บริษัท ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558

วันและเวลา

วันจันทร์ ที 27 เมษายน 2558 เวลา 9.05 น.

สถานที-ประชุม

ห้ องเพอร์ ซิมมอน ชัน 11 โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ อาคารไทยวา 2
เลขที 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

นายโฮ กวงปิ ง ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้ าทีประธานทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ทังนี นายโฮ กวงปิ ง ยังดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารของบริษัท
ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่า มีผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รั บมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมจํ า นวน 97 ท่า น นับจํ านวนหุ้นได้ 103,277,733 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 61.96 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจํานวน 166,682,701 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุม
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย บริษัทได้ รับคะแนน 96.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยบริษัทจะยังคงมุ่งมันพัฒนาการปฏิบตั ิตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการทีดีต่อไป
เพือความสะดวกสําหรับท่านผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้ เชิญ นายสุรพล สุปรัชญา รองประธานกรรมการบริษัท แนะนํากรรมการ ทีปรึกษา
กฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึงได้เข้ าร่วมประชุม พร้ อมทังนําเสนอวาระต่างๆ ตังแต่วาระที 1 จนถึงวาระที 7 และทุกๆ วาระที
พึงมีต่อทีประชุมเป็ นภาษาไทย
นายสุรพล ได้ แนะนํากรรมการ ทีปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึงได้ เข้ าร่วมประชุม ดังนี
กรรมการ
1.

นายวุฒิพล สุริยาภิวฒ
ั น์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสียง
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

2.

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสียง
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3.

นายอุดม วิชยาภัย

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสียง
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

4.

นางสาวศรินธร อุนยโกวิท

กรรมการอิสระ

5.

นายโฮ กวงจิง

กรรมการ

6.

นายเอ็ดดี ซี ฮอก ไล

กรรมการ

7.

นายโฮ เรน ฮวา

กรรมการ

8

นายชานคราร์ ชานดราน

กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ

9.

นายสจ๊ วต เดวิด เรดดิง

กรรมการ

ที-ปรึกษากฎหมาย
นายกุดัน สุขุมานนท์ และทีมงานจากบริ ษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด จะทําหน้ าทีทีปรึ กษากฎหมาย และตรวจสอบ
กระบวนการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง
ผู้สอบบัญชี
นางสาวนํามนต์ เกิดมงคลชัย จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตัวแทน นายโสภณ เพิมศิริวลั ลภ ผู้สอบบัญชีของบริษัท
ก่อนทีจะนําเสนอวาระต่างๆ นายสุรพล ได้ ขอให้ เลขานุการบริ ษัทแจ้ งให้ ทีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนสําหรับ
การประชุมนี
นางนันชลี เขจรนันทน์ เลขานุการบริษัท แจ้ งให้ ทีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนสําหรับการประชุมนี ดังนี
1.

ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
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
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3.

ผู้รับมอบฉันทะทีได้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยในหนังสือมอบฉันทะทีถือมานันผู้ถือหุ้นได้ ออกเสียงลงคะแนนไว้ ล่วงหน้ า
ในทุกวาระก่อนเริมการประชุมแล้ ว ผู้รับมอบฉันทะท่านนันไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม เนืองจากบริ ษัท
ได้ เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามทีระบุในหนังสือมอบฉันทะตังแต่ช่วงลงทะเบียนแล้ ว

4.

ผู้ถือหุ้นทีมาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้ นกรณีผ้ ลู งทุนต่างประเทศทีแต่งตังให้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ ต้ องออกเสียงลงคะแนนด้ วยจํานวน
คะแนนเสียงทังหมดว่า “อนุมตั ”ิ หรือ “ไม่อนุมตั ”ิ หรือ “งดออกเสียง” เท่านัน

5.

คัสโตเดียนทีได้ รับแต่งตังโดยผู้ลงทุนในต่างประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทังหมด หรื อแบ่งการออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ สามารถแบ่งจํานวนคะแนนเสียงที “อนุมตั ”ิ จํานวนคะแนนเสียงที “ไม่อนุมตั ิ” และจํานวนคะแนน
เสียงที “งดออกเสียง” ได้

ในการลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ หากไม่มผี ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้ วย หรือ งดออกเสียง บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะเห็นชอบหรื อเห็นด้ วยตามจํานวนเสียงของท่านต่อมติทีนําเสนอ สําหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีไม่เห็นด้ วย
หรือ งดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และยกมือให้ เจ้ าหน้ าทีของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนน
ในการนับคะแนนเสียง บริ ษัทจะนําคะแนนเสียงที “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทังหมด และคะแนน
เสียงส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเห็นด้ วย สําหรับผู้ทออกเสี
ี
ยงลงคะแนน “เห็นด้ วย” ในวาระเหล่านีขอให้ เก็บบัตรลงคะแนน
เสีย งไว้ ก่อน และส่งคืนแก่ เจ้ า หน้ า ทีของบริ ษัท ภายหลังเสร็ จสินการประชุม ทังนี การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั งนี เป็ นการ
ลงคะแนนแบบเปิ ดเผย มิใช่การลงคะแนนเสียงแบบลับ แต่จะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้เข้ าร่ วมประชุมทังหมดเพือให้ เกิด
ความโปร่งใส
การลงคะแนนเสียง ในลักษณะดังตัวอย่างต่อไปนี บริษัทจะถือว่าการลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็ นโมฆะ อาทิเช่น
1)
บัตรลงคะแนนเสียงทีมิได้ มีการลงลายมือชือโดยผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะในฐานะผู้ออกเสียงลงคะแนน
บัตรลงคะแนนเสียงทีมีการทําเครืองหมายเกินกว่าหนึงช่อง
2)
3)
บัตรลงคะแนนเสียงทีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
4)
บัตรลงคะแนนเสียงทีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชือกํากับ
ในกรณีทท่ี านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้ องการแก้ ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชือกํากับทุกครัง
ภายใต้ ข้อบังคับของบริษัท ข้ อ 32 กําหนดว่ามติของทีประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
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ในกรณีปกติซงได้
ึ แก่วาระ 1, 3, 4, 5.1 และ 6 ของหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังนี ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานกรรมการซึงเป็ นประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึง
เป็ นเสียงชีขาด
หากเป็ นกรณีการพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการในวาระที 5.2 ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมด
ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงคะแนน
สําหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีประสงค์จะกลับก่อน หรื อไม่อยู่ในห้ องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิของท่านได้ โดย
ส่งบัตรลงคะแนนเสียงล่วงหน้ าให้ แก่เจ้ าหน้ าทีของบริษัทก่อนออกจากห้ องประชุม
คะแนนเสียงของจํานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนืองจากการทยอยเข้ าห้ องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนัน
จํานวนผู้เข้ าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลียนแปลงและแตกต่างกัน
ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมซักถามในประเด็นทีเกียวข้ องกับวาระนันๆ ตามความเหมาะสม
โดยขอให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะทีต้ องการซักถาม กรุ ณาแจ้ งชือและนามสกุลให้ ทีประชุมทราบก่อนซัก ถามหรื อแสดงความ
คิดเห็นด้ วยทุกครัง
ในกรณีทผูี ้ ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีคําถามหรื อความเห็นทีนอกเหนือจากวาระทีกําลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานําไปสอบถาม
หรือให้ ความเห็นในวาระอืนๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม
นายสุรพล แจ้ งว่า เพือให้ สอดคล้ องกับการกํากับดูแลกิจการทีดีและเพือความโปร่ งใส บริษัทมีความยินดีทีจะขอเชิญผู้ถือหุ้นรายย่อย
เข้ าร่ วมเป็ นพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แต่ไม่ปรากฎว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดอาสาเข้ าร่ วมสังเกตการณ์ในการตรวจ
นับคะแนนเสียง
จากนัน นายสุรพล ได้ ดําเนินการเสนอวาระต่อทีประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี
วาระที- 1

พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
นายสุรพล ได้ นําเสนอทีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ซึงได้ สง่ สําเนาให้ ท่าน
ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือนัดประชุมแล้ ว นายสุรพลแจ้ งทีประชุมว่าคณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรนําเสนอ
ทีประชุมให้ การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
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นายสุรพล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
เนืองจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี ดังนี
มติ

ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนรั บรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํ า ปี 2557 โดยมีรายละเอี ย ดของผลการ
นับคะแนน ดังนี
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
•
ไม่อนุมตั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

103,396,535
0
103,396,535

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

79,900
103,476,435

•



100.00%
0.00%
100.00%

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

พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรับปี 2557
นายสุรพล ได้ เชิญ นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานกิจการของบริ ษัท สําหรับ
ปี 2557 ให้ ทประชุ
ี มทราบ
นายชานคราร์ ชานดราน ได้ รายงานต่อทีประชุม ดังต่อไปนี
ในปี 2557 บริษัทมีกําไรสุทธิ 18 ล้ านบาท แม้ ว่าต้ องเผชิญกับปั ญหาการเมืองของไทยและวิกฤตการณ์ค่าเงินรูเบิล
ของประเทศรัสเซีย
ธุรกิจโรงแรม
รายได้ รวมของกิจ การโรงแรมลดลงร้ อยละ 12 จากปี ก่อน ส่วนใหญ่สืบเนืองจากปั ญหาการเมืองของไทย และ
คําเตือนให้ หลีกเลียงการเดินทางเข้ ามาในประเทศไทย จํานวนนักท่องเทียวทีเข้ ามาในประเทศไทยลดลงร้ อยละ 7
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ส่งผลให้ โรงแรมของบริษัททัง 3 แห่ง มีอตั ราการเข้ าพักลดลง นอกจากนี วิกฤตการณ์ทางการเงินของรัสเซีย ทําให้
นักท่องเทียวชาวรัสเซียทีวางแผนมาพักผ่อนวันหยุดในภูเก็ตต่างเลือนการเดินทาง หรื อเปลียนไปพักในโรงแรมที
ราคาย่อมเยากว่าในช่วงฤดูท่องเทียวสําคัญทีสร้ างรายได้ จํานวนมากในช่วงปลายปี
กิจการการขายอสังหาริมทรั พย์
บริ ษัทยังคงมียอดขายอสังหาริ มทรัพย์ทีดีอย่างต่อเนือง โดยในปี 2557 สามารถขายอสังหาริมทรัพย์จํานวน 124
ยูนติ บริษัทได้ สร้ างรายได้ จํานวนมหาศาลจากการขายอสังหาริ มทรัพย์ตงแต่
ั ปี 2556 ทีสามารถรับรู้เป็ นรายได้ ใน
อีก 2-3 ปี ข้างหน้ า
นายชานคราร์ ชานดราน ได้ แสดงภาพและรายละเอียดโดยย่อของโครงการใหม่ทีเพิงเปิ ดตัวไป ได้ แก่ โครงการ
แคสเซีย ภูเก็ต โครงการ ลากูน่า พาร์ ค และโครงการ บันยัน ทรี แกรนด์ เรสซิเด้ นซ์ ต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น
การพัฒนาทีเ กิดขึน ใน ปี 2557
ลากูน่า ภูเก็ต กอล์ฟ คลับ : นายชานคราร์ ชานดราน ชีแจงว่าสนามกอล์ฟแห่งนีสร้ างมาแล้ ว 22 ปี และเพิงจะ
เสร็ จ สินการปรั บปรุ งสนามกอล์ฟครังใหญ่ และเปิ ดให้ บริ การอีก ครังในเดือนมกราคม 2558 โดยมีก ารปรั บปรุ ง
คลับเฮ้ าส์ ร้ านกอล์ฟโปรชอป ตลอดจนพืนสนาม
การจัดระเบียบร้ านค้ าบริเวณชายหาด : นายชานคราร์ ชานดราน รายงานต่อทีประชุมว่า บรรดาร้ านค้ าทีตังขึนอย่าง
ผิดกฏหมายบริเวณชายหาดหน้ าโรงแรมได้ รับการจัดระเบียบเรียบร้ อยแล้ ว สร้ างความพึงพอใจแก่แขกของโรงแรมที
สามารถเห็นทัศนียภาพของทะเลได้ อย่างชัดเจน
แนวโน้ มปี 2558
ปั ญหาเศรษฐกิจของรัสเซียยังคงสร้ างความกังวลอย่างต่อเนืองจากการทีลูกค้ าชาวรัสเซียลดลงอย่างมากเมือเทียบ
กับปี ก่อนหน้ า นายชานคราร์ ชานดราน กล่าวเพิมเติมว่าตลาดลูกค้ าชาวรัสเซียมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 20 ของ
รายได้ รวมของกิจการโรงแรมของบริษัทในภูเก็ต
อย่างไรก็ตาม นายชานคราร์ ชานดราน ชีแจงต่อทีประชุมว่า บริ ษัทคาดว่าผลประกอบการในปี 2558 จะดีกว่า
ปี ก่อนหน้ า เนืองจากมียอดขายอสังหาริมทรัพย์ทสามารถจะรั
ี
บรู้รายได้ ในปี นี อีกทัง กิจการโรงแรมเริมฟื นตัว ดังจะ
เห็นได้ จากโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ มีอตั ราการเข้ าพักในไตรมาสแรกของปี 2558 ทีร้ อยละ 80 เพิมขึนอย่างมาก
จากปี ก่อนหน้ าทีมีอตั ราการเข้ าพักอยู่ทีร้ อยละ 56 ในส่วนของโรงแรมในภูเก็ต บริ ษัทกําลังมองหาลูกค้ าในตลาด
เอเชียทีกําลังเติบโต โดยเฉพาะการกลับมาของกลุม่ ลูกค้ าชาวจีนเพือทดแทนตลาดลูกค้ ารัสเซียทีหายไป
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รายละเอียดกิจการของบริ ษัทปรากฏในรายงานประจําปี 2557 ทีได้ จดั ส่งให้ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือนัด
ประชุมแล้ ว
นายสุรพล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถาม และฝ่ ายจัดการได้ ชแจงในประเด็
ี
นต่างๆ ดังนี
นายเชวง ประพิณวงศ์ ผู้ถือหุ้น


