหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั  งสิ  น 
20,835,338 บาท 
   

ข) เงินกําไรสะสมที�เหลอื ให้เป็นเงินกําไรสะสมต่อไป 
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ทั  งนี   บริษัทไมต้่องจดัสรรกําไรสทุธิไว้เป็นทนุสาํรองตามกฏหมาย เนื
องจากทนุสาํรองนี  มีจาํนวนถงึร้อยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบยีนตามที
กฏหมายกําหนดแล้ว 
 
นายสรุพล แจ้งที
ประชุมว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นที
มีรายชื
อปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท ณ  วนัที
 11 พฤษภาคม 2558  ซึ
งเป็นวนัที
คณะกรรมการกําหนดให้เป็นวนักําหนดรายชื
อ (Record Date) ที

มีสทิธิรับเงินปันผล และกําหนดให้วนัที
 12 พฤษภาคม 2558 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื
อให้รวบรวมรายชื
อ
ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที
 26 พฤษภาคม 2558 
 
ทั  งนี    เงินปันผลที
เสนอให้จ่ายสําหรับงวดปีสิ  นสุด ณ วันที
 31 ธันวาคม 2557 ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย      
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทและคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 115 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวม  
 
นายสรุพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  

 
นายนพชยั ตั  งไตรธรรม ผู้ ถือหุ้น       
 
� คณะกรรมการมีแผนที
จะดําเนินการอย่างไรภายใต้นโยบายปันผลใหม่ของบริษัท ข้อแตกต่างระหว่าง

นโยบายเดิมกบันโยบายใหม ่ เข้าใจว่าบริษัทต้องการเพิ
มมลูค่าเงินลงทนุให้กบัผู้ถือหุ้นทกุปี หมายถึง บริษัท
ตั  งเป้าจะจ่ายเงินปันผลเพิ
มขึ  นทกุปีใช่หรือไม่  
 
ตอบ: นายควน เชท ชี  แจงว่าการจ่ายเงินปันผลในปีที
ผา่นมามีอตัราที
ตํ
าเนื
องจากบริษัทมีผลกําไรน้อย  แต่
ในช่วง 2 ปีที
ผ่านมา บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอตัราที
เกินกว่าร้อยละ 50 และในปี 2558 บริษัท
จะจ่ายเงินปันผลในอตัราเกินกว่าร้อยละ 100 ซึ
งสงูกว่าอตัราการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายเดิมที
กําหนด
จ่ายในอัตราร้อยละ 33 นายควน เชท กล่าวเพิ
มเติมว่าด้วยลักษณะของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ หากเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน และปัญหาทางการเมืองของไทยจะส่งผลกระทบกับกําไร
ของบริษัททําให้บริษัทมผีลกําไรที
ไมแ่น่นอน แต่ด้วยนโยบายปันผลใหมจ่ะช่วยให้ผู้ ถือหุ้นไม่ได้รับผลกระทบ
จากความผันผวนของกําไร และบริษัทมีเป้าหมายที
จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเนื
องในอตัราที

เพิ
มขึ  นในแต่ละปีแม้ในปีที
บริษัทมีผลประกอบการไม่ดีนัก เว้นแต่กรณีที
บริษัทเผชิญกับผลขาดทุนอย่าง
รุนแรง 

 
นายเชวง ประพิณวงศ์ ผู้ ถือหุ้น  
 
� ตั  งแต่ปี 2554 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที
ตํ
ามาก เมื
อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อที
ร้อยละ 3 ซึ
งไม่

สอดคล้องกับนโยบายปันผลใหม่ของบริษัทที
ว่าจะเพิ
มมลูค่าเงินลงทนุให้ผู้ ถือหุ้น และสนบัสนนุผู้ ถือหุ้นให้
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ลงทนุในบริษัทอย่างยาวนาน จึงขอเสนอจ่ายปันผลที
 0.50 บาท ต่อหุ้น และเสนอให้ใช้เงินกําไรสะสมมา
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นหากบริษัทมีเงินสดไม่เพียงพอ 

 
ตอบ: ที
ปรึกษากฏหมายชี  แจงต่อที
ประชุมว่า อนัดบัแรกขอให้ที
ประชุมลงคะแนนเสียงในอตัราเงินปันผลที

