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สารจากฝ�ายจัดการ 

หากไม�นับเหตุระเบิดใจกลางกรงเทพฯ ในเดือนสิงหาคมที่ผ�านมา ป� 2558 ดูจะเป�นป�ที่ค�อนข�างสงบสําหรับประเทศไทยซึ่งส�งผลดีต�อธุรกิจ
ท�องเที่ยว แม�เหตุระเบิดจะทําให�นักท�องเที่ยวหวั่นวิตกและหลีกเลี่ยงการเดินทางเข�ามาในช�วงแรกๆ แต�ก็เป�นภาวะที่เกิดขึ้นช�วงสั้นๆ ก�อนที่
กรงเทพฯ จะฟ��นตัวอย�างรวดเร็ว ดังจะเห็นได�จากสถานการณ�การท�องเที่ยวที่กลับเข�าสู�ภาวะปกติในช�วงไตรมาสท่ี 4

แต�ในขณะเดียวกัน วิกฤติเศรษฐกิจของรัสเซียท่ีดําเนินต�อเน่ืองยังคงส�งผลกระทบต�อภาคการท�องเท่ียวของไทย โดยเฉพาะท่ีภูเก็ตซ่ึงเป�นจดหมาย
ปลายทางอันดับต�นๆ ของตลาดนักท�องเที่ยวรัสเซียในประเทศไทย สิ่งที่เกิดขึ้นไม�เพียงแต�ส�งผลกระทบต�อธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ เท�านั้นแต�
ยังมีผลต�อยอดขายอสังหาริมทรัพย�ของบริษัทฯ ซึ่งเคยดึงดูดลูกค�าชาวรัสเซียในช�วงป�ก�อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจรัสเซีย ป�จจบันชาวรัสเซียที่มาเที่ยว
เมืองไทยใส�ใจในเร่ืองงบประมาณมากขึ้น และมักเลือกที่พักราคาย�อมเยากว�าเดิมรวมทั้งการหาส�วนลดดีๆ ในวินาทีสุดท�าย ซึ่งเอื้อประโยชน�ให�
กับโรงแรมระดับ 3 - 4 ดาว แต�ส�งผลกระทบอย�างมากต�อโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวใน ลากูน�า ภูเก็ต

หากแต�ยังเป�นโชคดีท่ีภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลงของจีนมิได�หยุดย้ังชาวจีนจากการออกเดินทางท�องเท่ียวแต�อย�างใด ซ่ึงเอ้ือประโยชน�ต�อโรงแรม
ของบริษัทฯ แต�อย�างไรก็ตาม นักท�องเที่ยวจีนมีพฤติกรรมการท�องเที่ยวที่จะไม�เน�นการใช�จ�ายในโรงแรมมากนัก แต�จะเน�นการเท่ียวชมสถานที่
ท�องเที่ยวรอบเกาะมากกว�า

โรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ ประสบภาวะลูกค�าใหม�ลดลงอย�างเห็นได�ชัด รวมทั้งมีการยกเลิกการจองห�องพักล�วงหน�าภายหลังเกิดเหตุระเบิดใน
กรงเทพฯ ซึ่งทําให�โรงแรมต�องเร�งผลักดันมาตรการด�านการขายและการตลาดให�มากขึ้น ความพยายามดังกล�าวส�งผลในที่สุดโดยในช�วงสิ้นป�
ที่ผ�านมาโรงแรมมีผลประกอบการท่ีดีที่สุดเท�าที่เคยมีมา ธุรกิจห�องพักตลอดจนธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มของโรงแรมเพ่ิมสูงขึ้นร�อยละ 26 และ
ร�อยละ 18 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับป�ก�อนหน�า ในขณะที่กําไรข้ันต�นจากการดําเนินงานของโรงแรมเพิ่มสูงขึ้นร�อยละ 43

อย�างที่กล�าวไปแล�ว วิกฤติเศรษฐกิจของรัสเซียยังคงเป�นอุปสรรคต�อการดําเนินงานของโรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ตและโรงแรมอังสนา ลากูน�า 
ภูเก็ต จํานวนนักท�องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางเข�ามาในไทยเมื่อป� 2558 ลดลงเกือบร�อยละ 45 เมื่อเทียบกับป�ก�อนหน�า ซึ่งส�งผลกระทบอย�าง
เลี่ยงไม�ได�ต�อธุรกิจโรงแรม 2 แห�งของบริษัทฯ แต�โรงแรมท้ังสองแห�งได�นักท�องเที่ยวชาวจีนมาช�วยชดเชยนักท�องเที่ยวชาวรัสเซียที่ลดลงได�บ�าง
แม�ว�าอัตราค�าห�องพักโดยเฉลี่ยจะลดลงก็ตาม โดยภาพรวมรายได�และกําไรขั้นต�นจากการดําเนินงานของทั้งโรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต และ
โรงแรมอังสนา ลากูน�า ภูเก็ต ในป� 2558 ลดลงกว�าป�ก�อนหน�าร�อยละ 8 และร�อยละ 29 ตามลําดับ อันเป�นผลเนื่องมาจากทั้งอัตราการเข�าพัก
และอัตราค�าห�องพักโดยเฉล่ียที่ลดลง

ในส�วนของการขายอสังหาริมทรัพย� ในป� 2558 บริษัทฯ สามารถรับรู�รายได�ถึง 2,156 ล�านบาทเมื่อเทียบกับการรับรู�รายได� 626 ล�านบาท
ของป�ก�อนหน�า หรือเท�ากับการรับรู�รายได�จากการขายอสังหาริมทรัพย�จํานวน 243 ยูนิตเมื่อเทียบกับการรับรู�รายได�จํานวน 30 ยูนิตใน
ป� 2557 อย�างไรก็ตาม ประมาณร�อยละ 85 ของรายได�ที่รับรู�ในป� 2558 เป�นการขายท่ีเกิดขึ้นในป�ก�อนๆ ยอดขายอสังหาริมทรัพย�ใหม�ที่ขาย
ได�จริงในป� 2558 คิดเป�นมูลค�า 896 ล�านบาท หรือ 54 ยูนิตเมื่อเทียบกับยอดขายจํานวน 1,451 ล�านบาท หรือ 113 ยูนิตในป� 2557 ซึ่งแสดง
ให�เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงเนื่องจากตลาดลูกค�าหลักได�รับผลกระทบจากสถานการณ�ในประเทศของตน โดยเฉพาะในรัสเซีย ตลอดจน
ความมั่นใจของนักลงทุนท่ียังอยู�ในระดับต่ํา ทําให�การจับจ�ายใช�สอยลดลงเนื่องจากการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะงักงัน 
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รายงานประจําป� 2558      1



 

ความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคม (CSR) ถือเป�นภารกิจสําคัญ บริษัทฯ ได�ดําเนินโครงการท่ีคืนประโยชน�สู�ชุมชนท�องถิ่น บริษัทฯ มีความ
ภูมิใจท่ีจะเรียนให�ท�านผู�ถือหุ�นทราบว�าในป� 2558 บริษัทฯ ได�รับรางวัล “องค�กรที่มีผลงานด�านความรับผิดชอบต�อสังคมดีเด�น ประจําป� 2558” 
(AMCHAM CSR 2015 Excellence Recognition (ACE)) จากหอการค�าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ในด�านการส�งเสริมการศึกษา 
โครงการความรับผิดชอบต�อสังคมหลักๆ ของบริษัทฯ ได�แก� โรงเรียนอนุบาล ลากูน�า ภูเก็ต ศูนย�การเรียนรู�ชุมชน ลากูน�า ภูเก็ต ศูนย�การเรียนรู�
เคลื่อนที่ “หนังสือเต็มรถ ห�องสมุดติดล�อ” และซี้ดลิ้งส� ภูเก็ต โครงการธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบของร�านอาหาร โครงการเหล�านี้มีจดมุ�งหมาย
เพื่อสร�างโอกาสให�ผู�คนทุกเพศทุกวัยในชุมชนจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดทางภาคใต�ของประเทศไทยได�คิดและตระหนักถึงศักยภาพของตนโดยการ
มอบโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาตนเอง และการจ�างงาน 

ในช�วงก�าวเข�าสู�ป� 2559 ทางฝ�ายจัดการคาดว�าสถานการณ�ทางการเงินทั่วโลกน�าจะยังคงชะลอตัว บริษัทฯ จะดําเนินมาตรการเพื่อรักษา
ความแข็งแกร�งทางการเงินของบริษัทฯ หากธุรกิจจะอ�อนตัวลงกว�านี้

นายโฮ กวงป�ง

ประธานกรรมการบริหาร

สารจากฝ�ายจัดการ
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ข�อมูลทางการเงินที่สําคัญและอัตราส�วนทางการเงิน

ข�อมูลทางการเงินที่สําคัญ

อัตราส�วนทางการเงิน

* ณ วันที่พิมพ�รายงานนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได�เสนอให�จ�ายเงินป�นผลในอัตราหุ�นละ 0.36 บาท แต�อยู�ระหว�างรอการอนุมัติโดยที่ประชุมผู�ถือหุ�น

2558

2558

2557

2557

2556

2556

 สินทรัพย�รวม 20,091  18,714  18,047 

 หนี้สินรวม 8,416  7,306  6,646 

 ส�วนของผู�ถือหุ�นรวม 11,675  11,408  11,402 

 รายได�จากกิจการโรงแรม 3,109  3,085  3,428 

 รายได�จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย� 2,348  804  744 

 รายได�รวม 5,658  4,050  4,352 

 กําไรจากการดําเนินงาน 527  228  404 

 ส�วนแบ�งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร�วม (45) (36) (22)

 ค�าใช�จ�ายทางการเงิน (166) (162) (180)

 ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได� (139) (9) (85)

 ส�วนที่เป�นของผู�มีส�วนได�เสียที่ไม�มีอํานาจควบคุมของบริษัทย�อย (1) (3) (5)

 กําไรสําหรับป� 175  18  112 

 อัตราส�วนสภาพคล�องหมุนเร็ว (เท�า) 0.51  0.26  0.44 

 อัตราส�วนหมุนเวียนลูกหนี้การค�า (เท�า) 11.20  8.98  9.62 

 อัตราส�วนหมุนเวียนเจ�าหนี้การค�า (เท�า) 5.09  7.70  7.99 

 อัตราส�วนกําไรสุทธิต�อรายได�รวม (%) 3.10  0.45  2.57 

 อัตราผลตอบแทนต�อส�วนของผู�ถือหุ�น (%) 1.52  0.16  0.94 

 อัตราผลตอบแทนต�อสินทรัพย�รวม (%) 0.90  0.10  0.60 

 กําไรต�อหุ�น (บาท) 1.05  0.11  0.67 

 เงินป�นผลต�อหุ�น (บาท) 0.36* 0.125  0.34 

 มูลค�าสินทรัพย�สุทธิต�อหุ�น (บาท) 70.04  68.44  68.41 

 จํานวนหุ�นสามัญถัวเฉลี่ยถ�วงน้ําหนัก 166,682,701  166,682,701  166,682,701 

(หน�วย : ล�านบาท)

ข�อมูลจากงบการเงินรวม

ข�อมูลจากงบการเงินรวม
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ประวัติความเป�นมาของบริษัท

บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ก�อตั้งในป� 2526 ได�ซื้อที่ดินขนาดใหญ� ซึ่งเดิมเป�นที่ตั้งเหมืองดีบุกร�างแห�งหนึ่ง
บนหาดบางเทา จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย โดยต�อมาได�มีการพัฒนาเป�นโรงแรม ลากูน�า ภูเก็ต ในรูปแบบรีสอร�ทพักตากอากาศครบวงจร  

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย�อย (กลุ�มบริษัทฯ) คือ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย� นอกจากนี้ บริษัทย�อยยังประกอบธุรกิจ
สนามกอล�ฟ ธุรกิจร�านขายสินค�า ธุรกิจให�เช�าพื้นที่อาคารสํานักงานและรีสอร�ท และธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ

เหตุการณ�สําคัญ

2530  โรงแรมดุสิตธานี ลากูน�า ภูเก็ต (เดิมชื่อ โรงแรมดุสิต ลากูน�า รีสอร�ท) เริ่มเป�ดดําเนินการ 
2534  โรงแรมลากูน�า บีช รีสอร�ท เริ่มเป�ดดําเนินการ
2535  โรงแรมเชอราตัน แกรนด� ลากูน�า ภูเก็ต และลากูน�า ภูเก็ต กอล�ฟ คลับ เริ่มเป�ดดําเนินการ
2536  บริษัทฯ เข�าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และเริ่มดําเนินงานกิจการขายอสังหาริมทรัพย�โดยเริ่มด�วยการขาย
 ห�องชุดคอนโดมิเนียม อัลลามันดา
2538  โรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต ซึ่งเป�นโรงแรมแห�งแรกของ บันยัน ทรี รีสอร�ท เริ่มเป�ดดําเนินการอย�างเป�นทางการ
2541  ลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ เริ่มเป�ดดําเนินการ
2545  กลุ�มบริษัทฯ ซื้อที่ดินที่อยู�ติดกับ ลากูน�า ภูเก็ต อีกหนึ่งผืนเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาโครงการต�อไปในอนาคต
2548  กลุ�มบริษัทฯ ได�ซื้อบริษัท ไทยวาพลาซ�า จํากัด ซึ่งเป�นเจ�าของโรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ และอาคารสํานักงาน 
2549  โรงแรมบันยัน ทรี ลิเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เริ่มเป�ดดําเนินการ และโรงแรมลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ ภูเก็ต รีสอร�ท เริ่มเป�ด
 ดําเนินการภายใต�ธุรกิจขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ
2551 กลุ�มบริษัทฯ ทําสัญญาซื้อที่ดินเพิ่มเติมบริเวณที่ติดกับ ลากูน�า ภูเก็ต เพื่อการพัฒนาในอนาคต
2552 กลุ�มบริษัทฯ ลงทุนในกองทุนบันยัน ทรี อินโดไชน�า โฮสป�ทัลลิตี้ ซึ่งกําลังดําเนินการพัฒนารีสอร�ทแบบครบวงจรในเมืองเว�  ประเทศ
 เวียดนาม 
 โรงแรมเอ�าท�ริกเกอร� ลากูน�า ภูเก็ต รีสอร�ท แอนด� วิลล�า เริ่มเป�ดดําเนินการในเดือนธันวาคม
2553 ขายโรงแรมดุสิตธานี ลากูน�า ภูเก็ต ในเดือนตุลาคม
2554 ขายโรงแรมลากูน�า บีช รีสอร�ท ในเดือนพฤษภาคม
 มีการป�ดโรงแรมเชอราตัน แกรนด� ลากูน�า ภูเก็ต ในกลางป� 2554 เพื่อทําการปรับปรงโรงแรมคร้ังใหญ� พร�อมกับเปลี่ยนการบริหาร
 และชื่อเป�นโรงแรมอังสนา ลากูน�า ภูเก็ต โดยเป�ดดําเนินการในเดือนธันวาคม
2556 ป�ดปรับปรง ลากูน�า ภูเก็ต กอล�ฟ คลับ ตั้งแต�กลางป� 2556 ถึงสิ้นป� 2557 เพื่อยกระดับสนามกอล�ฟ กอล�ฟคลับ และเป�ดตัวการ
 บริการรถกอล�ฟ
2558 เป�ดตัว ลากูน�า ภูเก็ต กอล�ฟ คลับ อีกครั้งในเดือนมกราคม
 เป�ดตัวโรงแรม แคสเซีย ภูเก็ต อย�างเป�นทางการในเดือนตุลาคม

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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เซเรนนิตี้ คลับ

ไบยุน

บันยัน ทรี
กรุงเทพ

คอนเซียส เดอะเทอเรส บาย กู�ดดี้



พันธกิจขององค�กร

บริษัทฯ มีพันธกิจที่ชัดเจนในการส�งเสริมเป�าหมายทางธุรกิจและสร�างผลตอบแทนสูงสุดให�กับผู�ถือหุ�น พันธกิจหลักที่สําคัญของบริษัทฯ คือ
การสร�างวัฒนธรรมการทํางานแบบร�วมมือและประสานงานกันระหว�างธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืนๆ  เพ่ือสร�างความประทับใจให�แก�ลูกค�าของโรงแรม
สมาชิกสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ และเจ�าของบ�านพักทุกท�านใน ลากูน�า ภูเก็ต ซึ่งเป�นพื้นที่การลงทุนที่สําคัญที่สุดของบริษัทฯ และ
เพื่อเป�นการหลีกเลี่ยงการพึ่งพาการประกอบธุรกิจใน ลากูน�า ภูเก็ต แต�เพียงแห�งเดียวมากเกินไป บริษัทฯ จึงได�ขยายการลงทุนออกไปนอก
จังหวัดภูเก็ตอย�างต�อเนื่อง โดยกระจายโครงการลงทุนไปในพื้นที่ส�วนอื่นๆ ของประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�และสาธารณรัฐ-
ประชาชนจีนอีกทั้ง การแสวงหาแนวทางวิธีการดําเนินงานในลักษณะที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อมอันเป�นส�วนสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดในพันธกิจของ
บริษัทฯ นอกเหนือไปจากการสร�างความเติบโตอย�างต�อเนื่องจากการขยายธุรกิจ นวัตกรรม และการครองส�วนแบ�งตลาดสูงสุด

วิสัยทัศน�ขององค�กร 

เป�นผู�นําในธุรกิจโรงแรมและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�ในระดับนานาชาติ ที่มุ�งมั่นรักษาสิ่งแวดล�อมและมีความรับผิดชอบต�อสังคมและทําให�ผู�มี
ส�วนเกี่ยวข�องทุกระดับได�รับความพึงพอใจสูงสุด 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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ความสัมพันธ�กับกลุ�มธุรกิจของผู�ถือหุ�นใหญ�

บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด (BTH) เป�นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�สิงคโปร� ดําเนินธุรกิจหลักในการบริหารและพัฒนารีสอร�ท 
โรงแรม และสปาระดับหรู ภายใต�ตราสัญญลักษณ�อันเป�นสากล ป�จจบัน BTH เป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัทฯ ถือหุ�นรวมกัน ทั้งทางตรงและ
ทางอ�อมเท�ากับร�อยละ 65.8 ของจํานวนหุ�นท่ีออกและชําระแล�วทั้งหมดของบริษัทฯ BTH ยังเป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ� (ทั้งทางตรงและทางอ�อม) โดย
ถือหุ�นในอัตราเกินกว�าร�อยละ 10 ในบริษัทย�อยหลายบริษัท และบริษัทร�วมหนึ่งแห�งของบริษัทฯ

บริษัทย�อยและบริษัทร�วมที่มี BTH ถือหุ�นร�วมอยู�ด�วยนั้นเป�นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย� และการขายสินค�าที่ระลึก
ในโรงแรมที่บริหารจัดการโดย BTH ดังนั้น การเข�าถือหุ�นร�วมโดย BTH ซึ่งเป�นบริษัทที่มีความชํานาญและประสบการณ�ทั้งในการพัฒนาและ
บริหารจัดการโรงแรมทั่วโลกภายใต�เครื่องหมายทางการค�า “บันยัน ทรี” “อังสนา “แคสเซีย” และ “ดาวา” และได�รับรางวัลโรงแรมและรีสอร�ท
ยอดเยี่ยมมากมายจะส�งผลให�บริษัทย�อยและบริษัทร�วมดังกล�าวได�รับประโยชน�จากการใช�เครื่องหมายการค�า ความมีชื่อเสียง และการช�วยเหลือ
ในการบริหารจัดการจาก BTH

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

โรงแรม สถานที่ตั้ง เป�ด
ดําเนินการ

จํานวนห�องพัก
ที่กลุ�ม LRH เป�นเจ�าของ

(ที่ดําเนินงาน)*

บริหารงานโดยบริษัท
 (ร�อยละการถือหุ�น
โดย กลุ�ม LRH)

โรงแรมอังสนา ลากูน�า ภูเก็ต

โรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต

โรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต

โรงแรมเอ�าท�ริกเกอร� 
ลากูน�า ภูเก็ต รีสอร�ท
แอนด� วิลล�า

บางเทา 
ภูเก็ต

บางเทา 
ภูเก็ต

บางเทา 
ภูเก็ต

บางเทา 
ภูเก็ต

2554

2538

2558

2552

 328 (402)

 112 (175)

 75 (229)

 

 14 (49)

BGL
(ร�อยละ 100)

LBTL
(ร�อยละ 100)

PKRD
(ร�อยละ 100)

LVL
(ร�อยละ 100)

บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล 
แอนด� รีสอร�ท จํากัด และ
บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล 
แอนด� รีสอร�ท 
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล 
แอนด� รีสอร�ท จํากัด และ
บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล 
แอนด� รีสอร�ท 
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล 
แอนด� รีสอร�ท จํากัด และ
บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล 
แอนด� รีสอร�ท
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เอ�าท�ริกเกอร� โฮเท็ล 
(ประเทศไทย) จํากัด

รูปแบบธุรกิจ

ธุรกิจหลักของกลุ�มบริษัทฯ ประกอบด�วยธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย� และธุรกิจสํานักงานให�เช�า โดยการลงทุนที่สําคัญส�วนใหญ�
จะอยู�ภายใต�การดําเนินงานและการบริหารรีสอร�ทครบวงจรของ ลากูน�า ภูเก็ต ซึ่งตั้งอยู�บนเกาะภูเก็ต ในประเทศไทย รวมถึงการลงทุนใน
โรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ และโรงแรมบันยัน ทรี ลิเจียง ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ธุรกิจโรงแรม

โรงแรม 

กลุ�มบริษัทฯ เป�นเจ�าของโรงแรมและรีสอร�ท 2 แห�งในจังหวัดภูเก็ต และโรงแรม 1 แห�งในกรงเทพฯ ซึ่งทุกแห�งล�วนแล�วแต�เป�นโรงแรมระดับบน
และรีสอร�ทหรูหรา อีกทั้งเป�นเจ�าของโรงแรมลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ ภูเก็ต รีสอร�ท ในภูเก็ต ซึ่งอยู�ภายใต�ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ 
ตามการจัดประเภททางบัญชี แต�ละโรงแรมให�บริการห�องพักแบบมาตรฐานและแบบสวีท บ�านพักที่มีรูปแบบเฉพาะตัว ซึ่งเพียบพร�อมไปด�วยบาร� 
ห�องอาหาร ภัตตาคาร สระว�ายน้ํา ฟ�ตเนส ห�องประชุมสัมมนา บิสซิเนสเซ็นเตอร� และสิ่งอํานวยความสะดวกอีกมากมาย 

กลุ�มบริษัทฯ เป�นเจ�าของห�องพักโดยส�วนใหญ�ที่ใช�ดําเนินงานเป�นห�องพักแขกในแต�ละโรงแรม โดยห�องพักบางส�วนมีผู�ลงทุนอสังหาริมทรัพย�
ของบริษัทเป�นเจ�าของ โดยผู�ลงทุนเหล�านั้นได�รับผลตอบแทนจากการลงทุนโดยการเข�าร�วมกับโครงการบริหารจัดการของโรงแรมโดยการให�เช�า
อสังหาริมทรัพย�เพื่อนําไปให�แขกของโรงแรมพักอาศัย และมีห�องพักบางส�วนที่ขายในรูปแบบสมาชิกฮอลิเดย�คลับ
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การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจโรงแรม

เป�ด
ดําเนินการ

บริษัท
 (ร�อยละการถือหุ�น
โดย กลุ�ม LRH)

ประเภทธุรกิจ / สิ่งอํานวยความสะดวก

โรงแรมลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ 
ภูเก็ต รีสอร�ท**

โรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ

ลากูน�าเซอร�วิส 

ลากูน�า ภูเก็ต กอล�ฟ คลับ

เควสท�  

ลากูน�า ทัวร�

ลากูน�า คาแนล วิลเลจ

บันยัน ทรี แกลเลอรี่ และ
อังสนา แกลเลอรี่

อังสนา เวดดิ้ง  เชเป��ล 
(โบสถ�สําหรับประกอบพิธีวิวาห�) 

บางเทา 
ภูเก็ต

สาทร
กรงเทพฯ

2534

2535

2537

2550

2537

2539

2548

2549

2545
(ซื้อมา       

ในป� 2548)

LSC
(ร�อยละ 72.9)

LGL
(ร�อยละ 100)

LEL
(ร�อยละ 49)

LEL
(ร�อยละ 49)

LRH
(ร�อยละ 100)

BTG(T)
(ร�อยละ 51),  

BTG(S)
(ร�อยละ 51),  

LBTG
(ร�อยละ 51)

BGL
(ร�อยละ 100)

 79 (79)

 304 (325)

LHC
(ร�อยละ 100)

TWPL
(ร�อยละ 100)

บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล 
แอนด� รีสอร�ท
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล 
แอนด� รีสอร�ท จํากัด และ 
บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล 
แอนด� รีสอร�ท
(ประเทศไทย) จํากัด

ให�บริการที่สําคัญแก�โรงแรม ได�แก� การบริการซักรีด การให�บริการน้ําประปา 
การรับส�งระหว�างโรงแรม การจัดสวน การบํารงรักษาพ้ืนท่ีส�วนกลาง ให�บริการ
เต็นท�และสิ่งอํานวยความสะดวก สถานีจ�ายน้ํามัน การรับส�งพนักงาน รวมถึง
การทําการตลาดส�วนกลางและบริการส�วนกลางอ่ืนๆ สําหรับโรงแรมใน ลากูน�า
ภูเก็ต และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน

สนามกอล�ฟ 18 หลุม สไตล�รีสอร�ท

ศูนย�ฝ�กอบรมซึ่งมีโปรแกรมต�างๆ ที่ออกแบบให�ตรงกับความต�องการ และ
เป�าหมายของแต�ละบริษัท นอกจากนี้ เควสท�ยังมีโปรแกรมสันทนาการสําหรับ
เด็กและแขกผู�เข�าพักในโรงแรม

เร่ิมดําเนินการจากการคัดสรรทัวร�จากภายนอกเพ่ือจําหน�ายแก�แขกของ ลากูน�า
ภูเก็ต โดยในกลางป� 2551 เริ่มดําเนินงานลากูน�า ทัวร� ซึ่งบริหารจัดการโดย
กลุ�มบริษัทฯ เอง เสนอทัวร�ล�องเรือและทัวร� ในเมืองรวมถึงทัวร�ล�องเรือสําราญ

เป�นศูนย�การค�าทันสมัย ตั้งบนเนื้อที่ 10 ไร� ภายใน ลากูน�า ภูเก็ต 

เป�นร�านค�าปลีกท่ีเน�นการจําหน�ายสินค�า ศิลปะ หัตถกรรมพ้ืนเมืองและผลิตภัณฑ�
สปา มีร�านค�าที่ดําเนินงานหรือบริหารงานภายใต�บริษัทเหล�านี้มากมายหลาย
แห�งทั่วโลก โดย 6 แห�งตั้งอยู�ใน ลากูน�า ภูเก็ต

เป�นโบสถ�แต�งงานในโรงแรมแห�งแรกของประเทศไทย นําเสนอแพ็กเก็จแต�งงาน
ที่มีบริการหลากหลาย มีกลุ�มลูกค�าเป�าหมายคือคู�แต�งงานที่มีฐานะ

*  จํานวนห�องพักที่แสดงในวงเล็บ ได�รวมจํานวนห�องพักที่กลุ�มบริษัทฯ เป�นเจ�าของ และจํานวนห�องพักที่ได�ขายไปแล�วในรูปแบบอสังหาริมทรัพย� หรือในรูปแบบสมาชิกฮอลิเดย�คลับ
**  อยู�ภายใต�ธุรกิจขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ ตามการจัดประเภททางบัญชี

กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงแรม 

ลากูน�า ภูเก็ต ดําเนินการภายใต�แนวคิดรีสอร�ทครบวงจร จึงมีการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกนานัปการเพ่ือสนับสนุนแนวคิดการดําเนินธุรกิจ
ดังกล�าว โดยกลุ�มบริษัทฯ เป�นเจ�าของและดําเนินกิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงแรมเอง

โรงแรม สถานที่ตั้ง เป�ด
ดําเนินการ

จํานวนห�องพัก
ที่กลุ�ม LRH เป�นเจ�าของ

(ที่ดําเนินงาน)*

บริหารงานโดยบริษัท
 (ร�อยละการถือหุ�น
โดย กลุ�ม LRH)
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อพาร�ทเม�นท� 2 ห�องนอน

แคสเซีย ภูเก็ต ล็อบบี้

แคสเซีย
ภูเก็ต

มาร�เก็ต 23
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ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย� 

ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย�

ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย�เสนอขายบ�านพักและอสังหาริมทรัพย�เพื่อการพักผ�อน ได�แก� อพาร�ทเม�นท� บ�านพักแบบกึ่งบ�านเดี่ยว และแบบ
บ�านเดี่ยว รวมทั้งแบบเรสซิเด�นซ� เช�น บ�านพักดุสิตธานี พูลวิลล�า และบ�านพัก บันยัน ทรี เรสซิเด�นซ� ซึ่งตั้งอยู�ภายในรีสอร�ทหรือภายในบริเวณ
โรงแรม นักลงทุนที่ซื้ออสังหาริมทรัพย�ของลากูน�า สามารถเลือกรับผลตอบแทนจากการลงทุนโดยการเข�าร�วมกับโครงการบริหารจัดการของ
โรงแรมโดยการให�เช�าอสังหาริมทรัพย�เพื่อนําไปให�แขกของโรงแรมพักอาศัย สําหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�ป�จจบันที่เป�ดขายมีดังนี้

กลุ�มบริษัทฯ เป�นเจ�าของที่ดินอีกจํานวนมากทั้งภายในและบริเวณใกล�เคียงกับ ลากูน�า ภูเก็ต ซึ่งอยู�ในแผนงานการก�อสร�างเป�นอสังหาริมทรัพย�
เพื่อขายในอนาคต

การบริการโครงการที่พักอาศัย

ลากูน�า พร็อพเพอร�ตี้ เมเนจเม�นท� และการบริการโครงการที่พักอาศัย ให�บริการที่สร�างความแตกต�างจากผู�ประกอบการอสังหาริมทรัพย�รายอื่น 
ได�เริ่มให�บริการเมื่อต�นป� 2550 เพื่ออํานวยความสะดวกแก�ลูกค�าที่ซื้ออสังหาริมทรัพย�ภายใน ลากูน�า ภูเก็ต โดยการบริการประกอบด�วยการให�
บริการดูแลสระว�ายน้ํา งานช�างทั่วไป การดูแลตกแต�งสวนและสภาพภูมิทัศน�โดยรอบ การบริการซ�อมบํารง และการบํารงรักษาพื้นที่ส�วนกลาง

ลากูน�า ภูเก็ต เรนทัล 

การบริการที่เป�ดตัวตอนสิ้นป� 2557 ลากูน�า ภูเก็ต เรนทัล ให�บริการเช�าบ�านพัก ห�องพักสําหรับวันหยุดพักผ�อนหรือเพื่อเช�าระยะยาว สําหรับ
อสังหาริมทรัพย�ที่พัฒนาโดยกลุ�มบริษัทฯ ที่ไม�ได�อยู�ภายใต�ชื่อกลุ�มโรงแรมใน ลากูน�า ภูเก็ต วัตถุประสงค�ของการบริการนี้เพื่อเป�นการอํานวย
ความสะดวกเพิ่มเติมแก�เจ�าของอสังหาริมทรัพย�ใน ลากูน�า ภูเก็ต ที่ไม�สามารถหาบริการจากผู�ประกอบการอื่นในภูเก็ต การบริการนี้เป�นการให�
บริการแบบจดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อเสนอทางเลือกให�เจ�าของอสังหาริมทรัพย�ที่ต�องการบริการทําความสะอาด ดูแลรักษาที่พัก หรือ บริการเช�าที่พัก

โครงการ ราคา
(ล�านบาท)

ประเภทสถานที่ตั้ง

 ลากูน�า วิลเลจ ภูเก็ต เรสซิเด�นซ� 37 - 38
   อพาร�ทเม�นท� 11 - 25 

 ลากูน�า พาร�ค ภูเก็ต บ�านเดี่ยว 15 - 16 
   ทาวน�โฮม 9 - 11

 แคสเซีย ภูเก็ต ภูเก็ต อพาร�ทเม�นท� 5 - 10

 บันยัน ทรี ภูเก็ต ภูเก็ต แกรนด� เรสซิเด�นซ� 101 - 114
   บ�านพักพร�อมสระว�ายน้ําสองสระ 60 - 65 
  
 ดุสิตธานี พูลวิลล�า ภูเก็ต บ�านพักสองห�องนอนพร�อมสระว�ายน้ํา 22 

 บันยัน ทรี กรงเทพ กรงเทพฯ อพาร�ทเม�นท� 21 - 24

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ (ฮอลิเดย� คลับ)

ลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ เป�ดดําเนินงานในป� 2541 ดําเนินธุรกิจโดยให�สมาชิกได�รับสิทธิในการพักผ�อนประจําป� ณ รีสอร�ทดังต�อไปน้ี โรงแรมลากูน�า
ฮอลิเดย� คลับ ภูเก็ต รีสอร�ท โรงแรมอัลลามันดา ลากูน�า ภูเก็ต โรงแรมอังสนา ลากูน�า ภูเก็ต โรงแรมลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ ไพรเวท พูล เรสซิเด�นซ�
โรงแรมอังสนา รีสอร�ท แอนด� สปา บินตัน โรงแรมเชียงใหม� ทวิน พีคส� โรงแรมโบ�ทเฮ�าส� หัวหิน และโรงแรมวิวทะเล เรสซิเด�นซ� (6) พัทยา
ณ สิ้นป� 2558 บริษัทได�หยุดการขายสิทธิฮอลิเดย� คลับ ให�กับสมาชิกรายใหม� เนื่องจากจะมีการเป�ดตัวคลับใหม� คือ อังสนา เวเคชั่น คลับ
ในป� 2559 โดยสมาชิกฮอลิเดย� คลับป�จจบันยังคงมีสิทธิเข�าพักในรีสอร�ททุกแห�ง และได�รับสิทธิพิเศษตามที่สมาชิกจะได�รับเช�นเดิม 

กิจการให�เช�าพื้นที่อาคารสํานักงาน

อาคารไทยวา 1 เป�นอาคาร 24 ชั้น สร�างด�วยหินแกรนิต ตั้งอยู�บนถนนสาทรใต� และเป�นหนึ่งในสํานักงานแห�งแรกๆ ที่สร�างขึ้นในรูปแบบ
คอนโดมิเนียมในกรงเทพฯ ทั้งอาคารมีพื้นที่ใช�สอยประมาณ 20,000 ตารางเมตร โดยกลุ�มบริษัทฯ เป�นเจ�าของอยู� 15,389 ตารางเมตร
อาคารไทยวา 1 เป�นอาคารที่ได�รับการดูแลปรับปรงอย�างสม่ําเสมอทําให�สามารถดํารงความเป�นอาคารสํานักงานชั้นนําได�ตลอดระยะเวลา
หลายป�ที่ผ�านมา

ในป� 2556 กลุ�มบริษัทฯ ได�ดําเนินการปรับปรงบริเวณลอบบี้ของอาคาร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข�งขันกับอาคารสํานักงานใหม�ๆ ในบริเวณใกล�
เคียงที่เพิ่งเป�ดดําเนินงาน

การลงทุนในธุรกิจโรงแรมและรีสอร�ทในต�างประเทศ

โรงแรมบันยัน ทรี ลิเจียง เป�ดดําเนินการในป� 2549 เป�นบริษัทที่ก�อตั้งร�วมกันในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว�างบริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี
จํากัด (LBTL) ซึ่งเป�นบริษัทย�อยของบริษัทฯ และบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด (BTH) โดยภายในรีสอร�ทประกอบด�วยบ�านพักหรูหรา 125 หลัง
ห�องอาหาร บาร� สปาคอมเพล็กซ� ร�านจําหน�ายสินค�าหัตถกรรมและของที่ระลึก (Gallery shop) โรงยิม และบริการท�องเที่ยว (Treks and Tours)

กลุ�มบริษัทฯ ได�มีการลงทุนในกองทุนบันยัน ทรี อินโดไชน�า โฮลป�ทัลลิตี้ ซึ่งพัฒนารีสอร�ทแบบครบวงจรในลากูน�า ลังโก ประเทศเวียดนาม 

นอกจากนั้น กลุ�มบริษัทฯ มีการลงทุนอื่นๆ ในต�างประเทศ โดยผ�านบริษัท ทรอป�คอล รีสอร�ท จํากัด (TRL) และบริษัท ไบเบซ อินเวสเมนท� 
จํากัด (BI) ซึ่งลงทุนในโรงแรมหรูหราหลายแห�งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ค

การพัฒนาที่เกิดขึ้นในป� 2558

ในเดือนตุลาคมป� 2558 กลุ�มบริษัทฯ ได�เป�ดตัวโรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต อย�างเป�นทางการ แคสเซียเป�นโครงการขายอสังหาริมทรัพย�ที่ใช�ระบบ
การบริหารแบบโรงแรม เพื่อว�าเจ�าของห�องพักจะได�รับผลตอบแทนจากการลงทุน แคสเซียเป�นแบรนด�ใหม�ภายใต�กลุ�มบันยัน ทรี ให�บริการห�อง
พักในรูปแบบโรงแรมที่ทันสมัยที่มีบริการแบบจํากัด  แคสเซีย ภูเก็ตมีห�องพักแบบหนึ่งและสองห�องนอน เหมาะสําหรับครอบครัว คู�รัก และเพื่อน 
ที่กําลังมองหาที่พักสําหรับวันหยุดในราคาย�อมเยา

ภายใต�การแข�งขันอย�างเข�มข�นที่เพิ่มขึ้นของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตและกรงเทพฯ การปรับปรงโรงแรมเน�นไปที่สิ่งจําเป�นพื้นฐานที่ควรมีมากกว�า
เน�นความหรูหรา เพื่อให�สามารถแข�งขันกับคู�แข�งได�ดียิ่งขึ้น โรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต ได�มีการตกแต�งและยกระดับบ�านพักใหม�จํานวน 34 หลัง 
โดยเพิ่มสระว�ายน้ําในบ�านพักแต�ละหลัง นอกจากนี้ มีการปรับปรงและย�ายห�องอาหารที่เป�ดให�บริการตลอดทั้งวัน (Water Court) ไปอยู�ในทําเล
ใหม�ที่กว�างกว�า และปรับปรงห�องอาหารไทย (Saffron) อีกด�วย
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สําหรับโรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ ได�มีการยกระดับห�องพักประเภท พรีเมียร� สวีท ไปเป�นประเภท คลับ สวีท โดยตกแต�งอย�างทันสมัย เนื่องจาก
ได�รับความนิยมเป�นอย�างมากในกลุ�มลูกค�าระดับองค�กรของโรงแรม ในส�วนของห�องอาหาร มีการสร�างบาร�แห�งใหม� (Vertigo TOO) เพิ่มบน
ชั้น 60 ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน�ที่งดงามของเส�นขอบฟ�ากรงเทพฯ นอกจากนั้น ได�ย�ายที่ตั้งของห�องอาหารจีนที่ได�รับรางวัล (Baiyun) และ
ทําการตกแต�งใหม� 

โครงการในอนาคต

กลุ�มบริษัทฯ เชื่อมั่นว�าในระยะกลางจนถึงระยะยาว กลุ�มบริษัทฯ ยังมีโอกาสในการเพิ่มผลกําไรและขยายสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีอยู�ในป�จจบัน 
โดยเฉพาะอย�างย่ิงเม่ือพบว�าความต�องการท้ังในแง�ของปริมาณห�องพักโรงแรมและท่ีอยู�อาศัยได�เพ่ิมข้ึนอย�างต�อเน่ืองในจังหวัดภูเก็ต และกรงเทพฯ

โดยนับจากน้ี กลุ�มบริษัทฯ จะมุ�งเน�นกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�ท่ีเห็นผลเติบโตรวดเร็ว ซ่ึงจําเป�นอย�างย่ิงท่ีจะต�องสร�างยอดขายอสังหาริมทรัพย�
อย�างต�อเนื่องเพื่อให�กลุ�มบริษัทฯ สามารถดํารงยอดขายเฉลี่ยต�อป�ในระดับสูง เพื่อการเจริญเติบโตของรายได�อย�างยั่งยืน อีกทั้งกลุ�มบริษัทฯ ยัง
เสาะแสวงหาโอกาสที่จะกระจายการลงทุนนอกเหนือไปจากในจังหวัดภูเก็ต โดยเล็งเห็นโอกาสการลงทุนในพื้นที่อื่นในประเทศไทยและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต� 