ทําไมผลประกอบการของบริษัท มีอตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return On Equity : ROE) ทีตํากว่าบริ ษัท
คู่แข่ง ทังทีโรงแรมทุกแห่งได้ รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองเช่นกัน ทีเป็ นเช่นนีเป็ นสาเหตุมา
จาก 1) กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทผิดพลาดหรือไม่ เช่น บริษัทอืนทําธุรกิจด้ านอาหารและเครื องดืมเพิมเติม
ในขณะทีบริ ษัทเน้ นการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ หรื อ 2) ปั ญหาเกียวกับธรรมาภิบาล หรื อ 3) จากสาเหตุ
อืนใด กลุม่ บริษัทมาลงทุนในประเทศไทยเพียงเพือผลประโยชน์ โดยไม่ได้ สนใจผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือไม่
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชี แจงว่ า ในปี ทีผ่ า นมาธุร กิ จโรงแรมส่ว นใหญ่ ทัวประเทศไทยต่า งมี
ผลประกอบการทีลดลง หากแต่บริ ษัทมีการขายอสังหาริ มทรัพย์ทีแข็งแกร่ ง และธุรกิจโรงแรมของบริ ษัท
มี ฐ านอยู่ ที ภูเ ก็ ต เป็ นหลัก บริ ษั ท คาดว่ า จะมี ผ ลตอบแทนและการลงทุน ที เพิ มขึ นในอนาคตอัน ใกล้
นายชานดราน กล่าวต่อว่า หากเปรียบเทียบผลประกอบการของบริษัทกับกลุม่ ธุรกิจโรงแรมอืนๆ ควรจะเป็ น
การเปรี ย บเทียบกับกลุ่ม โรงแรมทีมีก ารดํา เนินธุ รกิ จ เช่ นเดีย วกันกับบริ ษัท อย่า งไรก็ ต าม ฝ่ ายจัดการ
รับทราบปั ญหาข้ อกังวลของผู้ถือหุ้น
นายควน เชท อธิบายเพิมเติมว่า บริษัทมีอตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ทีตําในช่วง 2-3 ปี ทีผ่านมา เป็ น
ผลจากบริ ษัทมีผลกําไรทีลดลง ประกอบกับบริ ษัทมีส่วนของทุน (equity) ทีสูงมากเนืองจากบริ ษัทมีทีดิน
ทียังไม่ได้ พฒ
ั นาอีกเป็ นจํานวนมากซึงไม่ก่อให้ เกิดรายได้ อีกทัง ทีดินมีมลู ค่าเพิมสูงขึนทุกปี ส่งผลให้ บริษัทมี
ส่วนของทุน (equity) ทีสูงขึน
นายสจ๊ วต เรดดิง กล่าวเพิมเติมถึงกลยุทธ์ทีบริษัทดําเนินการอยู่ คือ การพยายามแสวงหาวิธีการเพิมมูลค่า
ให้ กบั ทีดินโดยการนําไปพัฒนาเป็ นธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ ซึงจะเห็นได้ จากในปี ทผ่ี านมา บริษัทมีการ
เปิ ดตัวโครงการอสังหาริ มทรัพย์ใหม่ๆ หลายโครงการ มีมลู ค่าการขายมากมาย แต่รายได้ จากการขายนัน
ยังไม่สามารถทีจะรับรู้ได้ เนืองจากโครงการกําลังอยูใ่ นระหว่างดําเนินการก่อสร้ าง
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นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น


สอบถามโครงการ แคสเซีย เดิมชื อโครงการ ลากูน่า ชอร์ ส ใช่ หรื อไม่ ความก้ า วหน้ า ในการดํา เนินการ
ก่อสร้ างโครงการ และจํานวนยูนติ ในเฟสทีหนึง และเฟสทีสอง
ตอบ: นายสจ๊ วต เรดดิง ชีแจงว่า โครงการ แคสเซีย เดิมใช้ ชือว่า โครงการ ลากูน่า ชอร์ ส โครงการในเฟส
ทีหนึงทีมีแผนผังเป็ นรูปตัวยู มีทงหมด
ั
229 ยูนิต การก่อสร้ างคาดว่าจะแล้ วเสร็ จในไตรมาส 4 ของปี 2558
โครงการในเฟสทีสองมีทงหมด
ั
105 ยูนิต อยู่ระหว่างขันตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้ าง และคาดว่าจะเริ ม
ดําเนินการก่อสร้ างได้ ในช่วงครึงหลังของปี 2558 โดยจะใช้ ระยะเวลาก่อสร้ างประมาณ 18-24 เดือน