บริษัทเสนอก่อน  หากข้อเสนอของบริษัทไม่ได้รับการอนมุตัิโดยมติที
ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ   
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึ
งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ข้อเสนอของผู้ ถือหุ้นรายย่อยจะได้รับการ
บรรจเุพื
อลงคะแนนเสยีง 
 

ผู้ ถือหุ้นได้แสดงข้อติเกี
ยวกับคณุภาพของระบบเสียงในห้องประชุม และเสนอแนะการจัดประชมุผู้ถือหุ้นในคราว
ต่อไปให้บริษัทหลกีเลี
ยงการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นในช่วงเช้าของวนัจนัทร์ เนื
องจากเป็นชั
วโมงเร่งด่วน การจราจรติดขดั 
ทําให้ผู้ ถือหุ้นมีความลาํบากในการมาเข้าร่วมประชมุ 
 
ตอบ: ฝ่ายจดัการรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
 
เมื
อไม่มผีู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามอีก ที
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมตใินวาระนี   ดงันี   
 
มต ิ ที
ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ
งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.125 บาทต่อหุ้น สําหรับงวดปีสิ  นสดุ ณ วนัที
 31 ธันวาคม 
2557  ตามรายละเอียดเสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอยีดของผลการนบัคะแนน ดงันี    

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนมุตั ิ 102,752,792 99.24% 

• ไม่อนมุตั ิ 782,700 0.76% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 103,535,492 100.00% 

 
� งดออกเสยีง 17,080  

รวมคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 103,552,572  

 
หมายเหตุ: * ข้อบงัคบัของบริษัทระบวุ่า มติของที
ประชุมผู้ ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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5.   พจิารณาและอนุมัตเิรื-องเกี-ยวกับกรรมการของบริษัท 
 
 5.1 เลือกตั >งกรรมการแทนกรรมการที-ถงึกาํหนดออกตามวาระ 
 

นายสรุพล แจ้งให้ที
ประชมุทราบว่า ข้อบงัคบับริษัทข้อที
 13 กําหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั  งกรรมการไมใ่ช้
คะแนนเสียงแบบสะสมและผู้ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ
งหุ้นต่อหนึ
งเสยีง และข้อบงัคบับริษัทข้อที
 14 
กําหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นอตัรา 1 ใน 3 และกรรมการที

ออกจากตําแหน่งไปนั  นอาจได้รับเลือกตั  งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 
2558 นี   มีกรรมการที
ถึงกําหนดออกตามวาระจํานวน 4 ท่าน ได้แก่ 
 
1) 
 

นายโฮ กวงปิง กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท  
และประธานกรรมการบริหาร 

2) นายอดุม วิชยาภยั กรรมการอิสระ 

3) นางสาวศรินธร อนุยโกวิท กรรมการอิสระ  

4) นายเอเรียล พ ีวีร่า กรรมการที
มิใช่ผู้บริหาร  

 

ทั  งนี   ประวัติโดยย่อของกรรมการที
ถึงกําหนดออกตามวาระทั  ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ
งที
สง่มาด้วย 3 ของหนังสือ   
นดัประชมุ 
 

นายสรุพล แจ้งที
ประชมุว่า จากความเชี
ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการซึ�งถึงกําหนดออกตามวาระ  
ทั  ง 4 ท่าน  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 อนุมัติการเลือกตั 5ง
กรรมการซึ�งถึงกําหนดออกตามวาระในคราวนี 5ทั 5ง 4 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ�ง 
ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
 

นายสรุพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  
 

เมื
อไม่มผีู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี   ดงันี   
 

มต ิ ที
ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ
เลอืกตั  งกรรมการซึ
งถึงกําหนดออกตามวาระในคราวนี  ทั  ง 4 ท่าน ได้แก่ นายโฮ กวงปิง นายอดุม วิชยาภยั  
นางสาวศรินธร อุนยโกวิท และนายเอเรียล พี วีร่า กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ
หนึ
ง โดยมรีายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงันี   
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1) นายโฮ กวงปิง 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนมุติั 102,907,872 99.38% 

• ไม่อนมุตั ิ 644,100 0.62% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 103,551,972 100.00% 
 

� งดออกเสยีง 600  

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

103,552,572 
 

 

 
2) นายอุดม วิชยาภัย 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนมุติั 102,907,872 99.38% 