โรงแรม

กลุ�มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดํารงไว�ซึ่งภาพลักษณ�ชื่อเสียงของการเป�นโรงแรมชั้นนําที่มีความหรูหรา จึงมีการปรับปรงและตกแต�งทั้งในส�วน
ห�องพัก และพื้นที่การบริการส�วนกลางใหม�ตามกําหนดเวลาที่เหมาะสมอย�างสม่ําเสมอ

ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย�

กลุ�มบริษัทฯ ดําเนินกลยุทธ�อย�างต�อเนื่องที่จะปลดล็อคมูลค�าที่ดินว�างเปล�าของกลุ�มบริษัทฯ โดยดําเนินการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย�ใหม�ๆ 
ซึ่งรองรับผู�ซื้ออสังหาริมทรัพย�ทั้งเพื่อการอยู�อาศัยและเพื่อการพักผ�อน เนื่องจากตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กลุ�มบริษัทฯ จึงใช�กลยุทธ�
นําเสนออสังหาริมทรัพย�ในราคาเข�าถึงได�ง�าย (ราคาต่ํากว�า 10 ล�านบาท) อย�างต�อเนื่อง เพื่อตอบสนองลูกค�าโดยเฉพาะอย�างยิ่งตลาดลูกค�า
เอเชียชั้นกลางที่เพิ่มมากขึ้น อาทิเช�น โครงการ แคสเซีย ภูเก็ต (โรงแรมใหม�ในเครือโรงแรมบันยัน ทรี ที่บริหารงานแบบกึ่งโรงแรมกึ่ง
เซอร�วิสอพาร�ทเม�นท�) และโครงการ ลากูน�า พาร�ค (ทาวน�โฮม และบ�านเดี่ยว) กลุ�มบริษัทฯ คาดหวังว�า โครงการ แคสเซีย ภูเก็ตและโครงการ 
ลากูน�า พาร�ค จะสร�างยอดขายจํานวนมาก อย�างไรก็ตาม กลุ�มบริษัทฯ ยังคงเล็งเห็นความต�องการอสังหาริมทรัพย�ระดับไฮเอนด� ภายใต�แบรนด�
โรงแรม จึงเป�ดตัวโครงการบันยัน ทรี แกรนด� เรสซิเด�นซ� ในป� 2557 เพื่อรองรับตลาดลูกค�าเฉพาะกลุ�ม

กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงแรม

เพื่อต�อยอดจดแข็งของ ลากูน�า ภูเก็ต ในการเป�นสุดยอดรีสอร�ทครบวงจรในภูมิภาคเอเซีย กลุ�มบริษัทฯ จะยังคงเสาะหาวิธีการเพื่อให�ผู�มาใช�
บริการได�สัมผัสประสบการณ�ใหม�ๆ โดยการพัฒนาและเพิ่มกิจกรรมสันทนาการ กีฬา กิจกรรมวันหยุดพักผ�อนใน ลากูน�า ภูเก็ต 

ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ (ฮอลิเดย� คลับ)

จากท่ีกล�าวมาข�างต�น กลุ�มบริษัทฯ จะเป�ดตัวคลับใหม� “อังสนา เวเคช่ัน คลับ” ในป� 2559 เพ่ือให�สอดคล�องกับโครงสร�างของคู�แข�งในอุตสาหกรรม 
และเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข�งขันในแง�ของผลิตภัณฑ� โดยข�อแตกต�างจากคลับเก�า คือ การใช�คะแนนเป�นส่ือกลางในการแลกสิทธิในการพัก
การจัดให�มีผู�จัดการดูแลห�องพักที่เป�นอิสระจากบริษัทฯ (independent trustee) นอกจากนี้ สมาชิกยังมีสิทธิเข�าพักใน บันยัน ทรี รีสอร�ท
บางแห�งอีกด�วย 
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บันยัน ทรี พูล วิลล�า ปรับปรุงใหม�
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บันยัน ทรี
ภูเก็ต

ห�องประชุมแคสเซีย

วอเตอร�คอร�ท อินดอร�

ดีลักซ� ทู เบดรูม พูล วิลล�า



โรงแรมอังสนา ลากูน�า ภูเก็ต ได�รับคัดเลือกให�รับรางวัล ดังนี้

• รางวัลเกียรติยศ ประจําป� 2558 
 ทริป แอทไวเซอร� 
 (จากการได�รับรางวัลโรงแรมยอดเยี่ยมติดต�อกัน 5 ป�)
• รางวัลโรงแรมยอดเยี่ยมประจําป� 2558 
 ทริป แอทไวเซอร�
• โรงแรมชั้นนําอันดับ 16 (จาก 25 โรงแรมชั้นนําแห�งเอเชีย)
 ด�านการท�องเที่ยวสําหรับครอบครัว ประจําป� 2558 
 ทริป แอทไวเซอร�
• โรงแรมชั้นนําอันดับ 3 (จาก 25 โรงแรมชั้นนําแห�งประเทศไทย)  
 ด�านการท�องเที่ยวสําหรับครอบครัว ประจําป� 2558 
 ทริป แอทไวเซอร�
• รางวัลรับรอง สถานที่จัดการประชุมที่ได�มาตรฐานสากล
 ไทยแลนด� ไมซ� เวนิว สแตนดาร�ด (TMVS) 2558
• 25 สุดยอดโรงแรมสําหรับการจัดการประชุม
 สมาร�ท ทราเวล เอเชีย 2558 
• รางวัลชนะเลิศสถานที่ท�องเที่ยวสําหรับครอบครัวที่ดีที่สุด
 ในประเทศไทย
 เวิลด� ทราเวล อวอร�ด 2558
• 10 สุดยอดรีสอร�ทสําหรับครอบครัว ประจําป� 2558
 นิตยสารฮอลิเดย�วิธคิดส� ประเทศออสเตรเลีย

โรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ ได�รับคัดเลือกให�รับรางวัล ดังนี้

• รางวัลโรงแรมยอดเยี่ยมประจําป� 2558
 ทริป แอทไวเซอร�
• รางวัลโรงแรมยอดขายยอดเยี่ยมประจําป� 2558
 จากยอดขายรวมของป� 2557/2558
 เอ็กซ�พีเดีย
• รางวัลโรงแรมที่ดูแลแขกวีไอพีได�ดีที่สุด 
 เอ็กซ�พีเดีย
• รางวัลโรงแรมที่แนะนําประจําป� 2558
 ฮอลิเดย� เช็ค
• รางวัลโรงแรมยอดเยี่ยมประเภทรีสอร�ท 10 อันดับแรก
 ประจําป� 2558 จากการลงคะแนนโดยนักท�องเที่ยวจีน 
 การท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย
• ใบรับรองสถานเลี้ยงเด็กดีเด�น
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
 (องค�การมหาชน)
• รางวัลชมเชย ชุมชนเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม ระดับกรงเทพมหานคร 
 สําหรับเครือข�ายสถานประกอบการ
 ประเภทโรงแรม ประจําป� 2558
 สํานักสิ่งแวดล�อม กรงเทพมหานคร

รางวัล
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• ห�องอาหารเวอร�ติโก� ห�องอาหารที่ดีที่สุดในประเทศไทย
 ประจําป� 2558
 ไทยแลนด� เทดเลอร�
• ห�องอาหารเวอร�ติโก� ห�องอาหารที่ดีที่สุดในประเทศไทย
 ประเภทอาหารยุโรป ประจําป� 2558
 บางกอก เบสท� ไดนิ่ง แอนด� เอนเตอร�เทนเม�นท�
• ห�องอาหารเวอร�ติโก� รางวัลห�องอาหารยอดเยี่ยมประจําป� 2558
 ทริป แอทไวเซอร�
• ห�องอาหารแชฟฟรอน รางวัลห�องอาหารยอดเยี่ยมประจําป� 2558
 ทริป แอทไวเซอร�
• ห�องอาหารไบยุน รางวัลห�องอาหารยอดเยี่ยมประจําป� 2558
 ทริป แอทไวเซอร�
• มูนบาร� รางวัลบาร�ยอดเยี่ยมประจําป� 2558
 ทริป แอทไวเซอร�
• มูนบาร� รางวัลบาร�ที่วิวสวยที่สุด 10 อันดับแรกของโลก 
 นิตยสารฮาร�เปอร� บาร�ซ�า ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา 
• มูนบาร� รางวัลบาร�ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกของโลก 
 นิตยสารพรีเมียร� ทราเวล ประเทศสหรัฐอเมริกา

โรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต ได�รับคัดเลือกให�รับรางวัล ดังนี้ 

• โฮเท็ล เวิร�ลเฟ�ร�ส อวอร�ด
 โกลบอล เฟ�ร�ส อวอร�ด
• สุดยอด 45 โรงแรมสวยงามในประเทศไทย รางวัลประเภทบรอนซ�
 โวยาจ เดอ รีฟ
• 25 สุดยอดโรงแรมประเภทสปา อับดับ 1
 สมาร�ททราเวลเอเชียดอทคอม 2558 รางวัลท่ีสุดจากการลงคะแนน 
• 25 สุดยอดโรงแรมประเภทพักผ�อน อันดับ 8
 สมาร�ททราเวลเอเชียดอทคอม 2558 รางวัลท่ีสุดจากการลงคะแนน 
• สุดยอดโรงแรมประเภทสปาต�างประเทศ อันดับ 8
 งานประกาศรางวัลจากผู�อ�านครั้งที่ 18 คองเด นาสต� ทราเวลเลอร�
• รางวัลชนะเลิศประเภทรีสอร�ทในภูเก็ต
 (ติดต�อกัน 3 ป� จากการได�รางวัลเป�นครั้งที่ 9)
 นิตยสารเดสตินเอเชีย รีดเดอร�ส ช�อยส� อวอร�ด

บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
ได�รับคัดเลือกให�รับรางวัล ดังนี้

• รางวัล “องค�กรที่มีผลงานด�านความรับผิดชอบต�อสังคมดีเด�น 
 ประจําป� 2558” โดยหอการค�าอเมริกันในประเทศไทย
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ลากูน�า ภูเก็ต กอล�ฟ คลับ ได�รับคัดเลือกให�รับรางวัล ดังนี้

• รางวัลสนามกอล�ฟปรับปรงใหม�ยอดเยี่ยมแห�งป�
 เอเชียน กอล�ฟ อวอร�ด - ตุลาคม 2558
• รางวัล 10 อันดับสนามกอล�ฟยอดเยี่ยมในประเทศไทย อันดับ 8 
 เอเชียน กอล�ฟ อวอร�ด - ตุลาคม 2558
• รางวัล 10 อันดับสนามกอล�ฟที่มีการบํารงรักษายอดเยี่ยมแห�ง
 เอเชียแปซิฟ�ค อันดับ 5
 เอเชียน กอล�ฟ อวอร�ด - ตุลาคม 2558
• รางวัลสุดยอดสนามกอล�ฟที่ดีที่สุดในประเทศไทย
 เวิล�ล กอล�ฟ อวอร�ด - พฤศจิกายน 2558

บันยัน ทรี  สปา ได�รับคัดเลือกให�รับรางวัล ดังนี้

• รางวัลผู�ดําเนินการสปาท่ีดีที่สุดแห�งป� (ติดต�อกัน 11 ป�) -
 ได�รับการแต�งตั้งอย�างเป�นทางการเข�าสู�หอเกียรติยศ
 แห�งการท�องเที่ยว
 ทราเวล เทรด กาเซ็ตต� (ทีทีจี) ทราเวล อวอร�ด
• ผู�ชนะเลิศรางวัลกลุ�มสปาหรูที่ดีที่สุด ระดับทวีปเอเชีย
 เวิลด� ลักชูรี่ สปา อวอร�ด ประจําป� 2558
• รางวัลผู�ดําเนินการสปาท่ีดีที่สุด (ติดต�อกัน 3 ป�)   
 รางวัลอุตสาหกรรมท�องเที่ยว โดยเซี่ยงไฮ� มอร�นิ่งโพส
 ประจําป� 2557
• รางวัลผู�ดําเนินการสปาท่ีดีที่สุด (ติดต�อกัน 9 ป�)  
 ฮูรน รีพอร�ท ไชน�า เบส ออฟ เดอะ เบส อวอร�ด ประจําป� 2558
• รางวัลผู�ดําเนินการสปาท่ีดีที่สุดในประเทศจีน (ติดต�อกัน 7 ป�)  
 ไชน�า โฮเท็ล สตาร�ไลท� อวอร�ด ครั้งที่ 10 ประจําป� 2557
• รางวัลผู�ดําเนินการโรงแรม/รีสอร�ท สปาระดับโลกที่ดีที่สุดแห�งป�
 ที่ได�รับการคัดเลือกจากผู�ใช�บริการสปาชาวจีน
 สปาไชน�า อวอร�ด ประจําป� 2558
• รางวัลสปาที่เป�นที่ชื่นชอบที่สุดในโลก (ติดต�อกัน 3 ป�)
 เดสตินเอเชี่ยน รีดเดอร�ส ช�อยส� อวอร�ด ครั้งที่ 10 ประจําป� 2558
• รางวัลผู�ดําเนินการสปาท่ีดีที่สุด (ติดต�อกัน 2 ป�)  
 ทราเวล แอนด� เลเชอร� ไชน�า อวอร�ด ประจําป� 2557
• รางวัลยอดเยี่ยมผู�ดําเนินการสปาเพ่ือสุขภาพแห�งเอเชีย
 เอเชีย เอนเตอร�ไพรส� แบรนด� อวอร�ด ประจําป� 2558
• รางวัลบริษัทที่มีไลฟ�สไตล�การดูแลสุขภาพและรักษ�สิ่งแวดล�อม
 อย�างยั่งยืนมากที่สุด
 เซี่ยงไฮ� มอร�นิ่ง โพส “ท็อป 5” โหวตติ้ง อีเวนท�

บันยัน ทรี  สปา ภูเก็ต ได�รับคัดเลือกให�รับรางวัล ดังนี้

• รางวัลโรงแรมสปาในต�างประเทศ อันดับ 8
 คองเด นาสต� ทราเวลเลอร� - รีดเดอร�ส ทราเวล อวอร�ด
 ครั้งที่ 18 ประจําป� 2558

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

• รางวัล 25 อันดับแรก โรงแรมและรีสอร�ท สปา อันดับ 1
 (ติดต�อกัน 3 ป�) 
 สมาร�ท ทราเวล เอเชียดอทคอม - เบส อิน ทราเวลโพล
 ประจําป� 2558

บันยัน ทรี สปา แซงชัวรี ภูเก็ต ได�รับคัดเลือกให�รับรางวัล ดังนี้

• รางวัลดีเด�น ประเภทการท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ สาขาสถานท่ีให�บริการ
 สปาและดูแลสุขภาพแบบครบวงจร (ระดับประเทศ)
 รางวัลอุตสาหกรรมท�องเที่ยวไทย ครั้งที่ 10 ประจําป� 2558
 โดยการท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย
• รางวัลสถานให�บริการสปาและดูแลสุขภาพแบบครบวงจร อันดับ 6
 คองเด นาสต� ทราเวลเลอร� - รีดเดอร�ส ทราเวล อวอร�ด ครั้งที่ 18
 ประจําป� 2558
• รางวัลโรงแรมสปาท่ีดีที่สุดแห�งป� 
 เอเชีย โฮเทล ฟอรั่ม - เอเชีย โฮเทล อวอร�ด ครั้งที่ 8

บันยัน ทรี สปา กรงเทพฯ ได�รับคัดเลือกให�รับรางวัล ดังนี้

• รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 สาขาโรงแรม/รีสอร�ท สปา (ระดับเขตภาคกลาง)
 รางวัลอุตสาหกรรมท�องเที่ยวไทย ครั้งที่ 10 ประจําป� 2558
 โดยการท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย

บันยัน ทรี  สปา สมุย ได�รับคัดเลือกให�รับรางวัล ดังนี้

• รางวัลดีเด�น ประเภทการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 สาขาโรงแรม/รีสอร�ท สปา (ระดับเขตภาคใต�)
 รางวัลอุตสาหกรรมท�องเที่ยวไทย ครั้งที่ 10 ประจําป� 2558
 โดยการท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย
• รางวัล 25 อันดับแรก โรงแรมและรีสอร�ท สปา อันดับ 12 
 สมาร�ท ทราเวล เอเชียดอทคอม – เบส อิน ทราเวลโพล 
 ประจําป� 2558

บันยัน ทรี แกลเลอรี ได�รับคัดเลือกให�รับรางวัล ดังนี้

• รางวัลผู�ค�าปลีกและสนับสนุนช�วยเหลือสังคม 
 ฮ�องกง รีเทล อินดัสทรี เทรด อวอร�ด ประจําป� 2558

อังสนา สปา ได�รับคัดเลือกให�รับรางวัล ดังนี้

• รางวัลผู�ดําเนินการโรงแรม/รีสอร�ท สปาระดับโลกที่ดีที่สุดแห�งป�
 ที่ได�รับการคัดเลือกจากผู�ใช�บริการสปาชาวจีน
 สปาไชน�า อวอร�ด ประจําป� 2558
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โครงสร�างรายได�และบทวิเคราะห�ทางการเงิน

โครงสร�างรายได�

รายได�แบ�งตามประเภทของธุรกิจแสดงเป�นจํานวนร�อยละ มีรายละเอียดดังต�อไปนี้

ธุรกิจที่มีความสําคัญมากที่สุดในกลุ�มคือ ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย� ซึ่งรายละเอียดของรายได�ปรากฎดังตารางข�างล�าง โดย
หมายเหตุ 37 ในงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (หมายเหตุ 36 และ 38 สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
และ 2556 ตามลําดับ) แสดงผลการประกอบการจําแนกตามส�วนงานตามมาตรฐานและหลักการการบัญชี

(หน�วย: พันบาท)

2558 2557 2556% % %

 รายได�จากกิจการโรงแรม 3,108,617 55 3,085,125 76 3,428,458 79

 รายได�จากกิจการอสังหาริมทรัพย� 2,348,479 42 803,905 20 744,417 17

 รายได�จากกิจการให�เช�าพื้นที่อาคารสํานักงาน   86,428 1 90,369 2 88,543 2  

 รายได�อื่นๆ  114,706 2 70,861 2 91,017 2

 รวมรายได� 5,658,229 100 4,050,260 100 4,352,435 100

2558กิจการโรงแรมโดยรวม 2557 2556

 อัตราการเข�าพัก (ร�อยละ)
 อังสนา ลากูน�า ภูเก็ต  63 64 73

 บันยัน ทรี ภูเก็ต 55 60 68

 บันยัน ทรี กรงเทพ 74 59 80

 ค�าเฉลี่ย - โรงแรมของ LRH  65 61 75

 ค�าห�องพักโดยเฉล่ีย (บาท)
 อังสนา ลากูน�า ภูเก็ต  4,672 4,983  4,861

 บันยัน ทรี ภูเก็ต 15,603 16,094  15,926

 บันยัน ทรี กรงเทพ 4,196 4,132  3,792

 ค�าเฉลี่ย - โรงแรมของ LRH  6,241 6,778  6,372
 

 รายได�รวม (พันบาท)
 อังสนา ลากูน�า ภูเก็ต  753,429 790,614 894,736 

 บันยัน ทรี ภูเก็ต 780,299 880,586 962,145

 บันยัน ทรี กรงเทพ 952,771 754,534 889,732

 รวมรายได�จากโรงแรมของ LRH  2,486,499 2,425,734 2,746,613
 ธุรกิจร�านขายสินค�า 231,077 222,754 236,948

 กิจการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการโรงแรม 391,041 436,637 444,897

 รายได�รวมของกิจการโรงแรม 3,108,617 3,085,125 3,428,458
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โครงสร�างรายได�และบทวิเคราะห�ทางการเงิน

ผลประกอบการโรงแรมโดยรวม

รายได�รวมของกิจการโรงแรมป� 2558 เพิ่มขึ้นร�อยละ 2 จากป� 2557 โรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ มีผลประกอบการท่ีดีมาก ถึงแม�ว�าจะได�รับ
ผลกระทบจากเหตุระเบิดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ซึ่งกว�า 23 ประเทศทั่วโลกได�มีการออกแจ�งเตือนนักท�องเที่ยวให�เลื่อนหรือหลีกเลี่ยงการ
เดินทางมายังประเทศไทย นับเป�นอีกครั้งหนึ่งที่กรงเทพฯ แสดงให�เห็นถึงความสามารถในการฟ��นตัวจากเหตุการณ�ร�ายๆ ได�ภายในระยะเวลา
อันส้ัน อย�างไรก็ตาม โรงแรมในภูเก็ตยังคงได�รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจรัสเซียเนื่องจากการอ�อนค�าลงของเงินรูเบิล