จากแผนผังของโครงการ ลากูนา่ พาร์ ค ในเฟสแรกทีมีทงหมด
ั
251 ยูนิต มียอดขายเป็ นอย่างไร ตัวโครงการ
ดูเป็ นโครงการขนาดเล็ก ขอให้ ฝ่ายจัดการแจกแจงถึงมูลค่าของโครงการ และแผนงานในอนาคตสําหรับ
โครงการนี
ตอบ: นายสจ๊ วต เรดดิง กล่าวว่า โครงการ ลากูน่า พาร์ ค ในเฟสที 1 มีทงหมด
ั
251 ยูนิต ประกอบด้ วย
ทาวน์โฮม และบ้ านเดียว มีมลู ค่าการขายทังสิน 2,800 ล้ านบาท จนถึงขณะนี โครงการมียอดขายเกินกว่า
ร้ อยละ 50 และในอนาคตยังมีแผนทีจะพัฒนาพืนทีโครงการในเฟสที 1 เป็ นคอนโดมิเนียม



มีปัญหาด้ านการขายหรือการเรียกเก็บเงินกับลูกค้ าของโครงการทีเป็ นชาวรัสเซียทีได้ รับผลกระทบจากวิกฤต
ค่าเงินรูเบิลหรือไม่ และผู้รับเหมาก่อสร้ างโครงการเป็ นบริษัทไทย หรือต่างชาติ
ตอบ: นายสจ๊ วต เรดดิง ชีแจงว่าประมาณร้ อยละ 50 ของลูกค้ าโครงการ ลากูน่า พาร์ ค เป็ นชาวรัสเซีย
ดังนัน จากวิกฤตเงินรูเบิลทีอ่อนค่าลงทําให้ ยอดขายโครงการในช่วงครึงหลังของปี 2557 ชะลอตัวลงอย่าง
เห็นได้ ชดั แม้ ว่าในขณะนีจะยังสามารถขายอสังหาริมทรัพย์ให้ กบั ชาวรัสเซียได้ แต่ระยะเวลาการขายไม่เร็ ว
อย่างทีเคยขายได้ ในช่วงก่อนหน้ า ส่วนการก่อสร้ างโครงการดําเนินการโดยผู้รับเหมาชาวไทย

นายสุพจน์ วีระเจริญกูล ผู้ถือหุ้น


จากการทีเกือบร้ อยละ 50 ของลูกค้ าโครงการเป็ นชาวรั สเซีย ส่งผลกระทบกับการรับรู้ รายได้ ของบริ ษัท
หรือไม่
ตอบ: นายสจ๊ วต เรดดิง กล่าวว่า ยูนิตทีขายไปแล้ วจะรับรู้รายได้ เมือการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ อย่างไรก็ตาม
การขายอสังหาริมทรัพย์มีการชะลอตัวอันเป็ นผลจากลูกค้ ารัสเซียมีกําลังซือลดลง ดังนัน บริ ษัทจึงพยายาม
หาตลาดใหม่มารองรับและเสาะหาผู้ซอจากแหล่
ื
งอืน อาทิเช่น ลูกค้ าชาวตะวันออกกลาง
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บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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เมือไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรับปี 2557
วาระที- 3

พิจารณาและอนุมัตงิ บการเงินของบริษัท สําหรับปี สิน> สุด ณ วันที- 31 ธันวาคม 2557 ซึ-งผ่ านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี พร้ อมรายงานผู้สอบบัญชี
นายสุรพล ได้ รายงานสรุ ปสาระสําคัญการดําเนินงานทางการเงินตามทีปรากฎในงบการเงินของบริ ษั ท สําหรั บ
ปี สนสุ
ิ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ซึงได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว โดยผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็น
แบบไม่มีเงือนไขต่อทีประชุม รวมทังได้ วิเคราะห์รายได้ และผลกําไรของกลุม่ บริษัท
นายสุรพล แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า งบการเงินของบริ ษัท สําหรับปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ได้ ผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสียง คณะกรรมการของบริ ษัท และได้ ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีแล้ ว ตามทีปรากฎในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจําปี ทีได้ ส่งให้ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อม
หนังสือนัดประชุมแล้ ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 พิจารณา
อนุมตั ิวาระนี
นายสุรพล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถาม และฝ่ ายจัดการได้ ชแจงในประเด็
ี
นต่างๆ ดังนี
นายนพชัย ตังไตรธรรม ผู้ถือหุ้น


ในช่วงไตรมาสสุดท้ ายของปี 2557 จนถึงไตรมาสแรกของปี 2558 มีลกู ค้ าทําสัญญาแล้ วขอยกเลิกด้ วยเหตุ
จากวิกฤตของรัสเซียหรือไม่
ตอบ: นายสจ๊ วต เรดดิง ชีแจงว่าการยกเลิกสัญญาเป็ นเรืองปกติในการทําธุรกิจ บริ ษัทจะถือว่าได้ ขายยูนิต
ไปแล้ วเมือบริ ษัทได้ รับชํ าระเงินดาวน์ หรื อเงินมัด จําก้ อนแรกจํ านวน 1 แสนบาท เมือมีการเซ็นสัญญา
บริ ษัทจะได้ รับชํ าระเงินอีกร้ อยละ 20 ของราคาขาย ซึงจากช่ว งนีไป การยกเลิกสัญญามีจํานวนไม่มาก
การยกเลิกสัญญามักเกิดขึนในช่วงทีลูกค้ าชําระเงินก้ อนแรกจํานวน 1 แสนบาท และไม่ประสงค์ทําสัญญา
ซือขายต่อ ตัวอย่างเช่น เมือเกิดวิกฤตค่าเงินรูเบิล ผู้ซือชาวรัสเซียบางรายไม่ทําสัญญาซือขาย และยอมให้
บริษัทริบเงินชําระก้ อนแรกจํานวน 1 แสนบาท
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ผลกระทบของวิกฤตรัสเซียทีมีต่อโรงแรมของบริษัทใน ลากูนา่ ภูเก็ต
ตอบ: นายควน เชท ชีแจงว่าในปี ปกติ โรงแรมในภูเก็ตมีรายได้ ค่าห้ องพักจากการเข้ าพักของชาวรัสเซีย
ประมาณร้ อยละ 20 ของรายได้ ค่าห้ องพักโดยรวม แต่เมือเกิดวิกฤตรัสเซียในปี 2557 การเข้ าพักทีโรงแรม
ของลูกค้ าชาวรัสเซียลดลงร้ อยละ 10 โดยเฉลีย