• ไม่อนมุตั ิ 644,100 0.62% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 103,551,972 100.00% 
 

� งดออกเสยีง 600  

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

103,552,572 
 

 

         
3)     นางสาวศรินธร อุนยโกวิท 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนมุติั 102,888,872 99.36% 

• ไม่อนมุตั ิ 663,100 0.64% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 103,551,972 100.00% 
 

� งดออกเสยีง 600  

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

103,552,572 
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4)    นายเอเรียล พ ีวีร่า 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนมุติั 102,907,872 99.38% 

• ไม่อนมุตั ิ 644,100 0.62% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 103,551,972 100.00% 
 

� งดออกเสยีง 600  

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

103,552,572 
 

 

 

หมายเหตุ: * ข้อบงัคบัของบริษัทระบวุา่ มตขิองที
ประชมุผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 5.2 ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการที-ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที-ดํารง
ตาํแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี-ยง และ/หรือ กรรมการที-ดาํรงตาํแหน่ง
ในคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

 

นายสรุพล แจ้งที
ประชมุว่า เมื
อวนัที
 22 เมษายน 2557 ที
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ของบริษัท 
ได้มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนสาํหรับกรรมการแยกเป็นรายประเภทและตําแหน่งของกรรมการที
ดํารงตําแหน่ง
ในคณะกรรมการบริษัท รายประเภทและตําแหน่งของกรรมการที
ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี
ยง และในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน โดยมีผลตั  งแต่วนัที
 
1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป และเป็นเช่นนี  ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที
ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติ
เป็นอย่างอื
น โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที
ได้รับการอนมุติัในแต่ละตําแหน่ง ตามที
ปรากฎในตาราง
เปรียบเทยีบคา่ตอบแทนถดัไป  

 

นายสุรพล รายงานที
ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ทบทวนค่าตอบแทน
สําหรับกรรมการดังกล่าว  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเมื
อเทียบกับในอตุสาหกรรมเดียวกัน รวมถึง
ความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตําแหน่ง และเสนอให้เพิ
มค่าตอบแทนอกีประมาณร้อยละ 2.5 จาก
อตัราในปีก่อนหน้า ในแต่ละตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และในแต่ละตําแหน่งของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี
ยง และของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  โดยค่าตอบแทน
ที
นาํเสนอเป็นตวัเลขที
ได้ปัดให้เป็นจํานวนเตม็หลกัพนับาท  มีรายละเอยีดเปรียบเทยีบคา่ตอบแทน ตามที

ปรากฎในตาราง ดงันี   
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คณะกรรมการบริษัท 

ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน                         

/ ครั>งการประชุม / ท่าน (บาท) 
บัตรกํานัลสปาและแกลเลอรี-    

/ ปี / ท่าน 
2558 2557 2558 2557 

ประธานกรรมการบริษัท 253,000 247,000  -  - 

รองประธานกรรมการบริษัท 210,000 205,000  -  - 

กรรมการอิสระ 169,000 165,000 2,000 เหรียญสหรัฐ  
(ประมาณ 60,000 บาท) 

กรรมการที
มิได้เป็นผู้บริหาร 169,000 165,000 2,000 เหรียญสหรัฐ  
(ประมาณ 60,000 บาท) 

กรรมการบริหาร 111,000 108,000  -  - 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี-ยง และ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
 

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทน 

/ ครั>งการประชุม / ท่าน (บาท) 

2558 2557 

ประธานกรรมการ 84,000 82,000 
สมาชิก 43,000 42,000 

 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอที
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2558 อนุมัติให้เพิ
ม
ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการซึ
งดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัท  กรรมการซึ
งดํารงตําแหน่งใน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี
ยง และกรรมการซึ
งดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน ตามรายละเอียดที
เสนอแนะโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  
หากค่าตอบแทนกรรมการตามที
เสนอได้รับการอนมุติั ค่าตอบแทนดงักล่าวจะมีผลตั  งแต่วนัที
 1 มกราคม 
2558 เป็นต้นไปและเป็นเช่นนี  ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื
น   
 
แต่หากที
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ไม่อนุมตัิค่าตอบแทนตามที
เสนอ ค่าตอบแทนกรรมการในปี 
2557 จะยงัคงมผีลตอ่ไป 
 
นายสรุพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  
 
เมื
อไม่มผีู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม ที
ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมตใินวาระนี   ดงันี   
 

มต ิ ที
ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั  งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุติัให้เพิ
มค่าตอบแทนสําหรับกรรมการอีกประมาณร้อยละ 2.5 ในแต่ละ
ตําแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และในแต่ละตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและ
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บริหารความเสี
ยง และในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  โดยมีผลตั  งแตว่นัที
 1 มกราคม 
2558 เป็นต้นไปและ เป็นเช่นนี  ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื
น  
โดยมรีายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงันี    

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนมุตั ิ 102,721,772 99.18% 

• ไม่อนมุตั ิ 845,700 0.82% 

• งดออกเสยีง 1,200 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 103,568,672 100.00% 
 

 

 

หมายเหตุ: * ข้อบงัคบัของบริษัทระบวุา่ มตขิองที
ประชมุผู้ถือหุ้นในการกําหนดค่าตอบแทนใดๆ ที
จะจ่าย
ให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั  งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ
งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที- 6 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตั >งผู้สอบบัญชี และการกาํหนดค่าสอบบัญชี สาํหรับปี 2558 

 

นายสรุพล แจ้งตอ่ที
ประชมุว่า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี
ยง คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรนําเสนอที
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2558 แต่งตั  ง นายโสภณ เพิ
มศิริวัลลภ ผู้สอบบญัชี     
รับอนุญาตเลขที
 3182 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที
 3516 และ/หรือ         
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชี รับอนญุาตเลขที
 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตเลขที
 4521 ของบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท สําหรับปี 2558 โดยกําหนด 
ค่าสอบบญัชี เป็นจํานวนเงินทั  งสิ  นไมเ่กิน 670,000 บาท ทั  งนี   ประวติัโดยย่อของผู้สอบบญัชีทั  ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้ 
ผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว ปรากฎตามสิ
งที
ส่งมาด้วย 6 ของหนงัสือนดัประชุม รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชตีามที
แสดงในตารางต่อไปนี   

(หนว่ย : บาท) 
2558 2557 

บริษัท 670,000 670,000 

บริษัท และบริษัทยอ่ย  7,990,000 7,600,000 

 
นายสรุพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  
 

เมื
อไม่มผีู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม ที
ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมตใินวาระนี   ดงันี   
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มต ิ ที
ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ
งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนมุัติการแต่งตั  งผู้สอบบัญชี และการกําหนดค่าสอบบญัชี สาํหรับปี 2558 ตามรายละเอียด   
ที
เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมรีายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงันี   

 

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนมุตั ิ 102,922,722 99.38% 

• ไม่อนมุตั ิ 645,950 0.62% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 103,568,672 100.00% 
   
� งดออกเสยีง 0  

รวมคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 103,568,672  
 

หมายเหตุ: * ข้อบงัคบัของบริษัทระบวุ่า มติของที
ประชุมผู้ ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ         
ผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที- 7  พจิารณาเรื-องอื-นๆ ที-เหมาะสม ถ้าม ี
 
นายสุรพล ได้สอบถามผู้ ถือหุ้ นว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื
องอื
นใดเข้าสู่ที
ประชุมหรือไม่ แต่ไม่ม ี
ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอเรื
องอื
นใดเข้าสูท่ี
ประชมุอีก  
 
นายสรุพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในเรื
องอื
นๆ และผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และฝ่ายจดัการได้ชี  แจงในเรื
องตา่งๆ 
ดงันี    
 
นางมณีฉาย แจ้งอรุณ ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

 
� ปัจจุบันบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั
นแล้ว แต่ยงัมิได้ดําเนินการในขั  นตอนต่อไปในการขอรับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต บริษัทมีแผนดําเนินการในเรื
องนี  อยา่งไร 
 
ตอบ: ดร. ชิงชัย หาญเจนลกัษณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี
ยง ชี  แจงวา่ในฐานะที
เป็นสมาชิกซึ
งมีบทบาทสาํคญัของสภาปฏิรูป-
แหง่ชาติซึ
งดาํเนนิการขบัเคลื
อนต่อต้านการทจุริต ขอยืนยนัว่าบริษัทได้ดําเนินการอย่างจริงจังและจะยงัคง
ยดึมั
นในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั
นตอ่ไป 
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นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น   
 