สถานการณ�การเมืองที่ไม�มั่นคงที่ก�อตัวตั้งแต�ปลายป� 2556 จนนําไปสู�สถานการณ�เคอร�ฟ�วทั่วประเทศหลายเดือนในป� 2557 และในที่สุดเกิด
การรัฐประหารโดยกองทัพไทยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ส�งผลต�อผลประกอบการของโรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ มากกว�าอีกสองโรงแรม
ในภูเก็ต โดยนานาประเทศได�มีประกาศแจ�งเตือนนักท�องเที่ยวให�เลื่อนหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางมายังประเทศไทยซึ่งส�งผลกระทบโดยรวมต�อ
อุตสาหกรรมการท�องเที่ยวในประเทศไทย 

ในป� 2556 ถือได�ว�าเหตุการณ�ค�อนข�างสงบ ปราศจากป�ญหาใหญ�ท่ีกระทบป�จจัยการดําเนินกิจการของอุตสาหกรรมโรงแรม แต�โชคร�ายเร่ิมต้ังแต�
ปลายเดือนพฤศจิกายนวิกฤตการเมืองในประเทศไทยได�ก�อตัวข้ึนและสร�างความเสียหายในช�วงส้ินป�ที่เป�นช�วงทํารายได�สูงสําหรับกิจการโรงแรม
ทั่วประเทศไทย

กิจการอสังหาริมทรัพย�
(หน�วย: พันบาท)

2558กิจการอสังหาริมทรัพย� 2557 2556% % %

 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย�* 2,156,122  92 614,851 76 515,893 69

 ธุรกิจขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ 192,357  8 189,054 24 228,524 31

 รายได�รวมของกิจการอสังหาริมทรัพย� 2,348,479 100 803,905 100 744,417 100
* รวมรายได�อื่นๆ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย�
  

ยอดขายอสังหาริมทรัพย�จํานวน 243 ยูนิต ซึ่งมีมูลค�าขาย 2,156 ล�านบาท ได�ถูกรับรู�เป�นรายได�ในป� 2558 ซึ่งเป�นไปตามหลักการรับรู�รายได�
ทางบัญชี ส�วนอสังหาริมทรัพย�ที่เหลืออีก 81 ยูนิต ซึ่งมีมูลค�าขาย 1,254 ล�านบาท จะสามารถรับรู�รายได�ในป� 2559-2561 หากไม�มีการยกเลิก
การจอง

ธุรกิจฮอลิเดย� คลับ (ขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ)
  

ในป� 2558 ธุรกิจฮอลิเดย� คลับ มีผลประกอบการท่ีไม�ดีนักเม่ือเทียบกับป�ก�อน เน่ืองจากการลดขนาดธุรกิจลงเพ่ือรองรับการเป�ดตัวคลับใหม� อังสนา
เวเคชั่น คลับ

รายงานประจําป� 2558      19



โครงสร�างรายได�และบทวิเคราะห�ทางการเงิน

2558รายได�อื่นๆ 2557 2556

 กําไรจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน - 4,122 24,091

 ดอกเบี้ยรับ 21,151 20,217 25,242

 เงินป�นผล 25,551 25,551 12,775

 รายได�ค�าเช�าและค�าบริการ 11,233 12,954 11,209

 อื่นๆ 56,771 8,017 17,700

 รายได�อื่นๆ  114,705 70,861 91,017

รายได�อื่นๆ
(หน�วย: พันบาท)

“กําไรจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย�เพ่ือการลงทุน” เก่ียวข�องกับอาคารสํานักงานให�เช�าท่ีอาคารไทยวา 1 และศูนย�การค�าปลีกคาแนล วิลเลจ
ที่ตั้งอยู�ใน ลากูน�า ภูเก็ต การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย�ทั้งสองแห�งนี้จะมีการประเมินราคาทุกป�โดยผู�ประเมินอิสระ

“รายได�เงินป�นผล” โดยส�วนใหญ�เป�นผลมาจากเงินลงทุนในบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) (เดิมคือบริษัท ไทยวาสตาร�ช จํากัด (มหาชน))

“รายได�อื่นๆ” รวมถึงเงินชดเชยจากบริษัทประกันรับ ของโรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ 
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โครงสร�างรายได�และบทวิเคราะห�ทางการเงิน

คําอธิบายและการวิเคราะห�ของฝ�ายจัดการ

สําหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) แสดงผลกําไรสุทธิ 175 ล�านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 
155 ล�านบาทเมื่อเทียบกับป�ก�อน
 

รายได�รวมสําหรับป� เมื่อเทียบกับป�ก�อนเพิ่มขึ้น 1,608 ล�านบาท ส�วนใหญ�เนื่องจาก

• รายได�จากกิจการโรงแรม ซึ่งประกอบด�วยธุรกิจโรงแรม สนามกอล�ฟ และร�านขายสินค�า มียอดเพิ่มขึ้น 23 ล�านบาท โดยส�วนใหญ�เกิดจาก
 รายได�ที่สูงขึ้นของโรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ ซึ่งได�รับผลดีจากสถานการณ�ทางการเมืองที่ปกติในกรงเทพ นอกจากนี้แล�ว สนามกอล�ฟ
 ลากูน�า ภูเก็ต ยังกลับมาเป�ดให�บริการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 หลังจากป�ดปรับปรงสนามบางส�วนในป� 2557 อย�างไรก็ตาม รายได�ที่เพิ่มขึ้น
 ตามท่ีกล�าวมาน้ันได�ถูกชดเชยบางส�วนด�วยรายได�ท่ีลดลงของโรงแรม 2 แห�งใน ลากูน�า ภูเก็ต ท่ีได�รับผลกระทบอย�างมากจากการอ�อนค�าของ
 เงินรูเบิลของรัสเซีย และรายได�ที่ลดลงจากธุรกิจร�านขายสินค�า    
   

• รายได�จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย� ซึ่งประกอบด�วยธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย�และขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ มียอดเพิ่มขึ้น 
 1,545 ล�านบาท โดยรายได�ส�วนใหญ�เพิ่มขึ้นจากการรับรู�รายได�จากการขายอสังหาริมทรัพย� 2 โครงการคือ ลากูน�า พาร�ค และแคสเซีย 
 ภูเก็ต ทั้งนี้ ยังมีรายได�จากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย�รวม 1,254 ล�านบาท ที่จะสามารถรับรู�ได�ภายในอีกหลายป�ข�างหน�า ในกรณีที่ไม�มี
 การยกเลิก

• รายได�จากกิจการให�เช�าพื้นที่อาคารสํานักงาน ซึ่งรวมการให�เช�าร�านค�าลดลง 4 ล�านบาท ส�วนใหญ�เป�นผลจากการปรับลดอัตราค�าเช�าของ
 ลากูน�า คาแนล วิลเลจ  

• รายได�อื่นเพิ่มขึ้น 44 ล�านบาท ส�วนใหญ�เกิดจากค�าสินไหมทดแทนรับจากการประกันภัยของโรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ จํานวนเงิน 39
 ล�านบาท
  

ค�าใช�จ�ายรวมเพิ่มขึ้น 1,309 ล�านบาท เมื่อเทียบกับป�ก�อน ส�วนใหญ�เนื่องจาก

• ต�นทุนของกิจการโรงแรมเพิ่มขึ้น 8 ล�านบาท ส�วนใหญ�เป�นผลจากการเพิ่มขึ้นของต�นทุนในการดําเนินงานของโรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ
 (ซึ่งเป�นไปตามการประกอบธุรกิจที่เพิ่มขึ้น) และค�าเสื่อมราคา ซึ่งถูกชดเชยบางส�วนด�วยต�นทุนที่ลดลงของโรงแรม 2 แห�งใน ลากูน�า ภูเก็ต
 (ซึ่งเป�นไปตามการประกอบธุรกิจที่ลดลง) และธุรกิจร�านขายสินค�า

• ต�นทุนของกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�เพ่ิมข้ึน 1,080 ล�านบาท เป�นผลจากการรับรู�รายได�จากการขายอสังหาริมทรัพย�ท่ีเพ่ิมข้ึนในระหว�างป�

• ต�นทุนของกิจการให�เช�าพื้นที่อาคารสํานักงานลดลง 1 ล�านบาท ส�วนใหญ�เป�นผลจากค�าใช�จ�ายส�วนกลางที่ลดลงจากต�นทุนในการบํารงรักษา
 อาคารที่ลดลง

• ค�าใช�จ�ายในการขายลดลง 36 ล�านบาท ส�วนใหญ�เป�นผลจากการลดลงของค�านายหน�าจากการขาย ค�าใช�จ�ายจัดงานแสดงสินค�า ค�าโฆษณา
 ของโครงการแคสเซีย ภูเก็ต และลากูน�า พาร�ค ซึ่งการขายของ 2 โครงการนี้ส�วนใหญ�เกิดขึ้นในป� 2557 แต�มารับรู�รายได�ในภายหลังตาม
 มาตรฐานการบัญชีไทย ค�าใช�จ�ายที่ลดลงนี้ถูกชดเชยบางส�วนด�วยค�าใช�จ�ายในการขายท่ีเพิ่มขึ้นของกิจการโรงแรม

• ค�าใช�จ�ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 169 ล�านบาท ส�วนใหญ�เป�นผลจากการเพิ่มขึ้นของต�นทุนพนักงาน ค�าซ�อมแซมและบํารงรักษาของโรงแรม
 ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค�าภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายอสังหาริมทรัพย� โดยถูกชดเชยบางส�วนด�วยการลดลงของค�าใช�จ�ายจากการ
 ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ�องร�อง
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• รายการโอนกลับผลขาดทุนจากการด�อยค�าของเงินลงทุนจํานวน 89 ล�านบาทในป� 2557 เป�นการโอนกลับค�าเผื่อการด�อยค�าของเงินลงทุน
 ในบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) (เดิมคือ บริษัท ไทยวาสตาร�ช จํากัด (มหาชน)) 

ส�วนแบ�งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร�วมเพิ่มขึ้น 9 ล�านบาท เป�นผลจากขาดทุนที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี โฮเท็ล จํากัด 

ค�าใช�จ�ายทางการเงินเพิ่มขึ้น 4 ล�านบาทเมื่อเทียบกับป�ก�อน ส�วนใหญ�เป�นผลจากการเพิ่มขึ้นของยอดเงินกู�ยืมคงเหลือในป�ป�จจบัน

ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�เพิ่มขึ้น 131 ล�านบาทเมื่อเทียบกับป�ก�อน ส�วนใหญ�เป�นผลจากกําไรก�อนภาษีที่เพิ่มขึ้น

กําไรส�วนที่เป�นของผู�มีส�วนได�เสียที่ไม�มีอํานาจควบคุมของบริษัทย�อยลดลง 2 ล�านบาทเมื่อเทียบกับป�ก�อน ส�วนใหญ�เป�นผลจากกําไรที่ลดลงของ
ธุรกิจร�านขายสินค�า

จากเหตุผลดังกล�าวข�างต�น ส�งผลให�บริษัทฯ แสดงผลกําไรในป� 2558 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป�ก�อน

โครงสร�างรายได�และบทวิเคราะห�ทางการเงิน
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แนวโน�มเศรษฐกิจ

ตลาดเป�าหมายหลัก/
กลุ�มลูกค�า

แหล�งที่มาของการ
สํารองห�องพัก

สัดส�วนของลูกค�า
ตามภูมิภาค

การขายและการตลาด

โรงแรม

โรงแรมทั้งหมดในกลุ�มบริษัทฯ และหน�วยธุรกิจทุกแห�งจะต�องจัดเตรียมแผนการขายและการตลาดเป�นส�วนหนึ่งของการนําเสนองบประมาณซึ่ง
ประกอบด�วยแผนงานโดยสรปและกําหนดงบประมาณรายได�แต�ละประเภท โรงแรมจะเสนอแผนงานโดยแสดงให�เห็นถึงสถิติต�างๆ เปรียบเทียบ
กับป�ก�อนหน�า รวมถึงการวิเคราะห�กลุ�มเป�าหมายแยกตามประเภทตลาด การกําหนดราคาห�องพัก การจัดโปรโมช่ัน และแผนประชาสัมพันธ� เป�นต�น

ในป� 2558 รายได�ค�าห�องพักจําแนกตามกลุ�มตลาดลูกค�า  แหล�งที่มาของการสํารองห�องพักและสัดส�วนของลูกค�าตามภูมิภาคเป�นดังตาราง

การเพ่ิมข้ึนของจํานวนโรงแรมระดับบนเม่ือไม�นานมาน้ีทําให�สภาวะการแข�งขันเพ่ิมสูงข้ึน  แต�กลุ�มบริษัทฯ เช่ือม่ันว�ายังคงมีช�องทางท่ีราคาค�าห�องพัก
และอัตราการเข�าพักจะขยับสูงขึ้นอย�างต�อเนื่องด�วยป�จจัยของความต�องการท�องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและกรงเทพฯ ยังคงสูงมากซึ่งเป�นผลมาจาก

• ตลาดยุโรปนิยมเดินทางมาในช�วงฤดูกาลท�องเที่ยว 
• การเติบโตของตลาดนักท�องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางตลอดทั้งป� อีกทั้งตลาดการจัดเลี้ยงงานแต�งงานของชาวอินเดีย
• จํานวนเที่ยวบินตรงของตลาดภูมิภาคที่เพิ่มมากขึ้นช�วยเพิ่มปริมาณความต�องการของตลาดในช�วงนอกฤดูกาลท�องเที่ยว

ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย�

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย�ของกลุ�มบริษัทฯ อยู�ในทิศทางที่ดีขึ้นในป� 2557 แต�ลดลงในป� 2558 อย�างไรก็ตาม กลุ�มบริษัทฯ หวังว�าสถานการณ�จะ
เป�นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากสามารถดํารงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองได� ดังนั้น กลยุทธ�ทางการตลาดท่ีกลุ�มบริษัทฯ มุ�งเน�นจะเป�นดังนี้

• ขายอสังหาริมทรัพย�ที่สร�างเสร็จแล�วในโครงการลากูน�า วิลเลจ และบันยัน ทรี เรสซิเด�นซ� 
• เจาะตลาดที่เกิดขึ้นใหม�ๆ ในภูมิภาค อาทิเช�น สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะทําเอกสารประกอบการขายในหลากหลายภาษา

โรงแรมใน ลากูน�า ภูเก็ต โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ

มากกว�าร�อยละ 80 ของรายได�ค�าห�องพักในช�วงฤดูกาล
ท�องเท่ียวเป�นตลาดนักท�องเท่ียว ขณะท่ีช�วงนอกฤดูกาล
ท�องเที่ยวจะเป�นตลาดนักท�องเที่ยวในภูมิภาคและกลุ�ม
ลูกค�าที่มาประชุมสัมมนา

มากกว�าร�อยละ 50 มาจากตัวแทนและผู�ประกอบการ
ท�องเที่ยว

ตลาดเอเชีย ร�อยละ 54 ส�วนใหญ�มาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ฮ�องกง เกาหลี ญี่ปุ�น และสิงคโปร� 

ตลาดยุโรป ร�อยละ 31 ส�วนใหญ�มาจากรัสเซีย สหราช
อาณาจักร เยอรมนี สวิตเซอร�แลนด� และฝรั่งเศส

ตลาดโอเชียเนีย ร�อยละ 2

ประมาณร�อยละ 75 ของแขกท้ังหมดเป�นตลาดนักท�องเท่ียว
ส�วนที่เหลือจะเป�นกลุ�มนักธุรกิจและกลุ�มลูกค�าที่มาประชุม
สัมมนา

มากกว�าร�อยละ 50 มาจากการสํารองห�องพักโดยตรง

ตลาดเอเชีย ร�อยละ 47 ส�วนใหญ�มาจากสาธารณรัฐประชาชน
จีน ญี่ปุ�น ไต�หวัน เกาหลี และฮ�องกง    

ตลาดยุโรป ร�อยละ 18 ส�วนใหญ�มาจากสหราชอาณาจักร 
เยอรมนี สวิตเซอร�แลนด� และฝรั่งเศส 

ตลาดโอเชียเนีย ร�อยละ 5
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• เสนอขายอสังหาริมทรัพย�ที่มีราคาย�อมเยา เช�น โครงการแคสเซีย ฮอลิเดย� อพาร�ทเม�นท� โครงการลากูน�า พาร�ค ที่ประกอบด�วย
 คอนโดมิเนียม ทาวน�โฮม และบ�านเดี่ยว และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�ที่มีราคาแข�งขันได�ในตลาด สําหรับตลาดผู�ซื้อบ�านหลังแรกหรือหลัง
 ที่สอง 
• การจัดนิทรรศการและออกงานแสดงสินค�าในตลาดเป�าหมายหลัก เช�น สิงคโปร� ฮ�องกง และสาธารณรัฐประชาชนจีน
• เป�ดตัวนวัตกรรมส�งเสริมการขายและส่ิงจูงใจทางตลาด เช�น การผ�อนชําระระยะยาว
• พัฒนารูปแบบบริการหลังการขายท่ีดีอย�างต�อเนื่อง

กลุ�มบริษัทฯ จะยังคงเฝ�าติดตามดูป�จจัยทางการตลาดต�างๆ อย�างใกล�ชิดเพื่อให�มั่นใจได�ว�ากลุ�มบริษัทฯ ยังคงความเป�นผู�นําในธุรกิจนี้ต�อไป

สถานการณ�การท�องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

สิ่งอํานวยความสะดวกในจังหวัดภูเก็ต และการพัฒนาท่ีเพิ่งเกิดขึ้นมีดังนี้

• สนามบินนานาชาติภูเก็ต ในป�จจบันสามารถรองรับจํานวนผู�โดยสารได� 6.5 ล�านคนต�อป� แผนการขยายสนามบินนานาชาติภูเก็ต มีกําหนดจะ
 แล�วเสร็จและเป�ดให�บริการในป� 2559 โดยจะเพิ่มอาคารท่ีพักผู�โดยสาร และปรับปรงสนามรันเวย�และแทกซี่เวย� และอาคารจอดรถแห�งใหม� 
 ซึ่งทําให�เพิ่มการรองรับผู�โดยสารเป�น 12.5 ล�านคนต�อป� 
• มีการยกระดับเชื่อมโยงถนนหนทางต�อเนื่อง 
• ท�าเทียบเรือ 5 แห�งในจังหวัดภูเก็ต  ซึ่งสามารถรองรับเรือยอร�ชกว�า 1,000 ลํา 
• ป�จจบันมีโรงเรียนนานาชาติ 6 แห�ง โดยรองรับนักเรียนกว�า 2,000 คน
• โรงพยาบาลขนาดใหญ� 8 แห�งในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งรองรับการท�องเที่ยวเชิงการแพทย�ที่เพิ่มสูงขึ้น
• สนามกอล�ฟ 7 แห�งในภูเก็ต มีเนื้อที่กว�า 4,000 ไร� 
• ศูนย�การค�าปลีกอันได�แก� เทสโก� โลตัส บิ๊กซี และศูนย�การค�าขนาดใหญ�อีกมากมาย อาทิ เซ็นทรัล โรบินสัน โอเชียน และจังซีลอน อีกทั้ง
 ศูนย�การค�าขนาดเล็กในชุมชนหลากหลายที่เป�ดเพิ่มในไม�กี่ป�ที่ผ�านมา

ภาวะการแข�งขัน

โรงแรมในกลุ�มลากูน�า ภูเก็ต
  

คู�แข�งขันในระดับเดียวกับโรงแรมในกลุ�ม ลากูน�า ภูเก็ต เป�นโรงแรมระดับบนและรีสอร�ทหรูหรา ทั้งยังมีโครงการพัฒนาใหม�ๆ  อย�างต�อเนื่อง คู�แข�ง
โดยตรงรายสําคัญอาจกล�าวได�ดังนี้ 

แนวโน�มเศรษฐกิจ

รีสอร�ทหรูหราในจังหวัดภูเก็ตโรงแรมระดับบนในจังหวัดภูเก็ต โรงแรมระดับบนในกรุงเทพฯ

• ดุสิต ธานี ลากูน�า ภูเก็ต
• เอ�าท�ริกเกอร� ลากูน�า ภูเก็ต บีช รีสอร�ท
• เลอเมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร�ท 
• เจ ดับบลิว แมริออท รีสอร�ท แอนด� สปา 
• เรเนซองส� ภูเก็ต รีสอร�ท แอนด� สปา 
• เวสติน สิเหร� เบย� รีสอร�ท แอนด� สปา