สอบถามสัดส่วนรายได้ ระหว่างธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ตอบ: นายสจ๊ วต เรดดิง กล่าวว่าสัดส่วนรายได้ ของการขายอสังหาริ มทรัพย์คิดเป็ นร้ อยละ 20 และสัดส่วน
รายได้ ของธุรกิจโรงแรมคิดเป็ นร้ อยละ 80



บริษัทมีเป้ าหมายในสัดส่วนระหว่างธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างไร
ตอบ: นายสจ๊ วต เรดดิ ง ชี แจงว่า ก่ อ นเกิ ด วิ ก ฤตทางการเงิ น โลกในปี 2551 สัด ส่ว นของการขาย
อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรมมีสดั ส่วนเท่ากัน คือร้ อยละ 50 แต่ภายหลังจากวิกฤต สัดส่วนของการขาย
อสังหาริ มทรัพย์ลดลงมาอยู่ทีร้ อยละ 20 ของรายได้ รวม อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีเป้าหมายทีจะเพิมสัดส่วน
ของการขายอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตอันใกล้ ให้ กลับมามีสดั ส่วนใกล้ เคียงกับธุรกิจโรงแรมอีกครังเนืองจาก
ในขณะนีบริษัทมียอดขายอสังหาริมทรัพย์จํานวนมาก

นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น


สอบถามจํานวนยูนติ ของโครงการบันยัน ทรี แกรนด์ เรสซิเด้ นซ์ มูลค่าโครงการ ยอดขายจนถึงปั จจุบนั และ
กระแสตอบรับจากลูกค้ าเป็ นอย่างไร
ตอบ: นายสจ๊ วต เรดดิง ชีแจงว่าโครงการบันยัน ทรี แกรนด์ เรสซิเด้ นซ์ มีทงหมด
ั
19 ยูนิต มีราคาขายอยู่ที
ยูนติ ละ 100-110 ล้ านบาท มีมลู ค่าการขายของทังโครงการประมาณ 2,000 ล้ านบาท ปั จจุบนั ขายไปแล้ ว
2 ยูนิต และมีแผนทีจะเริมดําเนินการก่อสร้ างในกลางปี 2558 คาดว่าจะแล้ วเสร็จในปี 2559



เนืองจากโครงการ บันยัน ทรี แกรนด์ เรสซิเด้ นซ์ ใช้ เครืองหมายการค้ าภายใต้ ชือของ “บันยัน ทรี” การบันทึก
รายได้ ของโครงการ บันทึกโดยบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิงส์ จํากัด ซึงเป็ นบริษัทแม่ของบริ ษัทใช่หรือไม่
ตอบ: นายสจ๊ วต เรดดิง ชีแจงว่าโครงการ บันยัน ทรี แกรนด์ เรสซิเด้ นซ์ เป็ นโครงการทีพัฒนาโดยบริ ษัท
ดังนัน รายได้ ทจะรั
ี บรู้จะบันทึกเป็ นรายได้ ของบริษัท ไม่ใช่ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิงส์ จํากัด
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โครงการ บันยัน ทรี แกรนด์ เรสซิเด้ นซ์ ใช้ สกุลเงินใดในการซือขาย



ตอบ: นายสจ๊ วต เรดดิง ชีแจงว่าโครงการทังหมดของบริษัท รวมทังโครงการ บันยัน ทรี แกรนด์ เรสซิเด้ นซ์
ทําการซือขายเป็ นเงินสกุลไทยบาท
เมือไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี ดังนี
มติ

ทีประชุม มีม ติ ด้ ว ยคะแนนเสีย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น และผู้รั บมอบฉันทะซึงมาประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนนอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท สําหรับปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ซึงผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี พร้ อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
•
ไม่อนุมตั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

103,540,372
100
103,540,472

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

9,000
103,549,472

•



100.00%
0.00%
100.00%

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

พิจารณาและอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผล
นายสุรพล รายงานต่อทีประชุมว่า จากผลการดําเนินงานในรอบปี 2557 ทีผ่านมา บริ ษัทมีกําไรสุทธิทงสิ
ั น 18.14
ล้ า นบาท ตามทีปรากฎในงบกํา ไรขาดทุนของงบการเงินรวมของบริ ษัท เมือพิจารณาจากกํา ไรสุทธิ ด ังกล่า ว
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 จัดสรรเงินกําไรสะสม สําหรับงวดปี
สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 เป็ นดังนี
ก) เงินปั นผลจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา 0.125 บาทต่อหุ้น สําหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิน
20,835,338 บาท
ข) เงินกําไรสะสมทีเหลือ ให้ เป็ นเงินกําไรสะสมต่อไป
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ทังนี บริษัทไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฏหมาย เนืองจากทุนสํารองนีมีจาํ นวนถึงร้ อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนตามทีกฏหมายกําหนดแล้ ว
นายสุรพล แจ้ งทีประชุมว่า บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทีมีรายชือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ณ วันที 11 พฤษภาคม 2558 ซึงเป็ นวันทีคณะกรรมการกําหนดให้ เป็ นวันกําหนดรายชือ (Record Date) ที
มีสทิ ธิรับเงินปั นผล และกําหนดให้ วนั ที 12 พฤษภาคม 2558 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพือให้ รวบรวมรายชือ
ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 26 พฤษภาคม 2558
ทังนี เงินปั นผลทีเสนอให้ จ่า ยสํา หรับงวดปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ดังกล่า วสอดคล้ องกับนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลของบริษัทและคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 115 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม
นายสุรพล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
นายนพชัย ตังไตรธรรม ผู้ถือหุ้น