� จากการประชมุผู้ ถือหุ้นในปี 2557 มีการกลา่วถึงเรื
องการขายหุ้นที
บริษัทถือใน บริษัท ไทยวาสตาร์ช จํากัด 
(มหาชน) ปัจจบุนับริษัทมีการดาํเนนิการอยา่งไร 

 

ตอบ: นายสรุพล ชี  แจงว่า บริษัท ไทยวาสตาร์ช จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด
(มหาชน) กําลงัพิจารณาเรื
องการควบรวมบริษัท ดงันั  น บริษัทจะรอผลเรื
องการควบรวมบริษัทก่อนและจะ
พิจารณาในเรื
องดงักลา่วอีกครั  ง 

 

� บริษัทมีการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เป็นจํานวนมาก อีกทั  งยงัมีที
ดินที
สามารถพัฒนาได้มากมาย ถือได้ว่า
บริษัทมีต้นทุนที
ดินที
ถูกมาก บริษัทคาดการณ์กําไรสทุธิ (net profit) จากการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เป็น
สดัสว่นเท่าใด 
 

ตอบ: นายสจ๊วต เรดดิ  ง ชี  แจงว่าบริษัทมีกําไรขั  นต้นจากการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที
ร้อยละ 30-40 และ
กําไรก่อนหกัดอกเบี  ย ภาษี และคา่เสื
อม (EBITDA) ร้อยละ 20-25 

 

� สอบถามการประเมินมลูค่าที
ดินของบริษัท ปีที
จะประเมินในคราวถดัไป 
 

ตอบ: นายควน เชท ชี  แจงว่า บริษัทมีการประเมินราคาที
ดนิทกุ 3 ปี การประเมินคราวถดัไปคือ ปี 2559 
 

นายพีรพงศ์ ประสพสขุเจริญ ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น (ฝากคาํถามก่อนออกจากที
ประชมุ) 
 

� ความคิดเห็นของบริษัทตอ่ข่าวเรื
องการลงทนุของเอกชน ในโครงการเรือเฟอร์รี
ข้ามจากหวัหินไปพทัยา 
 

ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชี  แจงว่าในขณะนี   บริษัทยงัไม่มีการดาํเนนิธุรกิจที
สาํคญัในหวัหินหรือพทัยา
ที
ส่งผลต่อการเงินของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมองหาโอกาสในการลงทนุอยู่เสมอและจะหาข้อมลู
เพิ
มเติมหากเห็นโอกาสในการลงทนุ 
 

� นโยบายและทิศทางของบริษัทในอนาคต 
 

ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน กลา่วว่า ด้วยโครงการขายอสงัหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ที
เกิดขึ  น บริษัทคาดหวงั 
ให้รายได้จากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทกลบัมามสีดัสว่นที
ใกล้เคียงกับรายได้จากธุรกิจโรงแรม  
ฝ่ายจัดการคาดการณ์ว่าโรงแรมของบริษัทจะมีผลประกอบการที
ดีขึ  น เช่นเดียวกบัผลประกอบการที
ดีขึ  น
ของโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ และด้วยผลประกอบการที
 ดีขึ  นจากกิจการโรงแรมและการขาย
อสงัหาริมทรัพย์ บริษัทคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลที
มากขึ  นให้กบัผู้ถือหุ้นในปีถดัไป 
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หลงัจากไม่มผีู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามและเสนอเรื
องอื
นใดตอ่ที
ประชมุเพื
อพิจารณาอีก นายสรุพล ได้สง่ที
ประชมุ
กลบัให้ประธานฯ ที
ประชมุ 
 
ประธานฯ กล่าวขอบคณุผู้ถือหุ้นทกุทา่นที
มาประชมุ และกลา่วปิดประชมุ   

 
ปิดประชมุเวลา 11.10 น. 

 
 
 

โฮ กวงปิง  
(นายโฮ กวงปิง)                    

ประธานที-ประชุม 

                                

                            
 
 

นันชล ีเขจรนันทน์ 

 (นางนันชลี เขจรนันทน์) 
ผู้บันทกึการประชุม 

 