• อมันปุรี
• ตรีสรา
• ซิกเซ�นซ�
• ศรีพันวา
• อนันตรา

• สุโขทัย กรงเทพ
• คอนราด กรงเทพ
• เลอ เมอริเดียน กรงเทพ
• ดุสิต ธานี กรงเทพ
• โซฟ�เทล โซ
• ดับเบ้ิลยู แบงคอก
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แนวโน�มเศรษฐกิจ

ยิ่งไปกว�านั้นโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตยังคงต�องเผชิญกับการแข�งขันจากอสังหาริมทรัพย�ให�เช�าซึ่งเสนอราคาห�องพักสําหรับการเช�าห�องพักระยะ
ยาวในอัตราที่ต�องแข�งขันกัน อีกทั้งการแข�งขันกับจดหมายปลายทางการท�องเที่ยวอื่นในภูมิภาคเดียวกัน 

โรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ

จํานวนโรงแรมท่ีเพิ่งสร�างเสร็จหลายแห�งในไม�กี่ป�ที่ผ�านมาทําให�ปรมิาณห�องพักในกรงเทพฯ ล�นตลาด อีกทั้งการขยายตัวของโรงแรมแห�งใหม�ๆ 
และเซอร�วิสอพาร�ทเม�นท�ในกรงเทพฯ ยังผลให�การแข�งขันเพิ่มสูงมากขึ้น 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย�

คู�แข�งโดยตรงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย�ของ ลากูน�า ภูเก็ต คือโครงการอสังหาริมทรัพย�ที่ตั้งอยู�แถวริมฝ��งตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ต ซึ่ง
ส�วนใหญ�เป�นอสังหาริมทรัพย�ใหม�ที่มีราคาค�อนข�างสูง ส�วนทางด�านริมฝ��งตะวันออกมีการพัฒนาสาธารณูปโภคน�อยกว�า หรือคุณภาพด�อยกว�า 
และหาดทรายที่สวยงามมีน�อย ในช�วงไม�กี่ป�ที่ผ�านมามีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�ในรูปแบบคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นเป�นจํานวนมากเนื่องด�วย
ที่ดินมีราคาสูงและคนต�างชาติสามารถถือครองอสังหาริมทรัพย�รูปแบบนี้ได� 

ลากูน�า ภูเก็ต นําเสนออสังหาริมทรัพย�ที่มีส�วนผสมของชื่อเสียงโรงแรม คุณภาพ และรูปแบบที่อยู�อาศัยหลากหลาย ซึ่งทําให�เกิดความแตกต�าง
จากคู�แข�ง มีผู�พัฒนาอสังหาริมทรัพย�มากมายรวมทั้งผู�พัฒนาท่ีตั้งสํานักงานในกรงเทพฯ เช�น แสนสิริ ศุภาลัย และ แลนด� แอนด� เฮ�าส� ที่ตั้งเป�า
หมายจับลูกค�ากลุ�มที่ต�องการอสังหาริมทรัพย�ราคาต่ํากว�า 10 ล�านบาท โดยตั้งกลุ�มเป�าหมายที่เป�นคนไทย ดังนั้นจึงไม�ได�เป�นคู�แข�งโดยตรงกับ
ทาง ลากูน�า ภูเก็ต ผู�พัฒนารายอ่ืนๆ ก็จะเป�นกลุ�มที่ตั้งเป�าหมายจับลูกค�ากลุ�มที่ต�องการซ้ือบ�านหลังที่สอง ซึ่งผู�พัฒนากลุ�มนี้ไม�ได�มีทําเลที่ตั้งดี
หรือชื่อเสียงที่แข็งแกร�งนัก

ลากูน�า ภูเก็ต ได�นําเสนอโครงการมากมายท่ีตรงกับความต�องการผู�ซื้ออสังหาริมทรัพย�ซึ่งแตกต�างจากผู�พัฒนาโครงการอ่ืนๆ อาทิเช�น มีการ
พัฒนาอย�างต�อเนื่องยาวนานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย�ที่มีคุณภาพ อยู�ในสภาพแวดล�อมที่ปลอดภัย สงบร�มรื่น และมีภูมิทัศน�ที่สวยงาม อีกทั้งมี
ทีมงานที่ได�รับการอบรมมาเป�นอย�างดีในการบริการหลังการขายเพื่อนําเสนอการบริการภายในบ�านเพื่ออยู�อาศัย ลากูน�า ภูเก็ต ยังนําเสนอ
สิ่งอํานวยความสะดวกหลากหลายเกี่ยวกับอาหารและสันทนาการ อาทิ สนามกอล�ฟ 18 หลุม ที่ตั้งอยู�ใกล�ที่พักอาศัย

กลยุทธ�ด�านราคา

โรงแรมในจังหวัดภูเก็ตและกรงเทพฯ ต�างดําเนินงานในตลาดที่มีการแข�งขันสูง ดังนั้น กลุ�มบริษัทฯ จําเป�นต�องระมัดระวัง และพร�อมปรับเปลี่ยน
กลยุทธ�การต้ังราคาค�าห�องพักเพื่อให�ผันแปรตามสภาวะการตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให�ได�อัตราค�าห�องพักเฉลี่ยและรายได�ต�อห�องพักที่ดีที่สุด 

ในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย� การขายอสังหาริมทรัพย�ที่สร�างเสร็จแล�วจําเป�นต�องตั้งราคาที่แข�งขันได�ในตลาด กลุ�มบริษัทฯ จะยังดําเนินกลยุทธ�
ในการนําเสนออสังหาริมทรัพย�ในราคาย�อมเยา (ต่ํากว�า 10 ล�านบาท) เช�น แคสเซีย ภูเก็ต และ ลากูน�า พาร�ค แคสเซีย เป�นโครงการพัฒนา
ในรูปแบบของอพาร�ทเม�นท� บริหารงานโดยโรงแรมแบรนด�ใหม�ในเครือบันยัน ทรี ราคาเริ่มต�นที่ 5 ล�านบาท โครงการลากูน�า พาร�ค (บ�าน
พักที่มีพื้นที่ติดกับรีสอร�ท) ประกอบด�วย ทาวน�โฮม (ราคา 9-11 ล�านบาท) และบ�านเดี่ยว (ราคา 15-16 ล�านบาท) ซึ่งมีขนาดเน้ือที่เล็กกว�า
อสังหาริมทรัพย�ที่เคยพัฒนาในโครงการ ลากูน�า วิลเลจ เพื่อเพิ่มความหลากหลายในด�านราคา 
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ภาพรวมในสามป�

ป�ญหาเศรษฐกิจของรัสเซียทําให�สถานการณ�การท�องเที่ยวในภูเก็ตเกิดการชะลอตัวลง แต�ยังได�รับการชดเชยโดยนักท�องเที่ยวชาวจีนที่เพิ่มขึ้น 
บริษัทฯ เชื่อว�าภูเก็ตยังคงเป�นสถานที่ที่ดึงดูดนักท�องเที่ยวชาวรัสเซียในการมาพักผ�อนในวันหยุด และจะสามารถเห็นการฟ��นตัวขึ้นในอีกไม�กี่ป�
ข�างหน�าหากเศรษฐกิจของรัสเซียดีขึ้น นอกจากนี้ การลงทุนอย�างต�อเนื่องในโรงแรมและรีสอร�ทหรูหราในจังหวัดภูเก็ตและกรงเทพฯ แสดงให�
เห็นถึงศักยภาพในการผลักดันให�ภูเก็ตและกรงเทพฯ เป�นจดหมายปลายทางเพื่อการพักผ�อนระดับโลก โดยมีโรงแรมระดับนานาชาติหลากหลาย
เข�ามาประกอบกิจการ หรือมีแผนจะเข�าเป�ดตัวในอีกไม�กี่ป�ข�างหน�า สิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคที่จําเป�นได�ถูกพัฒนาเพื่อรองรับ
โรงแรมเหล�านี้ 

ในระยะสั้นสถานการณ�ทางการเมืองในประเทศที่ไม�มั่นคง และสภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย สามารถส�งผลต�อการประกอบกิจการของธุรกิจ
โรงแรมและธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย� แต�ด�วยความน�าสนใจของเกาะภูเก็ตหรือกรงเทพฯ เอง ความโดดเด�น และแวดล�อมไปด�วยโรงแรมรีสอร�ท 
ระดับโลก ทําให�คาดว�าสภาวการณ�ถดถอยใดใดก็ตามจะมีอยู�แค�ชั่วระยะเวลาหนึ่ง โดยหากมองย�อนไปในอดีตจะพบว�าความวุ�นวายทางการเมือง
ในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นทําให�ความต�องการของผู�บริโภคในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย�ในจังหวัดภูเก็ตและกรงเทพฯ เกิดการ
ชะลอตัวแต�ไม�ถึงกับชะงักงัน ดังนั้น กลุ�มบริษัทฯ จึงมีความมั่นใจถึงแนวโน�มที่ดีในระยะยาว

แนวโน�มเศรษฐกิจ
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ความรับผิดชอบ
ขององค�กรต�อสังคม



ความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคม

นโยบายภาพรวม 

งานด�านความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคมถือเป�นภารกิจสําคัญของ ลากูน�า ภูเก็ต บริษัทฯ เน�นถึงการดําเนินธุรกิจอย�างมีความรับผิดชอบ 
คํานึงถึงผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย พิทักษ�รักษาส่ิงแวดล�อมตลอดจนการสร�างประโยชน�ให�แก�สังคมโดยรวม ควบคู�ไปกับการพัฒนาอย�างย่ังยืนทางธุรกิจ

ลากูน�า ภูเก็ต เริ่มก�อสร�างในป� พ.ศ. 2527 บนหาดบางเทา พื้นที่ที่เคยเป�นเหมืองดีบุกร�าง ซึ่งสํานักงานโครงการพัฒนาแห�งสหประชาชาติ 
ได�เคยประเมินว�า “เสียหายมากเกินกว�าจะพัฒนาได�” ในสองทศวรรษที่ผ�านมา ลากูน�า ภูเก็ต มุ�งมั่นในการพลิกฟ��นคืนชีวิตให�กับสิ่งแวดล�อม
สานต�อมรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งเสริมสร�างความมั่งคั่งให�แก�ชุมชนอย�างต�อเนื่องมาโดยตลอด 

ลากูน�า ภูเก็ต จัดสรรสวัสดิการให�กับพนักงานอย�างเป�นธรรมและครบถ�วน รวมทั้งเสริมสร�างความสัมพันธ�อันดีกับชุมชนท�องถิ่นผ�านกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ� งานประเพณีท�องถิ่น และกิจกรรมความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคมอย�างสม่ําเสมอ

โครงการด�านชุมชนสัมพันธ�และความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคมถูกจัดประเภทเป�นหมวดหมู� ดังนี้
1. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2. การส�งเสริมความเท�าเทียมกันของคนในสังคม
3. การส�งเสริมการศึกษา
4. การส�งเสริมด�านกีฬาและสุขภาพ
5. การอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม

การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน

การดําเนินงานด�านความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคมได�ถูกชี้แจงในรายงานประจําป�ของบริษัทฯ ซึ่งเนื้อหาในการรายงานประกอบไปด�วย
ความเป�นมาของโครงการ วัตถุประสงค�โครงการ และสรปผลการดําเนินกิจกรรมต�างๆ ด�านความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคม โดยสามารถ
วัดผลได�อย�างเป�นรูปธรรม 

การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต�อความรับผิดชอบต�อสังคม 

บริษัทฯ ให�ความสําคัญและมุ�งมั่นในการเป�นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต�อสังคม โดยได�จัดตั้งคณะกรรมการด�านความรับผิดชอบขององค�กรต�อ
สังคม (CSR) หรือที่มีชื่อเรียกว�า “กลุ�มลากูน�า ภูเก็ต อาสาเพื่อสังคม” (Laguna Phuket Social Committee) เพื่อสนันสนุนการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม
และพัฒนาชุมชนอย�างยั่งยืน  

ทั้งนี้ ไม�ปรากฏข�อร�องเรียนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบต�อสังคมแต�อย�างใด

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ�และความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคม

1. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 ลากูน�า ภูเก็ต ส�งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยการเผยแพร�และอนุรักษ�ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนในชุมชนผ�าน
 กิจกรรมต�างๆ เพื่อรักษาไว�ซึ่งวิถีชีวิตอันสมดุลระหว�างวัฒนธรรมด้ังเดิมและวัฒนธรรมต�างชาติที่เริ่มเข�ามาเป�นส�วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู�คน
 ในสังคม  

28      รายงานประจําป� 2558



 งานเทศกาลแห�เทียนพรรษา

 ผู�บริหารและพนักงานของ ลากูน�า ภูเก็ต กว�า 200 คน ร�วมขบวนแห�เทียนพรรษาไปยังวัดเทพวนาราม (วัดม�าหนิก) ในการร�วมสืบสาน
 ประเพณีแห�เทียนเข�าพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 โดยขบวนแห�ได�เดินผ�านใจกลางของชุมชนเชิงทะเล และตลอดเส�นทางประชาชน
 ยังได�ร�วมบริจาคทําบุญ รวมเป�นเงินกว�า 41,058 บาท มอบให�กับวัดเทพวนาราม ซึ่ง ลากูน�า ภูเก็ต ได�จัดกิจกรรมแห�เทียนพรรษานี้ติดต�อกัน
 มายาวนานเป�นป�ที่ 20 แล�ว

 งานเทศกาลถือศีลกินผัก (เทศกาลกินเจ)

 เทศกาลถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต เป�นเทศกาลประจําป�ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน จัดขึ้นระหว�างวันที่ 13 กันยายน ถึงวันที่
 21 ตุลาคม 2558 ป�นี้ ลากูน�า ภูเก็ต ได�บริจาคข�าวสาร อาหารแห�ง รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคมูลค�า 140,000 บาท ให�แก�ศาลเจ�าในพ้ืนที่
 ใกล�เคียง รวมถึงตั้งโต�ะสักการะขบวนแห�เทพเจ�า (ม�าทรง) บริเวณทางเข�า ลากูน�า ภูเก็ต เพื่อนํามาซึ่งความโชคดีมีสุขและความเป�นสิริมงคล
 ในช�วงเทศกาลถือศีลกินผักประจําป�นี้
 

 งานเทศกาลลอยกระทง

 ลากูน�า ภูเก็ต จัดงานประเพณีลอยกระทงร�วมกับเทศบาลตําบลเชิงทะเลมากว�า 14 ป� ซึ่งงานลอยกระทงป�นี้จัดตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน
 ณ ศูนย�การค�าคาแนล วิลเลจ บรรยากาศของงานเต็มไปด�วยสีสัน การแสดงทางวัฒนธรรมไทย และความบันเทิงที่หลากหลาย ในป�นี้มี
 ประชาชนและนักท�องเที่ยวเข�าร�วมงานกว�า 5,000 คน ต�างร�วมลอยกระทงเพื่อความเป�นสิริมงคล และเป�นการขอขมาต�อพระแม�คงคา
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2. การส�งเสริมความเท�าเทียมกันของคนในสังคม

 กิจกรรมส�งเสริมความเท�าเทียมกันของคนในสังคมมีความมุ�งมั่นท่ีจะเพิ่มพูนศักยภาพของคนในชุมชนและพนักงานผ�านโครงการด�านพัฒนา
 สังคมและคุณภาพชีวิต  เพื่อให�ทุกๆ คนในสังคมมีความเป�นอยู�ที่ดีขึ้น และมีความก�าวหน�าในชีวิตและมีความมั่นคงในวิชาชีพ

 โครงการซี้ดลิ้งส� - ธุรกิจร�านอาหารเพื่อสังคม

 โครงการซี้ดลิ้งส� เป�นโครงการธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบของร�านอาหาร โดยเป�ดให�บริการครั้งแรกที่ ลากูน�า ลังโค ประเทศเวียดนาม 
 โครงการนี้อยู�ภายใต�การบริหารจัดการและการให�คําปรึกษาของกลุ�มบันยัน ทรี ด�วยความร�วมมือกับภาครัฐและองค�กรเพื่อสังคม โดยมี
 วัตถุประสงค�ในการฝ�กอบรม สร�างอาชีพให�แก�เยาวชนในท�องถิ่นซึ่งขาดโอกาสผ�านการฝ�กฝนประสบการณ�และอบรมทักษะวิชาชีพ 

 ร�านอาหารซ้ีดลิ้งส�ตั้งอยู�ใจกลาง ลากูน�า ภูเก็ต ณ โรงแรมลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ ภูเก็ต รีสอร�ท ให�บริการอาหารท�องถิ่น อาหารเอเชียและ
 อาหารนานาชาติ เป�ดบริการทุกวัน ตั้งแต�เวลา 06.30 - 22.00 น.
 
 สหกรณ�ออมทรัพย�พนักงาน ลากูน�า ภูเก็ต

 กลุ�ม ลากูน�า ภูเก็ต ได�ก�อตั้งสหกรณ�ออมทรัพย�พนักงาน ลากูน�า ภูเก็ต ในเดือนมกราคม พ.ศ.2553 โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อให�บริการทางการ
 เงินที่มั่นคง เชื่อถือได� มีกําไรและเป�นธรรมแก�สมาชิก ซึ่งสมาชิกทุกคนเป�นเจ�าของสหกรณ�ร�วมกัน โดยการถือหุ�น ซึ่งจะได�รับผลประโยชน� 
 อันได�แก�เงินกู�ดอกเบี้ยต่ํา และเงินป�นผลดอกเบี้ยสูง โดยในป�จจบันสหกรณ�มีทุนเรือนหุ�นทั้งสิ้นกว�า 40 ล�านบาท และมีสมาชิกทั้งสิ้น 995 คน
 
 งานวันเด็กแห�งชาติ ลากูน�า ภูเก็ต

 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 ลากูน�า ภูเก็ต ได�จัดงานวันเด็กแห�งชาติเป�นครั้งที่ 23 โดยมีเด็กและผู�ปกครองจากชุมชนท�องถิ่นและแขกของ
 โรงแรมใน ลากูน�า ภูเก็ต ร�วมงานกว�า 5,000 คน ลากูน�า ภูเก็ต มีความประสงค�ที่จะส�งเสริมและสร�างแรงบันดาลใจให�เด็กๆ ได�ก�าวไปเป�น
 ผู�ใหญ�ที่ดีในอนาคต และเน�นย้ําให�เด็กๆ ได�เห็นถึงบทบาทและความสําคัญที่พวกเขามีต�อการพัฒนาสังคม  

3. การส�งเสริมการศึกษา

 กจิกรรมส�งเสรมิการศึกษามุ�งเสรมิสร�างศักยภาพของคนในชุมชนและเพ่ือนพนกังานผ�านโครงการซึง่ครอบคลมุกลุ�ม ผู�มสี�วนได�ส�วนเสยีทกุกลุ�ม
 อายุ เพื่อให�ทุกคนได�มีโอกาสสร�างความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและเข�าถึงโอกาสในการเรียนรู�อย�างต�อเนื่องตลอดชีวิต

 ลากูน�า ภูเก็ต ได�ตอบสนองความต�องการของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ด�วยการจัดหาการเรียนรู�ที่เหมาะสมกับความต�องการและความสนใจของ
 ผู�เรียน เราเชื่อมั่นว�าไม�มีสิ่งใดยิ่งใหญ�ไปกว�าแรงบันดาลใจและความต�องการเรียนรู�สิ่งใหม�ๆ อยู�เสมอ

 โรงเรียนอนุบาลลากูน�า ภูเก็ต

 โรงเรียนอนุบาลลากูน�า ภูเก็ต เริ่มก�อตั้งในป� พ.ศ. 2535 แรกเริ่มเป�ดเป�นศูนย�พัฒนาเด็กเล็กซึ่งได�รับการยอมรับอย�างกว�างขวางในระดับ
 ประเทศ ได�รับการจดทะเบียนเป�นโรงเรียนอนุบาลลากูน�า ภูเก็ต โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ
 ในป� พ.ศ. 2551 ในป�จจบันมีนักเรียนอายุระหว�าง 3 ถึง 6 ป� เข�าเรียนทั้งสิ้น 171 คน และมีบุคลากรด�านการศึกษาปฐมวัยจํานวน 11 คน
 นับต้ังแต�ป� พ.ศ. 2535 มีนักเรียน 2,935 คน ลงทะเบียนเรียน และมีนักเรียน 762 คน จบการศึกษาระดับอนุบาล 3 จากโรงเรียนอนุบาล ลากูน�า 
 ภูเก็ต

ความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคม
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 ศูนย�การเรียนรู�ชุมชน ลากูน�า ภูเก็ต