คณะกรรมการมีแผนทีจะดํ า เนินการอย่า งไรภายใต้ นโยบายปั นผลใหม่ของบริ ษัท ข้ อแตกต่า งระหว่า ง
นโยบายเดิมกับนโยบายใหม่ เข้ าใจว่าบริษัทต้ องการเพิมมูลค่าเงินลงทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกปี หมายถึง บริษัท
ตังเป้ าจะจ่ายเงินปั นผลเพิมขึนทุกปี ใช่หรือไม่
ตอบ: นายควน เชท ชีแจงว่าการจ่ายเงินปั นผลในปี ทีผ่านมามีอตั ราทีตําเนืองจากบริ ษัทมีผลกําไรน้ อย แต่
ในช่วง 2 ปี ทีผ่านมา บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราทีเกินกว่าร้ อยละ 50 และในปี 2558 บริษัท
จะจ่ายเงินปั นผลในอัตราเกินกว่าร้ อยละ 100 ซึงสูงกว่าอัตราการจ่ายเงินปั นผลตามนโยบายเดิมทีกําหนด
จ่ า ยในอัต ราร้ อยละ 33 นายควน เชท กล่ า วเพิ มเติ ม ว่ า ด้ ว ยลัก ษณะของธุ ร กิ จ โรงแรมและธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ หากเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน และปั ญหาทางการเมืองของไทยจะส่งผลกระทบกับกําไร
ของบริษัททําให้ บริ ษัทมีผลกําไรทีไม่แน่นอน แต่ด้วยนโยบายปั นผลใหม่จะช่วยให้ ผ้ ถู ือหุ้นไม่ได้ รับผลกระทบ
จากความผันผวนของกํ าไร และบริ ษัทมีเป้ าหมายทีจะจ่า ยเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นอย่า งต่อเนืองในอัตราที
เพิมขึนในแต่ละปี แม้ ในปี ทีบริ ษัทมีผลประกอบการไม่ดีนัก เว้ นแต่กรณีทีบริ ษัทเผชิญกับผลขาดทุนอย่า ง
รุนแรง

นายเชวง ประพิณวงศ์ ผู้ถือหุ้น


ตังแต่ปี 2554 บริ ษัทมีก ารจ่า ยเงิ นปั นผลในอัตราทีตํามาก เมือเทียบกับอัตราเงินเฟ้อทีร้ อยละ 3 ซึงไม่
สอดคล้ องกับนโยบายปั นผลใหม่ของบริ ษัททีว่าจะเพิมมูลค่าเงินลงทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น และสนับสนุนผู้ถือหุ้นให้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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ลงทุนในบริ ษัทอย่างยาวนาน จึงขอเสนอจ่ายปั นผลที 0.50 บาท ต่อหุ้น และเสนอให้ ใช้ เงินกําไรสะสมมา
จ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นหากบริษัทมีเงินสดไม่เพียงพอ
ตอบ: ทีปรึกษากฏหมายชีแจงต่อทีประชุมว่า อันดับแรกขอให้ ทีประชุมลงคะแนนเสียงในอัตราเงินปั นผลที
บริ ษัทเสนอก่อน หากข้ อเสนอของบริ ษัทไม่ได้ รับการอนุมตั ิโดยมติทีประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ข้ อเสนอของผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้ รับการ
บรรจุเพือลงคะแนนเสียง
ผู้ถือหุ้นได้ แสดงข้ อติเกียวกับคุณภาพของระบบเสียงในห้ องประชุม และเสนอแนะการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในคราว
ต่อไปให้ บริษัทหลีกเลียงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเช้ าของวันจันทร์ เนืองจากเป็ นชัวโมงเร่งด่วน การจราจรติดขัด
ทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีความลําบากในการมาเข้ าร่วมประชุม
ตอบ: ฝ่ ายจัดการรับทราบข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
เมือไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี ดังนี
มติ

ทีประชุม มีม ติ ด้ ว ยคะแนนเสีย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น และผู้รั บมอบฉันทะซึงมาประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนนอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลในอัตรา 0.125 บาทต่อหุ้น สําหรับงวดปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม
2557 ตามรายละเอียดเสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
•
ไม่อนุมตั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

102,752,792
782,700
103,535,492

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

17,080
103,552,572

•



99.24%
0.76%
100.00%

หมายเหตุ: * ข้ อบังคับของบริ ษัทระบุว่า มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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พิจารณาและอนุมัตเิ รื-องเกี-ยวกับกรรมการของบริษัท
5.1

เลือกตัง> กรรมการแทนกรรมการที-ถงึ กําหนดออกตามวาระ

นายสุรพล แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า ข้ อบังคับบริษัทข้ อที 13 กําหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการไม่ใช้
คะแนนเสียงแบบสะสมและผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง และข้ อบังคับบริ ษัทข้ อที 14
กําหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ นอัตรา 1 ใน 3 และกรรมการที
ออกจากตําแหน่งไปนันอาจได้ รับเลือกตังเข้ ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
2558 นี มีกรรมการทีถึงกําหนดออกตามวาระจํานวน 4 ท่าน ได้ แก่
1)

นายโฮ กวงปิ ง

กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการบริหาร

2)

นายอุดม วิชยาภัย

กรรมการอิสระ

3)

นางสาวศรินธร อุนยโกวิท

กรรมการอิสระ

4)

นายเอเรียล พี วีร่า

กรรมการทีมิใช่ผ้ บู ริหาร

ทังนี ประวัติโดยย่อของกรรมการทีถึงกําหนดออกตามวาระทัง 4 ท่าน ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 3 ของหนังสือ
นัดประชุม
นายสุรพล แจ้ งทีประชุมว่า จากความเชียวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการซึง ถึงกําหนดออกตามวาระ
ทัง 4 ท่าน คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรนําเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 อนุมัติการเลือกตัง5
กรรมการซึง ถึงกําหนดออกตามวาระในคราวนี 5ทัง5 4 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง
ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
นายสุรพล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
เมือไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี ดังนี
มติ

ทีประชุมมีมติด้ว ยคะแนนเสีย งข้ า งมากของผู้ถื อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติก าร
เลือกตังกรรมการซึงถึงกําหนดออกตามวาระในคราวนีทัง 4 ท่าน ได้ แก่ นายโฮ กวงปิ ง นายอุดม วิชยาภัย
นางสาวศริ นธร อุนยโกวิท และนายเอเรี ยล พี วีร่า กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระ
หนึง โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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1) นายโฮ กวงปิ ง
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
102,907,872
•
ไม่อนุมตั ิ
644,100
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 103,551,972
•

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน



99.38%
0.62%
100.00%

600
103,552,572

2) นายอุดม วิชยาภัย
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
102,907,872
•
ไม่อนุมตั ิ
644,100
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 103,551,972
•

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน



3)

600
103,552,572

นางสาวศรินธร อุนยโกวิท
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
102,888,872
•
ไม่อนุมตั ิ
663,100
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 103,551,972
•

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน



99.38%
0.62%
100.00%

600
103,552,572

99.36%
0.64%
100.00%

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
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4) นายเอเรียล พี วีร่า
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
102,907,872
•
ไม่อนุมตั ิ
644,100
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 103,551,972
•

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน



99.38%
0.62%
100.00%

600
103,552,572

หมายเหตุ: * ข้ อบังคับของบริษัทระบุวา่ มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
5.2

ค่ า ตอบแทนสํา หรั บ กรรมการที- ดํา รงตํา แหน่ ง ในคณะกรรมการของบริ ษั ท กรรมการที-ดํา รง
ตําแหน่ งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี-ยง และ/หรื อ กรรมการที-ดาํ รงตําแหน่ ง
ในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
นายสุรพล แจ้ งทีประชุมว่า เมือวันที 22 เมษายน 2557 ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ของบริ ษัท
ได้ มีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนสําหรับกรรมการแยกเป็ นรายประเภทและตําแหน่งของกรรมการทีดํารงตําแหน่ง
ในคณะกรรมการบริ ษั ท รายประเภทและตํ า แหน่ ง ของกรรมการที ดํ า รงตํ า แหน่ง ในคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสียง และในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตังแต่วนั ที
1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป และเป็ นเช่นนีตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะมีมติ
เป็ นอย่างอืน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนทีได้ รับการอนุมตั ิในแต่ละตําแหน่ง ตามทีปรากฎในตาราง
เปรียบเทียบค่าตอบแทนถัดไป
นายสุรพล รายงานทีประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่า ตอบแทน ได้ ทบทวนค่าตอบแทน
สําหรับกรรมการดังกล่าว โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเมือเทียบกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึง
ความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตําแหน่ง และเสนอให้ เพิมค่าตอบแทนอีกประมาณร้ อยละ 2.5 จาก
อัตราในปี ก่อนหน้ า ในแต่ละตําแหน่งของคณะกรรมการบริ ษัท และในแต่ละตําแหน่งของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสียง และของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทน
ทีนําเสนอเป็ นตัวเลขทีได้ ปัดให้ เป็ นจํานวนเต็มหลักพันบาท มีรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทน ตามที
ปรากฎในตาราง ดังนี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัท
รองประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระ

บัตรกํานัลสปาและแกลเลอรีค่ าตอบแทน
/ ปี / ท่ าน
/ ครัง> การประชุม / ท่ าน (บาท)
2558
2557
2558
2557
253,000
247,000
210,000
205,000
2,000 เหรียญสหรัฐ
169,000
165,000
(ประมาณ 60,000 บาท)

กรรมการทีมิได้ เป็ นผู้บริ หาร

169,000

165,000

กรรมการบริ หาร

111,000

108,000

2,000 เหรียญสหรัฐ

(ประมาณ 60,000 บาท)

-

-

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี-ยง และ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
สมาชิก

ค่ าตอบแทน
/ ครัง> การประชุม / ท่ าน (บาท)
2558
2557
84,000
43,000

82,000
42,000

คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรนํ า เสนอที ประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ า ปี 2558 อนุ มัติ ใ ห้ เ พิ ม
ค่า ตอบแทนสําหรับกรรมการซึงดํา รงตํา แหน่งในคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการซึงดํารงตําแหน่งใน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสียง และกรรมการซึงดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน ตามรายละเอียดทีเสนอแนะโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
หากค่าตอบแทนกรรมการตามทีเสนอได้ รับการอนุมตั ิ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีผลตังแต่วนั ที 1 มกราคม
2558 เป็ นต้ นไปและเป็ นเช่นนีตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็ นอย่างอืน
แต่หากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ไม่อนุมตั ิค่าตอบแทนตามทีเสนอ ค่าตอบแทนกรรมการในปี
2557 จะยังคงมีผลต่อไป
นายสุรพล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
เมือไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี ดังนี
มติ

ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิให้ เพิมค่าตอบแทนสําหรับกรรมการอีกประมาณร้ อยละ 2.5 ในแต่ละ
ตําแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริ ษัท และในแต่ละตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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บริหารความเสียง และในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตังแต่วนั ที 1 มกราคม
2558 เป็ นต้ นไปและ เป็ นเช่นนีตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะมีมติเป็ นอย่างอืน
โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี
ผลการนับคะแนน
•
•
•

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง

102,721,772
845,700
1,200

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 103,568,672

99.18%
0.82%
0.00%
100.00%

หมายเหตุ: * ข้ อบังคับของบริษัทระบุวา่ มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นในการกําหนดค่าตอบแทนใดๆ ทีจะจ่าย
ให้ แก่กรรมการ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้น ซึงมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที- 6