 ศูนย�การเรียนรู�ชุมชน ลากูน�า ภูเก็ต (CLC) ก�อตั้งในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 จากกองทุนฟ��นฟูผู�ประสบภัยสึนามิ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อ
 ช�วยเหลือผู�ประสบภัยในระยะยาว แรกเริ่มเป�ดเป�นศูนย�ภาษาอังกฤษชุมชนที่เป�ดสอนภาษาอังกฤษโดยไม�คิดมูลค�าแก�คนในชุมชน โดยได�รับ
 การสนับสนุนด�านอาคารสถานที่จากเทศบาลตําบลเชิงทะเล

 หลังจากปรับปรงอาคารสถานที่แล�วเสร็จ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ได�ทําพิธีเป�ดอย�างเป�นทางการ โดยเปลี่ยนชื่อเป�น ศูนย�การเรียนรู�ชุมชน 
 ลากูน�า ภูเก็ต เพื่อเป�นการระลึกถึงการครบรอบ 10 ป� เหตุการณ�สึนามิ โดยศูนย�การเรียนรู�ชุมชนนี้เป�นสถานที่ซึ่งคนในชุมชนได�ใช�ประโยชน�
 เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐาน และเพิ่มพูนความรู�ด�านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ตลอดจนการส�งเสริมการเรียนรู�ด�านศิลปะการแสดงต�างๆ  
 ป�จจบันมีผู�เข�าเรียนตามหลักสูตรต�างๆ กว�า 8,000 คน

 ศูนย�การเรียนรู�เคลื่อนท่ี “หนังสือเต็มรถ ห�องสมุดติดล�อ” (MLC)

 โครงการศูนย�การเรียนรู�เคลื่อนที่ “หนังสือเต็มรถ ห�องสมุดติดล�อ” มีวัตถุประสงค�เพื่อเสริมสร�างนิสัยรักการอ�านซึ่งเป�นพื้นฐานของการพัฒนา
 ตนเอง โครงการน้ีได�เริ่มต�นขึ้นในเดือนเมษายน 2557 โดยศูนย�การเรียนรู�เคลื่อนที่ฯ ทําหน�าที่เป�นทั้งห�องสมุดและห�องเรียนมีเป�าหมายในการ
 พัฒนาการอ�านออกเขียนได�ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให�แก�นักเรียนในโรงเรียนนําร�องของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล�เคียง
 

 งบประมาณในการดําเนินโครงการมาจากการระดมทุนผ�านกิจกรรมกีฬาที่จัดขึ้นโดย ลากูน�า ภูเก็ต เป�นจํานวนเงิน 2.2 ล�านบาท และได�รับ
 การสนับสนุนอีก 2.2 ล�านบาท จากมูลนิธิ บันยัน ทรี โกลบอล ป�จจบันศูนย�การเรียนรู�เคลื่อนที่ฯ ออกให�บริการแก�โรงเรียนต�างๆ สัปดาห�ละ 
 4 วัน มีนักเรียนกว�า 2,000 คน และครูกว�า 130 คน ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพังงา ได�รับประโยชน�จากโครงการนี้
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4. การส�งเสริมด�านกีฬาและสุขภาพ

 ลากูน�า ภูเก็ต มุ�งม่ันท่ีจะสร�างเสริมสังคมท่ีเข�มแข็ง และส�งเสริมสมดุลชีวิตของการทํางานและการทํากิจกรรมเพ่ือความสุขและความเพลิดเพลิน
 ดังนั้น บริษัทฯ จึงส�งเสริมการออกกําลังกายและการสร�างกําลังใจในทุกๆ กิจกรรมที่บริษัทฯ ริเริ่ม เช�น โครงการว�ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด และ
 การบริจาคโลหิตร�วมกับสภากาชาดไทย

 การบริจาคโลหิตให�กับสภากาชาดไทย

 ลากูน�า ภูเก็ต เป�นหนึ่งในองค�กรหลักที่บริจาคโลหิตให�แก�สภากาชาดไทยมากเป�นลําดับต�นๆ ของประเทศ ตั้งแต�ป� พ.ศ. 2546 จนถึงป�จจบัน
 ลากูน�า ภูเก็ต ร�วมบริจาคโลหิตแล�วทั้งสิ้น 1,512,900 ซีซี จากพนักงานที่เข�าร�วมโครงการบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 3,362 คน

 การว�ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด

 โครงการว�ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด สอนให�เด็กสามารถรอดพ�นจากอันตรายจากการจมน้ําทั้งที่สระน้ําหรือในทะเล ลากูน�า ภูเก็ต มุ�งมั่นที่จะ
 ส�งเสริมให�เด็กๆ มีความมั่นใจและมีความสามารถท่ีจะดูแลตนเอง สามารถเล�นสนุกและเอาตัวรอดได�ทั้งในสระน้ํา และในท�องทะเล ตลอด
 จนสามารถช�วยเหลือตนเองในสถานการณ�ฉุกเฉินได� ซึ่ง ลากูน�า ภูเก็ต ได�จัดโครงการสอนการว�ายน้ําให�แก�เด็กๆ ในจังหวัดภูเก็ตโดยไม�คิด
 ค�าใช�จ�าย 

 งบประมาณในการดําเนินโครงการมาจากการระดมทุนในงานกีฬาของ ลากูน�า ภูเก็ต รวมถึงงานกิจกรรมชุมชนในป� พ.ศ.2554 รวมเป�น
 เงินบริจาคทั้งสิ้น 1.2 ล�านบาท โดยตั้งแต�เริ่มต�นโครงการในป� 2554 จนถึงป�จจบัน มีนักเรียนจํานวน 2,285 คนผ�านการฝ�กฝนและเข�า
 ร�วมโครงการน้ี 

5. การอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม

 โครงการด�านการอนุรักษสิ่งแวดล�อมช�วยสร�างความตระหนักด�านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และผลกระทบต�อทรัพยากรธรรมชาติ
 ที่เกิดขึ้นจากมนุษย� ลากูน�า ภูเก็ต ได�สนับสนุนโครงการด�านสิ่งแวดล�อมเพื่อการฟ��นฟูทะเลและทรัพยากรชายฝ��งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและ
 จังหวัดใกล�เคียงโดยการร�วมมือกับหน�วยงานด�านการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมในส�วนท�องถิ่นและส�วนภูมิภาค

 เอิร�ธเช็ค (EarthCheck)

 เอิร�ธเช็ค คือ ระบบการรับรองด�านส่ิงแวดล�อมซึ่ง ลากูน�า ภูเก็ต เข�าร�วม โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานด�าน
 สิ่งแวดล�อมเพื่อให�เกิดการพัฒนาอย�างยั่งยืนตามกรอบการทํางานด�านสิ่งแวดล�อมและการพัฒนาสังคมอย�างยั่งยืน

 ลากูน�า ภูเก็ต ได�รับการรับรองระดับทองแดง ในเดือนกันยายน 2557 และได�รับการรับรองระดับเงิน ในเดือนเมษายน 2558 โดยมีการตรวจ
 ติดตามประจําป�ระหว�าง วันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน ที่ผ�านมา

 การปลูกป�าชายเลน

 ตั้งแต�ป� 2550 ลากูน�า ภูเก็ต ได�ร�วมมือกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรป�าชายเลน จังหวัดภูเก็ต ในการปลูกกล�าป�าชายเลน สําหรับป� 2558
 บริษัทฯ ได�ร�วมกันปลูกกล�าป�าชายเลนจํานวน 2,000 ต�น จนถึงป�จจบัน ลากูน�า ภูเก็ต ปลูกกล�าป�าชายเลนแล�วกว�า 22,500 ต�น ในพ้ืนที่ทาง
 ภาคใต�ของประเทศไทย โดยมีพนักงานกว�า 800 คน และชาวบ�านในชุมชนอีก 380 คน เข�าร�วมปลูกป�า

ความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคม

32      รายงานประจําป� 2558



 
 การอนุรักษ�พันธุ�เต�าทะเล

 ลากูน�า ภูเก็ต ได�สนับสนุนโครงการอนุรักษ�พันธุ�เต�าทะเลในจังหวัดภูเก็ตมาตั้งแต� พ.ศ. 2537 โดยส�งเสริมการระดมทุนเพื่อการวิจัยและ
 พัฒนารวมทั้งสร�างความตระหนักในการอนุรักษ�พันธุ�เต�าทะเลร�วมกับศูนย�วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��งอันดามัน รวมถึง
 กองทัพเรือภาค 3 ซึ่งมีภารกิจหลักในการอนุรักษ�พันธุ�เต�าทะเล อันได�แก� การศึกษาพฤติกรรมการวางไข� รวมถึงการติดตามและวิเคราะห�
 เส�นทางการอพยพของเต�าผ�านเครื่องมือไมโครชิป และดาวเทียม
 

 ในป� 2558 ลากูน�า ภูเก็ต ได�ปล�อยเต�าทะเลคืนสู�ธรรมชาติจํานวน 80 ตัว โดยมีผู�ร�วมงานกว�า 500 คน ซึ่งเมื่อรวมสถิติตั้งแต� พ.ศ. 2537
 แล�วพบว�า ลากูน�า ภูเก็ต ได�ปล�อยเต�าทะเลคืนสู�ธรรมชาติไปแล�วทั้งสิ้น 1,970 ตัว โดยมีผู�เข�าร�วมโครงการกว�า 3,500 คน
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กิจกรรมต�างๆ ในป� 2558

ตลาดนัดลากูน�า 

ในเดือนกุมภาพันธ� 2558 ลากูน�า ภูเก็ต เป�ดตัว “ตลาดนัดลากูน�า”
เพือ่เพิม่ช�องทางค�าขาย ส�งเสรมิการสร�างรายได�แก�ชาวชมุชน และเพือ่
เป�ดโอกาสให�นักท�องเที่ยวและแขกที่เข�าพักในโรงแรม รวมทั้งคนใน
ชุมชนท�องถิ่นท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติได�เลือกสรรสินค�าดีมี
คุณภาพ สะท�อนวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทยและอัตลักษณ�ภูเก็ต ภายใน
งานมีร�านแสดงสินค�า อาหารเครื่องดื่ม เสื้อผ�าและสินค�าแฟชั่น 
เครื่องใช�และของตกแต�งบ�าน สินค�าโอท็อป (OTOP) ผลิตภัณฑ�
หัตถกรรมและงานฝ�มือ ผลิตภัณฑ�สําหรับสัตว�เลี้ยง พืชพันธุ�ต�างๆ 
เกมส�และกิจกรรมบนเวทีอีกมากมาย

งานวันเด็กแห�งชาติ

ลากูน�า ภูเก็ต จัดงานวันเด็กแห�งชาติประจําป� 2558 เมื่อวันที่ 10
มกราคม 2558 ที่ลานกิจกรรมลากูน�า โกรฟ ประกอบด�วยการ
ประกวดความสามารถของเด็ก และความบันเทิงหลากหลาย อาทิ
การแสดงจําอวดหน�าม�านและมินิคอนเสิร�ตโดยศิลป�นชื่อดัง
“วงอีทีซี” โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อเสริมสร�างความสัมพันธ�กับชุมชน
ท�องถิ่นและส�งเสริมความสัมพันธ�อันดีในครอบครัว

งานเป�ดตัว ลากูน�า ภูเก็ต กอล�ฟ คลับ โฉมใหม�

งานเป�ดตัว ลากูน�า ภูเก็ต กอล�ฟ คลับ โฉมใหม� จัดขึ้นเมื่อวันที่
11 มกราคม 2558 เพื่อเผยโฉมภูมิทัศน�ใหม�ของสนามกอล�ฟ โดยมี
ผู�เข�าร�วมงานกว�า 120 คน ประกอบด�วยนักกอล�ฟ ส่ือมวลชน พันธมิตร
ทางธุรกิจ รวมทั้งสื่อจากต�างประเทศ และคณะผู�บริหารจากการ
ท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย ซึ่งได�รับการกล�าวขานว�าเป�นสนามกอล�ฟ
ที่ทันสมัยภายใต�การออกแบบที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม
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กิจกรรมต�างๆ ในป� 2558

การแข�งขันวิ่งมาราธอนนานาชาติ ลากูน�า ภูเก็ต 
ครั้งที่ 10 

มาราธอนนานาชาติ ลากูน�า ภูเก็ต ครั้งที่ 10 ในเดือนมิถุนายนป�นี้
มีนักวิ่งทุกเพศทุกวัยและทุกระดับความสามารถกว�า 5,700 คน ทั้ง
ชาวไทยและชาวต�างชาติจาก 43 ประเทศทั่วโลก ร�วมวิ่งแข�งขัน
ในประเภทระยะทางหลากหลาย พร�อมบรรยากาศงานวิ่งแสนสนุก 
เหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัว ภายในบริเวณรีสอร�ทครบวงจร
ลากูน�า ภูเก็ต และชุมชนต�างๆ ในเขตอําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ลากูน�า ภูเก็ต ผ�านการรับรองมาตรฐาน
ด�านสิ่งแวดล�อมระดับซิลเวอร�จากเอิร�ธเช็ค 

เอิร�ธเช็คเป�นองค�กรระดับโลกด�านมาตรฐานการจัดการและรักษา
สิ่งแวดล�อมเพื่อการท�องเที่ยวอย�างยั่งยืน ผ�านการเก็บและวิเคราะห�
ข�อมูลทางวิทยาศาสตร� เพื่อประเมินคุณภาพของป�จจัยที่มีผลต�อการ
จัดการพลังงาน สิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ (อาทิ การจัด
การนํ้า ไฟฟ�า ขยะ ปริมาณการปล�อยก�าซเรือนกระจก) ผลกระทบต�อ
ภาวะโลกร�อนและสิ่งแวดล�อมในภาพรวม โดย ลากูน�า ภูเก็ต ได�ผ�าน
การรับรองมาตรฐานด�านสิ่งแวดล�อมข้ันซิลเวอร�ระดับกลุ�มเป�นแห�ง
แรกในเอเชีย เม่ือวันที่ 2 เมษายน 2558

โรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ ทูลเกล�าฯ
ถวายเงินบริจาคแด�สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
พระราชวโรกาสให� คณะผู�บริหารโรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ เฝ�า
ทูลละอองพระบาท ทูลเกล�าทูลกระหม�อมถวายเงินบริจาคจํานวน
200,000 บาท เพื่อพระราชทานเป�นเงินสนับสนุนแก�โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลําพูน 
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คอนเสิร�ตการกุศล “ลากูน�า ภูเก็ต พรีเซ็นต� 
บอดี้สแลม แชริตี้ คอนเสิร�ต 2558”  

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ขาร็อคชาวภูเก็ตและจังหวัดต�างๆ
ทั่วประเทศรวม 5,000 คน เดินทางมาร�วมชมคอนเสิร�ตการกุศล
“ลากูน�า ภูเก็ต พรีเซ็นต� บอดี้สแลม แชริตี้ คอนเสิร�ต 2558”

ณ ลานกิจกรรมริมน้ําลากูน�าโกรฟ พื้นที่จัดอีเวนท�ระดับนานาชาติ
และกิจกรรมกลางแจ�งขนาดใหญ� รายได�บางส�วนจากการขายบัตร
ได�มอบให�โรงเรียนภูเก็ตป�ญญานุกูล เพ่ือนําไปใช�ปรับปรงห�องล็อคเกอร�
สร�างตู�และชั้นเก็บข�าวของเครื่องใช�ในหอพักนักเรียน  

การแข�งขัน ลากูน�า ภูเก็ต จูเนียร�กอล�ฟ
ทัวร�นาเมนต� ครั้งที่ 1

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2558 ลากูน�า ภูเก็ต กอล�ฟ คลับ ร�วมกับโรงเรียน
นานาชาติบริติชภูเก็ต จัดการแข�งขัน ลากูน�า ภูเก็ต จูเนียร� กอล�ฟ
ทัวร�นาเมนต� ครั้งที่ 1 โดยมีนักกอล�ฟเยาวชนเข�าร�วมแข�งขันจํานวน
67 คน โดยจัดการแข�งขันในรายการกอล�ฟ 18 หลุมประเภทเดี่ยว 
จํากัดอายุผู�เล�นตั้งแต� 6-18 ป� ร�วมแข�งขันในสนามปรับปรงใหม�ของ
ลากูน�า ภูเก็ต กอล�ฟ คลับ

พิธีเป�ดห�องอาหารซีดลิ้งส� ภูเก็ต
โครงการธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบของร�านอาหาร

ในเดือนกรกฎาคม 2558 ลากูน�า ภูเก็ต จัดงานเป�ดตัวห�องอาหาร
“ซ้ีดล้ิงส� ภูเก็ต” โครงการธุรกิจเพ่ือสังคมในรูปแบบร�านอาหารแห�งแรก
ณ โรงแรม ลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ ภูเก็ต รีสอร�ท ภายหลังจากการ
เป�ดตัวโครงการฯ ได� 9 เดือน มีวัตถุประสงค�เพื่อสร�างงานสร�างอาชีพ
ให�กับเยาวชนท�องถิ่นผู�ต�องการโอกาสทางสังคมและการศึกษา การ
เป�ดตัวห�องอาหารซี้ดลิ้งส� ภูเก็ต ถือเป�นความสําเร็จครั้งสําคัญของ
โครงการฯ ซึ่งประกอบไปด�วยหลักสูตรการอบรมระยะเวลา 18 เดือน
แบ�งเป�นการฝ�กอบรมวิชาชีพด�านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงลึก และตั้งเป�าหมายเพื่อเป�ด
ดําเนินกิจการธุรกิจเพ่ือสังคมในรูปแบบร�านอาหารแห�งแรก ณ ลากูน�า 
ภูเก็ต
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งานเป�ดตัวโรงแรม แคสเซีย ภูเก็ต 

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ลากูน�า ภูเก็ต ได�เป�ดบ�านต�อนรับแขก
ผู�มีเกียรติและสื่อมวลชนกว�า 300 คน สู�งาน “แคสเซีย อันวีลลิงส�
(Cassia Unveilings)” เป�ดตัวโรงแรมน�องใหม�ลําดับที่เจ็ดในกลุ�ม
ลากูน�า ภูเก็ต “แคสเซีย ภูเก็ต” โดย “แคสเซีย” เป�นแบรนด�โรงแรม
ใหม�ล�าสุดแบรนด�ท่ีสามภายใต�กลุ�มบันยัน ทรี และเป�ดให�แขกกลุ�มแรก
เข�าพักเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558

ศิลป�นชื่อดังระดับโลก “วงมารูนไฟว� (Maroon 5)” 
เยือนลากูน�า ภูเก็ต กอล�ฟ คลับ

สมาชิกวง Maroon 5 ลงสนามทดสอบฝ�มือโดยออกรอบ 18 หลุมถึง
2 รอบเมื่อวันที่ 11 และวันท่ี 12 กันยายน 2558 โดยเป�นการประเดิม
สนาม ลากูน�า ภูเก็ต กอล�ฟ คลับ ครั้งแรกของศิลป�นทั้ง 5 ในช�วง
หยุดพักผ�อนระหว�างการแสดงคอนเสิร�ตเวิลด�ทัวร�ในเอเชียและ
ออสเตรเลีย

บันยัน ทรี สปา คว�ารางวัลผู�ประกอบการสปายอดเย่ียม
สู�หอเกียรติยศแห�งการท�องเที่ยวในงาน TTG Travel
Awards ครั้งที่ 26 ประจําป� 2558

บันยัน ทรี สปา ได�รับการแต�งตั้งอย�างเป�นทางการให�เป�นเจ�าของ
รางวัลอันทรงเกียรติผู�ประกอบการสปายอดเยี่ยมสู� หอเกียรติยศ
แห�งการท�องเที่ยว หลังจากที่คว�ารางวัลผู�ประกอบการสปาที่ดีที่สุด
เป�นเวลา 10 ป�ติดต�อกัน ในงาน TTG Travel Awards ประจําป� 2558
นางสาวกันต�ฤทัย ร�งเรือง ตัวแทนจากบันยัน ทรี สปา กร�ป ขึ้น
รับมอบรางวัลอันทรงเกียรติในงานกาล�าดินเนอร�ซึ่งจัดขึ้นที่กรงเทพฯ 
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 
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การแข�งขัน ลากูน�า ภูเก็ต ไตรกีฬา ครั้งที่ 22