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง> ผู้สอบบัญชี และการกําหนดค่ าสอบบัญชี สําหรับปี 2558
นายสุรพล แจ้ งต่อทีประชุมว่า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสียง คณะกรรมการ
บริ ษัทเห็นสมควรนําเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2558 แต่งตัง นายโสภณ เพิมศิริวัลลภ ผู้สอบบัญ ชี
รับอนุญาตเลขที 3182 และ/หรื อ นางสาวรุ้ งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3516 และ/หรื อ
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที 5659 และ/หรื อ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที 4521 ของบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สําหรับปี 2558 โดยกําหนด
ค่าสอบบัญชี เป็ นจํานวนเงินทังสินไม่เกิน 670,000 บาท ทังนี ประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทงั 4 ท่าน ได้ จัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ ว ปรากฎตามสิงทีส่งมาด้ วย 6 ของหนังสือนัดประชุม รายละเอียดเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีตามทีแสดงในตารางต่อไปนี
(หน่วย : บาท)
2558
2557
บริษัท
บริษัท และบริษัทย่อย

670,000
7,990,000

นายสุรพล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
เมือไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี ดังนี

670,000
7,600,000

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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ทีประชุม มีม ติ ด้ ว ยคะแนนเสีย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น และผู้รั บมอบฉันทะซึงมาประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนนอนุมัติการแต่งตังผู้สอบบัญชี และการกําหนดค่าสอบบัญชี สําหรับปี 2558 ตามรายละเอียด
ทีเสนอโดยคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
•
ไม่อนุมตั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

102,922,722
645,950
103,568,672

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

0
103,568,672

•



99.38%
0.62%
100.00%

หมายเหตุ: * ข้ อบังคับของบริ ษัทระบุว่า มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที- 7

พิจารณาเรื-องอื-นๆ ที-เหมาะสม 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 ถาม และฝ่ ายจัดการได้ ชีแจงในเรืองต่างๆ
ดังนี
นางมณีฉาย แจ้ งอรุณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย


ปั จ จุบันบริ ษัทได้ ประกาศเจตนารมณ์ เ ป็ นแนวร่ ว มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ า นการทุจ ริ ต
คอร์ รัปชันแล้ ว แต่ยงั มิได้ ดําเนินการในขันตอนต่อไปในการขอรับการรับรองการเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริต บริษัทมีแผนดําเนินการในเรืองนีอย่างไร
ตอบ: ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสียง ชีแจงว่าในฐานะทีเป็ นสมาชิกซึงมีบทบาทสําคัญของสภาปฏิรูปแห่งชาติซงดํ
ึ าเนินการขับเคลือนต่อต้ านการทุจริต ขอยืนยันว่าบริ ษัทได้ ดําเนินการอย่างจริ งจังและจะยังคง
ยึดมันในการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชันต่อไป
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นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น


จากการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2557 มีการกล่าวถึงเรื องการขายหุ้นทีบริ ษัทถือใน บริ ษัท ไทยวาสตาร์ ช จํากัด
(มหาชน) ปั จจุบนั บริษัทมีการดําเนินการอย่างไร
ตอบ: นายสุรพล ชีแจงว่า บริ ษัท ไทยวาสตาร์ ช จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด
(มหาชน) กําลังพิจารณาเรื องการควบรวมบริ ษัท ดังนัน บริ ษัทจะรอผลเรื องการควบรวมบริษัทก่อนและจะ
พิจารณาในเรื องดังกล่าวอีกครัง



บริ ษัทมีการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เป็ นจํานวนมาก อีกทังยังมีทีดินทีสามารถพัฒนาได้ มากมาย ถือได้ ว่า
บริ ษัทมีต้นทุนทีดินทีถูกมาก บริ ษัทคาดการณ์ กําไรสุทธิ (net profit) จากการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เป็ น
สัดส่วนเท่าใด
ตอบ: นายสจ๊ วต เรดดิง ชีแจงว่าบริ ษัทมีกําไรขันต้ นจากการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ทีร้ อยละ 30-40 และ
กําไรก่อนหักดอกเบีย ภาษี และค่าเสือม (EBITDA) ร้ อยละ 20-25



สอบถามการประเมินมูลค่าทีดินของบริษัท ปี ทจะประเมิ
ี
นในคราวถัดไป
ตอบ: นายควน เชท ชีแจงว่า บริษัทมีการประเมินราคาทีดินทุก 3 ปี การประเมินคราวถัดไปคือ ปี 2559

นายพีรพงศ์ ประสพสุขเจริญ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ฝากคําถามก่อนออกจากทีประชุม)


ความคิดเห็นของบริ ษัทต่อข่าวเรืองการลงทุนของเอกชน ในโครงการเรือเฟอร์รีข้ ามจากหัวหินไปพัทยา
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชีแจงว่าในขณะนี บริษัทยังไม่มีการดําเนินธุรกิจทีสําคัญในหัวหินหรือพัทยา
ทีส่งผลต่อการเงินของบริ ษัท แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมองหาโอกาสในการลงทุนอยู่เสมอและจะหาข้ อมูล
เพิมเติมหากเห็นโอกาสในการลงทุน



นโยบายและทิศทางของบริษัทในอนาคต
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน กล่าวว่า ด้ วยโครงการขายอสังหาริ มทรัพย์ใหม่ๆ ทีเกิดขึน บริ ษัทคาดหวัง
ให้ รายได้ จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทกลับมามีสดั ส่วนทีใกล้ เคียงกับรายได้ จากธุรกิจโรงแรม
ฝ่ ายจัดการคาดการณ์ ว่าโรงแรมของบริ ษัทจะมีผลประกอบการทีดีขนึ เช่นเดียวกับผลประกอบการทีดีขนึ
ของโรงแรมบั น ยั น ทรี กรุ ง เทพ และด้ วยผลประกอบการที ดี ขึ นจากกิ จ การโรงแรมและการขาย
อสังหาริมทรัพย์ บริษัทคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินปั นผลทีมากขึนให้ กบั ผู้ถือหุ้นในปี ถดั ไป

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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หลังจากไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและเสนอเรืองอืนใดต่อทีประชุมเพือพิจารณาอีก นายสุรพล ได้ สง่ ทีประชุม
กลับให้ ประธานฯ ทีประชุม
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านทีมาประชุม และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.10 น.

โฮ กวงปิ ง
(นายโฮ กวงปิ ง)
ประธานที-ประชุม

นันชลี เขจรนันทน์
(นางนันชลี เขจรนันทน์ )
ผู้บันทึกการประชุม