นักไตรกีฬาอาชีพและนักไตรกีฬาหลากหลายช�วงอายุกว�า 1,300 คน
จาก 44 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งนักกีฬาประเภททีมจํานวน 66 ทีม 
และนักวิ่งมหาสนุก 6 กม. พร�อมกันที่ “ลากูน�า ภูเก็ต” รีสอร�ท
ครบวงจรแห�งแรกของเอเชีย เพื่อเป�ดฉากการแข�งขันที่หน�าหาดของ
โรงแรมและจบลงที่ ลากูน�า โกรฟ ลากูน�า ภูเก็ต ในการแข�งขัน
ไตรกีฬาระดับตํานานแห�งเอเชีย ซึ่งประกอบด�วยการว�ายน้ํา 1.8 กม. 
ป��นจักรยาน 55 กม. และวิ่ง 12 กม. เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ทั้งยัง
เป�นการเร่ิมสัปดาห�ไตรกีฬาชาเล็นจ� ลากูน�า ภูเก็ต อีกด�วย

วิ่งมาราธอนแนวตั้งครั้งที่ 17 
ณ โรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพฯ

นางสายสม วงศาสุลักษณ� ประธานมูลนิธิร�วมน้ําใจต�านภัยเอดส� ร�วม
เป�นประธานในพิธีเป�ดงาน “ว่ิงมาราธอนแนวต้ัง คร้ังท่ี 17” ณ โรงแรม
บันยัน ทรี กรงเทพ โดยมีนักวิ่งเข�าร�วมทั้งหมดกว�า 800 คน รายได�
ทั้งหมดจากการจําหน�ายใบสมัครจะนําขึ้นทูลเกล�าฯ ถวายพระเจ�า
วรวงศ�เธอพระองค�เจ�าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อสมทบ
ทุน “กองทุนนมสําหรับเด็กในโครงการช�วยลดการติดเอดส�จากแม�
สู�ลูก” สภากาชาดไทยในพระอุปถัมภ�

กิจกรรมวันหยุดสุดสัปดาห�สําหรับนักกอล�ฟกับ
เซอร�นิค ฟ�ลโด

ระหว�างสองวันในภูเก็ต ฟ�ลโดเข�าพักที่ดับเบิ้ล พูลวิลล�า ณ โรงแรม
บันยัน ทรี ภูเก็ต ใช�เวลาว�างฝ�กซ�อม ณ ลากูน�า ภูเก็ต กอล�ฟ คลับ 
สนามรางวัลระดับเอเชีย และได�ร�วมกิจกรรม ณ แคสเซีย ภูเก็ต 
โรงแรมใหม�แบรนด�ที่สามโดยกลุ�มบันยัน ทรี ซึ่งนําเสนอรูปแบบการ
ให�บริการท่ีแปลกใหม โดยได�แรงบันดาลใจจากไลฟ�สไตล�ของคนร�นใหม�
นอกจากการเป�นโปรกอล�ฟระดับโลกแล�ว ฟ�ลโดยังเป�นที่รู�จักในฐานะ
ผู�อุปถัมภ�เด็กและเยาวชนที่มีใจรักในกีฬากอล�ฟ ผ�านการจัดรายการ 
“ฟ�ลโด ซีรี่ส� ทัวร�นาเมนท�” เพื่อให�โอกาสเด็กๆ ในกีฬากอล�ฟ ในการ
มาเยือนคร้ังน้ี ฟ�ลโดได�จัดกอล�ฟคลินิกสุดพิเศษให�กับนักกอล�ฟ 50 คน
รวมถึงนักกอล�ฟเยาวชนท�องถิ่น เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2558
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ลากูน�า ภูเก็ต รับรางวัล
“องค�กรท่ีมีผลงานด�านความรับผิดชอบต�อสังคมดีเด�น”
โดยหอการค�าอเมริกันในประเทศไทย

บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) ได�รับรางวัล
“องค�กรท่ีมีผลงานด�านความรับผิดชอบต�อสังคมดีเด�น ประจําป� 2558”
โดยหอการค�าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM CSR Excellence

(ACE) Recognition 2015) จากผลการดําเนินงานโครงการเพ่ือมอบ
โอกาสทางการศึกษาอย�างต�อเนื่องและหลากหลาย อาทิ “โรงเรียน
อนุบาล ลากูน�า ภูเก็ต” “ศูนย�การเรียนรู�ชุมชน” “ศูนย�การเรียนรู�เคล่ือนที่
หนังสือเต็มรถห�องสมุดติดล�อ” และ “โครงการธุรกิจเพ่ือสังคมในรูปแบบ
ร�านอาหารซ้ีดล้ิงส�ภูเก็ต” โดยพิธีมอบรางวัลจัดข้ึนเม่ือ 24 พฤศจิกายน 
โดยมี นายกลิน ทาวน�เซนด� เดวีส� เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
ประจําประเทศไทยให�เกียรติเป�นประธานมอบรางวัล

งานเป�ดโรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต ในรูปโฉมปรับปรงใหม�

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 โรงแรม บันยัน ทรี ภูเก็ต ได�จัด
งานเลี้ยงต�อนรับลูกค�าและสื่อมวลชน จากการที่โรงแรมได�ทําการ
ปรับปรงครั้งใหญ�สืบเนื่องมาจากการให�บริการระดับห�าดาวมายาว
นานกว�า 21 ป� ภายในงาน นายศรีราม กายลาซาม ผู�จัดการท่ัวไปของ
บันยัน ทรี ภูเก็ต ทําการกล�าวต�อนรับแขกผู�มีเกยีรติทุกท�านและเชิญ
พนักงานของโรงแรมท่ีทํางานกับโรงแรมมาต้ังแต�การเป�ดทําการ
วันแรกมาร�วมงานฉลองเป�ดรูปโฉมใหม�อีกด�วย ภายในงานมีแขก
120 ท�านจากหลากหลายสาขา เช�น ส�วนราชการ นักธุรกิจเอกชน 
และสื่อมวลชนแขนงต�างๆ ให�เกียรติมาเข�าร�วมงาน

การแข�งขันไตรกีฬา ชาเล็นจ� ลากูน�า ภูเก็ต ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 นักไตรกีฬาอาชีพและนักไตรกีฬา
หลากหลายช�วงอายุจํานวนกว�า 600 คน จาก 41 ประเทศ รวมทั้ง
ผู�เข�าแข�งขันประเภททีมจํานวน 29 ทีม พร�อมกันที่ “ลากูน�า ภูเก็ต” 
เพ่ือเป�ดฉากการแข�งขันรายการไตรกีฬาชาเล็นจ� ลากูน�า ภูเก็ต ครั้งที่ 3 
ที่หน�าหาดของโรงแรมและจบลงที่ลากูน�า โกรฟ การแข�งขันประกอบ
ด�วยการว�ายน้ํา 1.9 กม. ป��นจักรยาน 90 กม. และวิ่ง 21 กม.
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นายโฮ กวงป�ง(1) 

ประธานกรรมการบริษัท
(อายุ 63 ป�)
วันท่ีได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการคร้ังแรก:
4 กรกฏาคม 2529 

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
 มหาวิทยาลัยจอห�นสันแอนด�เวลส� ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการ
 มหาวิทยาลัยฮ�องกงโพลีเทคนิค ฮ�องกง
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร� (เศรษฐศาสตร�) 
 มหาวิทยาลัยแห�งประเทศสิงคโปร�
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร:
พี่ชายของนายโฮ กวงจิง และบิดาของนายโฮ เรน ฮวา
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริษัท 
 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)*
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
 บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด 
• กรรมการท่ีมิใช�ผู�บริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
 และกรรมการกําหนดค�าตอบแทน
 Diageo plc.
2543-2558
• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส� จํากัด (มหาชน)
2540-2558
• ประธานกรรมการบริษัท
 บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส� จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ  
 บริษัทที่เกี่ยวข�องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด
• ประธานกรรมการบริษัท  Singapore Management University
• ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ  Tropical Resorts Limited
• ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ
 Tropical Resorts Management Co., Ltd.
• ประธานกรรมการบริษัท
 School of Hotel and Tourism Management of the Hong Kong  
 Polytechnic University - School Advisory Committe

• กรรมการ
 Li-Ho Holdings (Private) Limited และบริษัทที่เกี่ยวข�อง
• กรรมการ  RHYC Pte. Ltd.
• กรรมการ  Chang Fung Company Limited
• กรรมการ  Bibace Investments Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข�อง
• กรรมการ  Recourse Investments Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข�อง
• กรรมการ  Freesia Investments Ltd. 
• กรรมการ  Sin-Hai Offshore Company Limited
• กรรมการ  บริษัท แม�สะมาดแลนด� จํากัด
• กรรมการ  Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข�อง
• กรรมการ  บริษัท แพล็ททินัม เอ็นเตอร�ไพรส� จํากัด
 และบริษัทที่เกี่ยวข�อง
• กรรมการ  บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ�มันสาํปะหลัง จํากัด
2549-2555
• กรรมการ  Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 
2531-2554
• กรรมการ  บริษัทที่เกี่ยวข�องของ
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ
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นายสุรพล สุปรัชญา(1) 

รองประธานกรรมการบริษัท
(อายุ 63 ป�)
วันท่ีได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการคร้ังแรก:
22 มีนาคม 2539

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน�
กรรมการอิสระ
(อายุ 71 ป�)
วันท่ีได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการคร้ังแรก:
7 พฤษภาคม 2546

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 มหาวิทยาลัย นิว เซ�าท� เวลส� ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญาตรี สาขากฎหมาย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• หลักสูตร Director Certification Program (2546)
• หลักสูตร Audit Committee Program (2548)
 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู�บริหาร IMD  เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร�แลนด�
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร:
ไม�มี 
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ
 บริหารความเส่ียง และกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ
 บริหารความเส่ียง และกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 
 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)*
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
 ประธานกรรมการสรรหา ค�าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท� จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท บางกอกแร�นช� จํากัด (มหาชน)
2546-2558
• กรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน
 บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส� จํากัด (มหาชน)
2542-2558
• กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง
 บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส� จํากัด (มหาชน)
2539-2558
• กรรมการอิสระ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส� จํากัด (มหาชน)
2553-2557
• กรรมการตรวจสอบ
 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท� จํากัด (มหาชน)
2551-2557
• กรรมการสรรหา ค�าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท� จํากัด (มหาชน)

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
• ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตแห�งประเทศไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (2552)
 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร:
ไม�มี 
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• รองประธานกรรมการบริษัท
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ  
 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)*
2539-2558
• กรรมการ  บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส� จํากัด  (มหาชน)
2550-2555
• รองประธานกรรมการบริหาร
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
2539-2555
• กรรมการ  บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• กรรมการ  บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ�มันสําปะหลัง จํากัด
• กรรมการ  บริษัท เวียดนามแทปป�โอก�า จํากัด
• กรรมการ  Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 
2551-2555
• กรรมการ  บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด
2539-2555
• กรรมการ  บริษัทที่เกี่ยวข�องของ
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัทฯ
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นายอุดม วิชยาภัย
กรรมการอิสระ
(อายุ 80 ป�)
วันท่ีได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการคร้ังแรก:
28 ธันวาคม 2535

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (2544)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (2546)
• หลักสูตร Director Certification Program (2547)
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (2547)
• หลักสูตร Audit Committee Program (2548)
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (2551)
 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร:
ไม�มี
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และ
 กรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด  (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และ
 กรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 
 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)*
2556-2558
• ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง
 บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส� จํากัด (มหาชน)
2551-2558
• ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน
 บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส� จํากัด (มหาชน)
2546-2558
• กรรมการอิสระ  บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส� จํากัด (มหาชน)
2536-2557
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
 กรรมการสรรหา
 บริษัท ไทยรับประกันภัยต�อ จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน 
ป�จจบัน
• ประธานกรรมการบริษัท
 บริษัท ภูเก็ต แฟนตาซี จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริษัท  บริษัท คาร�นิวัล เมจิก จํากัด
• กรรมการอิสระ
 บริษัท แอมคอร� เฟล็กซิเบิ้ล กรงเทพ จํากัด (มหาชน)

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน
 มหาวิทยาลัย Caen ประเทศฝรั่งเศส
• ประกาศนียบัตรด�าน Project Analysis
 มหาวิทยาลัย Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตรด�าน Mid Career Management
 มหาวิทยาลัย Western Ontario ประเทศแคนาดา
• หลักสูตร Director Accreditation Program (2546)
• หลักสูตร Audit Committee Program (2550)
 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร:
ไม�มี
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และ
 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด  (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และ
 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน
 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)*
• รองประธานกรรมการ  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ  บริษัท ล็อกซเล�ย� จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ  บริษัท เอเชียน ไฟย�โตซูติคอลส� จํากัด (มหาชน)
2556-2558
• กรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน
 บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส� จํากัด  (มหาชน)
2543-2558
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง
 บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส� จํากัด  (มหาชน)
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน 
ป�จจบัน
• ประธานกิตติมศักดิ์  สภาธุรกิจลุ�มแม�น้ําโขง 
• ประธานกรรมการบริหาร  ศูนย�เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล
• รองประธานกรรมการ  หอการค�าไทย
• กรรมการ
 บริษัท สป� ออยล� แอนด� แก�ส เซอร�วิสเซส  (ประเทศไทย) จํากัด
• กรรมการ  บริษัท ฮามิลการ� จํากัด
• กรรมการ  สถาบันพระปกเกล�า

ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ�
กรรมการอิสระ
(อายุ 73 ป�)
วันท่ีได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการคร้ังแรก:
15 พฤษภาคม 2544

คณะกรรมการบริษัทฯ

42      รายงานประจําป� 2558



นางสาวศรินธร อุนยโกวิท
กรรมการอิสระ
(อายุ 45 ป�)
วันท่ีได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการคร้ังแรก:
9 มีนาคม 2558

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร�
 วิทยาลัยสมิท ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Director Accreditation Program (2558)
 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร:
ไม�มี
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• กรรมการอิสระ
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
2542-2556
• ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร
 บริษัท เบอร�ด�า (ประเทศไทย) จํากัด

นายโฮ กวงจิง(1)

กรรมการ
(อายุ 59 ป�)
วันท่ีได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการคร้ังแรก:
27 กุมภาพันธ� 2538

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ปริญญาตรี สาขาสถาป�ตยกรรมศาสตร� 
 (เกียรตินิยมเหรียญทอง)
 มหาวิทยาลัยแห�งประเทศสิงคโปร�
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร:
น�องชายของนายโฮ กวงป�ง และอาของนายโฮ เรน ฮวา
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• กรรมการ  บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ  บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)*
2540-2558
• กรรมการ  บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส� จํากัด  (มหาชน)
2548-2554
• กรรมการผู�จัดการ (บริการด�านออกแบบ)
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข�องของ
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)(2)
• กรรมการ  บริษัทที่เกี่ยวข�องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด 
• กรรมการ  บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ�มันสําปะหลัง จํากัด
• กรรมการ  Profit Chain Ltd.
• กรรมการ  บริษัท ลานนา แลนด� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด
• กรรมการ  บริษัท แม�มาลัยดอยรีสอร�ท จํากัด
• กรรมการ  บริษัท แพล็ททินัม เอ็นเตอร�ไพรส� จํากัด
 และบริษัทที่เกี่ยวข�อง
• กรรมการ  Li-Ho Holdings (Private) Limited และ
 บริษัทที่เกี่ยวข�อง
• กรรมการ  Chang Fung Company Limited
• กรรมการ  PT Bintan Hotels
• กรรมการ  Bibace Investments Ltd.
• กรรมการ  Freesia Investments Ltd. 
• กรรมการ  Vail Enterprises Group Corp.

คณะกรรมการบริษัทฯ
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นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล(1)

กรรมการ
(อายุ 51 ป�)
วันท่ีได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการคร้ังแรก:
21 พฤศจิกายน 2555

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 มหาวิทยาลัยโอคแลนด� ประเทศนิวซีแลนด�
• Associate Chartered Accountant, 
 New Zealand Society of Accountants
 (ป�จจบันรู�จักในนาม New Zealand Institute of 
 Chartered Accountants)
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร:
ไม�มี
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• กรรมการ
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
• ผู�บริหารสูงสุดฝ�ายการเงิน  บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข�องของ
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)(2)
• กรรมการ  บริษัทที่เกี่ยวข�องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด
• กรรมการ  Tropical Resorts Limited และบริษัทที่เกี่ยวข�อง
• กรรมการ  Tropical Resorts Management Co. Ltd.
 และบริษัทที่เกี่ยวข�อง
• กรรมการ  Singapore-Bintan Resort Holdings Pte Ltd 
• กรรมการ  Donvale Limited 
• กรรมการ  Debenham Limited 
• กรรมการ  Hotel Management Ltd 
• กรรมการ  Private Collection (S) Pte. Ltd.

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยแห�งประเทศสิงคโปร�
• ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศฟ�ลิปป�นส�
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร:
ไม�มี
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• กรรมการท่ีมิใช�ผู�บริหาร
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ  บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)*
• กรรมการท่ีมิใช�กรรมการอิสระ และมิใช�ผู�บริหาร
 บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด 
2556-2558
• กรรมการ  บริษัท ไทยวาสตาร�ช จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ  บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส� จํากัด (มหาชน)
2540-2556
• กรรมการ  บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• กรรมการ  ICD (HK) Limited
2537-2557
• กรรมการ  บริษัทที่เกี่ยวข�องของ
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด  (มหาชน)
2538-2557
• ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ
 บริษัทที่เกี่ยวข�องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด 

นายเอเรียล พี วีร�า
กรรมการที่มิใช�ผู�บริหาร
(อายุ 63 ป�)
วันท่ีได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการคร้ังแรก:
13 พฤษภาคม 2540

คณะกรรมการบริษัทฯ
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นายโฮ เรน ฮวา(1)

กรรมการ
(อายุ 33 ป�)
วันท่ีได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการคร้ังแรก:
9 พฤศจิกายน 2554

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร� (การเงินและการจัดการ)  
 (เกียรตินิยม) วอร�ตันสคูล มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย
   ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร:
บุตรชายของนายโฮ กวงป�ง และหลานชายของนายโฮ กวงจิง
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• กรรมการ  บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)*
2558
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
 บริษัท ไทยวาสตาร�ช จํากัด (มหาชน)
2554-2558
• กรรมการ
 บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส� จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ
 บริษัทที่เกี่ยวข�องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด 
• กรรมการ  Bibace Investments Ltd.
 กรรมการ  Casita Holdings Ltd.
• กรรมการ  Dawina Investments Ltd.
• กรรมการ  ICD (HK) Limited
• กรรมการ  Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข�อง
• กรรมการ  Sin-Hai Offshore Company Limited
• กรรมการ  บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด
• กรรมการ  United Insulation Service Pte. Ltd.

นายชานคราร� ชานดราน(1)

กรรมการ
(อายุ 53 ป�)
วันท่ีได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการคร้ังแรก:
21 พฤศจิกายน 2555

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยคิงส�ตัน ประเทศอังกฤษ
• หลักสูตรอาชีวศึกษาระดับสูง สาขาการเงิน
 เซาท� เวส ลอนดอน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ
• Associate Chartered Accountant, 
 New Zealand Society of Accountants
 (ป�จจบันรู�จักในนาม New Zealand Institute of 
 Chartered Accountants)
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร:
ไม�มี
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• กรรมการ และกรรมการผู�จัดการ
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
• กรรมการผู�จัดการ (ธุรกิจสปา)
 บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• กรรมการ  บริษัทที่เกี่ยวข�องของ
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)(2)
• กรรมการ  บริษัทที่เกี่ยวข�องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด 
• กรรมการ
 บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด� รีสอร�ท (ประเทศไทย) จํากัด 
• กรรมการผู�จัดการ**  ลากูน�า ลังโก เวียดนาม

คณะกรรมการบริษัทฯ
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คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 มหาวิทยาลัยเวสเทอร�นซิดนีย� ประเทศออสเตรเลีย
• Associate Chartered Accountant, 
 Institute of Chartered Accountants ประเทศออสเตรเลีย
• หลักสูตร Director Certification Program (2553)
 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร:
ไม�มี
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• กรรมการ
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
2556
• รองกรรมการผู�จัดการ
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
2552-2555
• ผู�อํานวยการ ฝ�ายบัญชีและการเงิน 
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• กรรมการ  บริษัทที่เกี่ยวข�องของ
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)(2)
• ผู�อํานวยการ ฝ�ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย�
 บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด

นายสจ�วต เดวิด เรดดิ้ง(1)

กรรมการ 
(อายุ 48 ป�)
วันท่ีได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการคร้ังแรก:
10 สิงหาคม 2549

หมายเหตุ
- กรรมการและผู�บริหารทุกท�าน “ไม�มี” ประวัติการกระทําผิดกฏหมาย
- การเป�ดเผย “สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ” เป�นไปตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535
* บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) เป�นบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัท ระหว�างบริษัท ไทยวาสตาร�ช จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส� จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 
** ตั้งแต�วันที่ 18 มกราคม 2559 นายชานคราร� ชานดรานมิได�ดํารงตําแหน�ง กรรมการผู�จัดการของลากูน�า ลังโก เวียดนาม

(1) ผู�มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง
(2) รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข�อ “ข�อมูลการดํารงตําแหน�งของกรรมการและผู�บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558”

คณะกรรมการบริษัทฯ
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คณะผู�บริหาร หัวหน�าฝ�ายตรวจสอบภายในกลุ�มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ

Profile

คณะผู�บริหารของบริษัทฯ* 
 
 นายโฮ กวงป�ง  ประธานกรรมการบริหาร

 นายชานคราร� ชานดราน กรรมการผู�จัดการ

 นายควน เชท ผู�ช�วยผู�อํานวยการอาวุโส  ฝ�ายการเงินและบริหาร

 นายยิว โฮว เดวิท ซีท ผู�ช�วยผู�อํานวยการอาวุโส  ฝ�ายธุรกิจโรงแรม

 นางสาวพิพลอย ปลื้มอารมย�    ผู�ช�วยผู�อํานวยการ  ฝ�ายบริหารทรัพยากรบุคคล

 นายภาสพงฐ� นันทรักษ� ผู�ช�วยผู�อํานวยการ  ฝ�ายกฎหมาย
 

 นางสาวอารีวรรณ� ศรีวิชชุพงษ� ผู�ช�วยผู�อํานวยการ  ฝ�ายการเงิน

หัวหน�าฝ�ายตรวจสอบภายในกลุ�มบริษัท
 

 นายโฮ มิง ไว ผู�ช�วยผู�อํานวยการ  ฝ�ายตรวจสอบภายในกลุ�มบริษัท

เลขานุการบริษัทฯ 
 
 นางนันชลี เขจรนันทน� เลขานุการบริษัทฯ และผู�ช�วยผู�อํานวยการ  ฝ�ายบริหารงานองค�กร

PositionName

ประวัติตามที่เป�ดเผยในหัวข�อ 
คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประวัติตามที่เป�ดเผย
ในหัวข�อถัดไป

หมายเหตุ
- กรรมการและผู�บริหารทุกท�าน “ไม�มี” ประวัติการกระทําผิดกฏหมาย
- นายนิยม ทัศนีย�ทิพากร ได�ลาออกจากตําแหน�ง ผู�ช�วยผู�อํานวยการอาวุโส ฝ�ายประสานงานองค�กรและชุมชนสัมพันธ�ของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต�วันที่ 1 กุมภาพันธ�  2558
* ตั้งแต�วันที่ 1 กุมภาพันธ� 2558 ตําแหน�งผู�ช�วยผู�อํานวยการข้ึนไปทั้งหมด เข�าข�ายเป�นผู�บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�

คณะผู�บริหารของบริษัทฯ
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คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ประกาศนียบัตร สาขาบริหารจัดการโรงแรม
 สถานบันชาเทค ประเทศสิงคโปร�
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร:
ไม�มี
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• ผู�ช�วยผู�อํานวยการอาวุโส ฝ�ายธุรกิจโรงแรม
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• กรรมการ
 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร�ท แอนด� สปา (ไทยแลนด�) จํากัด 
2555-2556
• ผู�ช�วยผู�อํานวยการอาวุโส และรองกรรมการผู�จัดการ
 บริษัท ลากูน�า เวียดนาม จํากัด
2543-2555
• ผู�ช�วยผู�อํานวยการอาวุโส และกรรมการบริหาร
 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร�ท แอนด� สปา (ไทยแลนด�) จํากัด 

นายยิว โฮว เดวิท ซีท
ผู�ช�วยผู�อํานวยการอาวุโส   ฝ�ายธุรกิจโรงแรม
(อายุ 61 ป�)

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยแห�งประเทศสิงคโปร�
• หลักสูตร Director Certification Program (2545)
 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร:
ไม�มี
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• ผู�ช�วยผู�อํานวยการอาวุโส ฝ�ายการเงินและบริหาร
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
2543-2558
• กรรมการ  บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส� จํากัด (มหาชน) 
2555-2556
• ผู�ช�วยผู�อํานวยการอาวุโส ฝ�ายบริหารจัดการสินทรัพย�
 พัฒนาและกํากับดูแลโครงการเฉพาะกิจ
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
2551-2554
• ผู�ช�วยผู�อํานวยการอาวุโส ฝ�ายบริหารจัดการสินทรัพย�
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• กรรมการ  บริษัทที่เกี่ยวข�องของ
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)(1)
2551-2558
• กรรมการ  บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด

นายควน เชท
ผู�ช�วยผู�อํานวยการอาวุโส   ฝ�ายการเงินและบริหาร
(อายุ 49 ป�)

คณะผู�บริหารของบริษัทฯ
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คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ปริญญาตรี สาขากฏหมาย
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
• หลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
• หลักสูตร Director Certification Program (2556)
 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร:
ไม�มี
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• ผู�ช�วยผู�อํานวยการ ฝ�ายกฎหมาย
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข�องของ
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)(1)

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร�
 จฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร:
ไม�มี
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• ผู�ช�วยผู�อํานวยการ ฝ�ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• กรรมการ  บริษัทที่เกี่ยวข�องของ
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)(1)

นายภาสพงฐ� นันทรักษ�
ผู�ช�วยผู�อํานวยการ   ฝ�ายกฎหมาย
(อายุ 45 ป�)

นางสาวพิพลอย ปลื้มอารมย�   
ผู�ช�วยผู�อํานวยการ   ฝ�ายบริหารทรัพยากรบุคคล
(อายุ 57 ป�)

คณะผู�บริหารของบริษัทฯ

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• หลักสูตร Director Certification Program (2557)
 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร: 
ไม�มี
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• ผู�ช�วยผู�อํานวยการ ฝ�ายการเงิน
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• กรรมการ  บริษัทที่เกี่ยวข�องของ
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)(1)

นางสาวอารีวรรณ� ศรีวิชชุพงษ�
ผู�ช�วยผู�อํานวยการ  ฝ�ายการเงิน
(อายุ 43 ป�)
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คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ปริญญาโท สาขาดิเวลลอปเม�นท�แอดมินีสทเรชั่น
 มหาวิทยาลัยเวสเทอร�นมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Director Accreditation Program (2546)
• หลักสูตร Company Secretary Program (2545)
• หลักสูตร Effective Minutes Taking Program (2549)
 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร:
ไม�มี
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• เลขานุการบริษัทฯ และผู�ช�วยผู�อํานวยการ ฝ�ายบริหารงานองค�กร
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
2551-2555
• ผู�ช�วยผู�อํานวยการอาวุโส สํานักเลขานุการบริษัท
 บริษัท ทิสโก�ไฟแนนเชียลกร�ป จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
ไม�มี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยม)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง ประเทศสิงคโปร�
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร:
ไม�มี
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• ผู�ช�วยผู�อํานวยการ ฝ�ายตรวจสอบภายในกลุ�มบริษัท
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
• ผู�ช�วยผู�อํานวยการ ฝ�ายตรวจสอบภายในกลุ�มบริษัท
 บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด 
2555-2557
• ผู�จัดการอาวุโส ฝ�ายตรวจสอบภายใน
 บริษัท เคปเปล แลนด� จํากัด
2552-2555
• ผู�อํานวยการ ฝ�ายตรวจสอบภายใน
 กลุ�มบริษัท แพน แปซิฟ�ค โฮเท็ล
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
ไม�มี

นางนันชลี เขจรนันทน�
เลขานุการบริษัทฯ และ
ผู�ช�วยผู�อํานวยการ ฝ�ายบริหารงานองค�กร
(อายุ 49 ป�)

นายโฮ มิง ไว
ผู�ช�วยผู�อํานวยการ  ฝ�ายตรวจสอบภายในกลุ�มบริษัท
(อายุ 38 ป�)

หมายเหตุ
- การเป�ดเผย “สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ” เป�นไปตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535

(1) รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหัวข�อ “รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย�อย ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2558”

คณะผู�บริหารของบริษัทฯ
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อังสนา
ลากูน�า ภูเก็ต

ลอยกระทง บาร�

ห�องประชุม - โลตัส รูม บ�านทะเล



ข�อมูลการดํารงตําแหน�งของกรรมการและผู�บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู�บริหารของบริษัทฯ

รายชื่อ LRHลําดับ
ที่

บริษัทย�อย

AVCI BGL BT1 BT2 BT3 BT4 BTD BTG(S) BTG(T) CGL L3 LBTG LBTL

 1 นายโฮ กวงป�ง BoDC, CEO, M - - - - - - - - - - - - -

 2 นายสุรพล สุปรัชญา DC - - - - - - - - - - - - -

 3 นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน� ID, ARCC, NRC - - - - - - - - - - - - -

 4 ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ�  ID, ARC, NRCC - - - - - - - - - - - - -

 5 นายอุดม  วิชยาภัย ID, ARC, NRC - - - - - - - - - - - - -

 6 นางสาวศรินธร อุนยโกวิท ID - - - - - - - - - - - - -

 7 นายโฮ  กวงจิง /  - / / / / / / - / - / - /

 8 นายเอเรียล  พี วีร�า / - - - - - - - - - - - - -

 9 นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล / PC / / / / / / / / / / / /

 10 นายโฮ เรน ฮวา / - - - - - - - - - - - BoDC -

 11 นายชานคราร� ชานดราน /, MD, M - / / / / / / - / / / - /

 12 นายสจ�วต เดวิด เรดดิ้ง / PD / / / / / / / / - / - /

 13 นายควน  เชท M / / / / / / / - / / / - /

 14 นายยิว โฮว เดวิท ซีท M - - - - - - - - - - - - -

 15 นางสาวพิพลอย ปลื้มอารมย�    M - - - - - - - - - - - - -

 16 นายภาสพงฐ� นันทรักษ� M - / / / / / / - / - / - /

 17 นางสาวอารีวรรณ� ศรีวิชชุพงษ� M - / / / / / / - / / / - /

 18 นายโฮ  มิง ไว M - - - - - - - - - - - - -

 19 นางนันชลี เขจรนันทน� M - - - - - - - - - - - - -

หมายเหตุ
BoDC = ประธานกรรมการบริษัท CEO = ประธานกรรมการบริหาร
DC = รองประธานกรรมการบริษัท ID = กรรมการอิสระ
MD = กรรมการผู�จัดการ PD = President Director
PC = President Commissioner ARCC = ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง
ARC = กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง NRCC = ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน
NRC = กรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน / = กรรมการ 
- = ไม�ดํารงตําแหน�งใดๆ M = ผู�บริหารตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�

 ชื่อเต็มของบริษัทปรากฏในหัวข�อ “ชื่อย�อและชื่อเต็มของบริษัท”
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คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู�บริหารของบริษัทฯ

บริษัทย�อย บริษัทที่
เกี่ยวข�องกัน

บริษัทร�วม

LCL LHC LVLLEL LLL MCPLGL LSC PKRD PSD TLDC TWDC TWPL TWRH TWT TWT2 LBTH TRL BI HHBR

 - - - - - - - - - - - - - - - - - BoDC / - 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 - - / - - / - / / / - / / / / / / - / - 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 - - / - / / / / / / - / / / / / / / - - 

 - - - - - - - - - - - - - - - - BoDC - / - 

 - - / / / / / / / / - / / / / / - - - - 

 - / / / / / / / / / / / / / / / - - - - 

 - / / / / / / / / / / / / / / / - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 - / / / / / / / / / - / / / / / - - - - 

 - / / - - / / / / / - / / / / / - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รายงานประจําป� 2558      53



รายชื่อ
บริษัทย�อย 

AVCI BT2 BTD CGLBGL BT3 BTG(S) L3BT1 BT4 BTG(T) LBTG

นายโฮ กวงจิง - / / / / / / - / - / -

นายควน เชท / / / / / / / - / / / -

นายสจ�วต  เดวิด เรดดิ้ง PD / / / / / / / / - / -

นางสาวอารีวรรณ�  ศรีวิชชุพงษ� - / / / / / / - / / / -

นายชานคราร� ชานดราน - / / / / / / - / / / -

นางแคลร� เชียง ซี งอ - - - - - - - / / - - -

นายพิทักษ�   บุญพจนสุนทร - - - - - - - - - - - -

นายโฮ   เรน ฮวา - - - - - - - - - - - BoDC

นายเอ็ดดี้    ซี ฮอก ไล PC / / / / / / / / / / /

นายภาสพงฐ� นันทรักษ� - / / / / / / - / - / -

นายอัศวิน เหมือนสร�อย - - - - - - - - - - - -

นายบุญ   ยงสกุล - - - - - - - - - - - -

นางสาวศรีญา   ยงสกุล - - - - - - - - - - - -

นางสาวกันต�ฤทัย  ร�งเรือง - - - - - - - - / - - -

นางสาวป�ลันธนา ชรินกาญจน� - - - - - - - - / - - -

นางสาวพิพลอย ปลื้มอารมย�    - - - - - - - - - - - -

นายประวิทย� อนันต�คูศรี - - - - - - - - - - - -

นาย Djunaidi Maskur / - - - - - - - - - - -

หมายเหตุ   
BoDC = ประธานกรรมการบริษัท
PC = President Commissioner
PD = President Director
/ = กรรมการ
- = ไม�ดํารงตําแหน�งใดๆ

ชื่อเต็มของบริษัทปรากฏในหัวข�อ “ชื่อย�อและชื่อเต็มของบริษัท”

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย�อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู�บริหารของบริษัทฯ
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บริษัทย�อย

LBTL LCL LEL LGL LHC LLL LSC LVL MCP PKRD PSD TLDC TWDC TWPL TWRH TWT TWT2

 / - - / - - / - / / / - / / / / /

 / - / / / / / / / / / / / / / / /

 / - / / / / / / / / / / / / / / /

 / - / / - - / / / / / - / / / / /

 / - - / / / / / / / / - / / / / /

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

 - - - - - - - - - - - / - - - - -  

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

 / - - / - / / / / / / - / / / / /

 / - / / / / / / / / / - / / / / /

 - / - - - - - - - - - - - - - - -

 - - - - - / - - - - - - - - - - -

 - - - - - / - - - - - - - - - - -

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

 - - / - - - - - - - - - - - - - -

 - - - - / - - - - - - - - - - - -

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู�บริหารของบริษัทฯ
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1 ธีรวุฒิ โทธรัตน� ผู�จัดการอาวุโส ฝ�ายจัดการการท�องเที่ยว
 บริษัท ลากูน�า เอ็กซ�เคอร�ชั่น จํากัด
2 รอย เลา ผู�ช�วยผู�อํานวยการ ฝ�ายการขายอสังหาริมทรัพย�
 บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด
3 แอนโทนี่ โล ผู�ช�วยผู�อํานวยการอาวุโส ฝ�ายการบริการส�วนกลาง
 บริษัท ลากูน�าเซอร�วิส จํากัด
4 เดวิท ซีท ยิว โฮว ผู�ช�วยผู�อํานวยการอาวุโส ฝ�ายธุรกิจโรงแรม
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
5 สจ�วต เดวิด เรดดิ้ง ผู�อํานวยการ ฝ�ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย�
 บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด
6 ชานคราร� ชานดราน ผู�อํานวยการอาวุโส และกรรมการผู�จัดการ
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
7 ควน เชท ผู�ช�วยผู�อํานวยการอาวุโส ฝ�ายการเงินและบริหาร
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
8 ภาสพงฐ� นันทรักษ� ผู�ช�วยผู�อํานวยการ ฝ�ายกฎหมาย
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
9 อิทธิพัทธ� จิระสถิตย� ผู�จัดการโรงแรม
 โรงแรม ลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ ภูเก็ต รีสอร�ท
10 สราวุธ จันทรสุวรรณ ผู�จัดการอาวุโส ฝ�ายโครงการและพัฒนาอสังหาริมทรัพย�
 บริษัท ภูเก็ต รีสอร�ท ดีเวลลอปเมนต� จํากัด
11 ภรทิพย� กันเขียว ผู�จัดการอาวุโส ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
12 พิพลอย ปลื้มอารมย� ผู�ช�วยผู�อํานวยการ ฝ�ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
13 บุปผา ประทีป ณ ถลาง ผู�จัดการอาวุโส ฝ�ายบริการลูกค�าอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน
 บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด
14 ไบรอัน คอนเนลลี่ ผู�จัดการท่ัวไป
 โรงแรม อัสนา ลากูน�า ภูเก็ต
15 ศรีราม กายลาซาม ผู�จัดการท่ัวไป - ภูเก็ต
 โรงแรม บันยัน ทรี ภูเก็ต
16 พอล แอนโทนี่ วิลสัน ผู�จัดการอาวุโส ฝ�ายสนามกอล�ฟ
 บริษัท ลากูน�า แกรนด� จํากัด
17 มาร�ค แลนด�กราฟ ผู�จัดการท่ัวไป
 โรงแรม เอ�าท�ริกเกอร� ลากูน�า ภูเก็ต รีสอร�ท แอนด� วิลล�า
18 อิเลียส แวมวากัส ผู�จัดการท่ัวไป
 โรงแรม แคสเซีย ภูเก็ต
19 ภัสราภรณ� เกาทัณฑ� ผู�จัดการอาวุโส ฝ�ายปฏิบัติการ
 บริษัท ลากูน�า แกรนด� จํากัด
20 ประภา เหมมินทร� ผู�จัดการอาวุโส ฝ�ายขายและกิจกรรมองค�กร
 บริษัท ลากูน�าเซอร�วิส จํากัด
21 แพร สุนันทารักษ� ผู�จัดการอาวุโส ฝ�ายชุมชนสัมพันธ�
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)

คณะผู�บริหาร ลากูน�า ภูเก็ต
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ลากูน�า ภูเก็ต
กอล�ฟ คลับ



สํานักงานใหญ�
บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
อาคารไทยวา 1 ชั้น 7, 22 และ 24
21/17บี, 21/17ซี, 21/65, 21/66 และ 21/68
ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท� 66 (0) 2677 4455   l   โทรสาร 66 (0) 2285 0733
สาขา
390/1 หมู�ที่ 1 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
  Homepages 
www.lagunaresorts.com (เว็บไซต�ธุรกิจ)   l   www.lagunaphuket.com (เว็บไซต�การตลาด)
ทะเบียนบริษัทเลขที่
0107535000371 (เดิม บมจ. 70)
ประเภทธุรกิจหลัก
ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย� 
ทุนจดทะเบียน
2,116,753,580 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล�ว
1,666,827,010 บาท
จํานวนและประเภทหุ�นที่ได�ออก และมูลค�าต�อหุ�น
หุ�นสามัญจํานวน 166,682,701 หุ�น มูลค�าหุ�นละ 10 บาท
ข�อจํากัดสัดส�วนผู�ถือหุ�นต�างด�าว
ไม�เกินร�อยละ 49 ของหุ�นที่ได�ออกและได�ชําระแล�วทั้งหมดของบริษัทฯ
อัตราส�วนที่ยินยอมให� บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนรวม เพื่อผู�ลงทุนต�างด�าว จํากัด ลงทุนในหรือมีไว�ซึ่งหุ�นของบริษัทฯ
ไม�เกินร�อยละ 20 ของหุ�นที่ได�ออกและได�ชําระแล�วทั้งหมดของบริษัทฯ
นโยบายเงินป�นผลของบริษัทฯ
นโยบายเงินป�นผลของบริษัทฯ คือ การมุ�งมั่นที่จะเพิ่มมูลค�าเงินลงทุนให�ผู�ถือหุ�น และสนับสนุนผู�ถือหุ�นให�ลงทุนในบริษัทฯ อย�างยาวนาน ด�วยการ
จ�ายเงินป�นผลท่ีมีอัตราการเติบโตต�อป�ท่ีสามารถคาดการณ�ได�และมิได�รับผลกระทบจากความผันผวนของกําไร ด�วยวัตถุประสงค�ดังกล�าว นโยบาย
เงินป�นผลของบริษัทฯ จึงเป�นไปตามหลักการของความมีเสถียรภาพ การคาดการณ�ได� และการเติบโตที่บริหารจัดการได� แนวทางเป�นดังนี้
• ความมีเสถียรภาพ บริษัทฯ จะจ�ายเงินป�นผลในแต�ละป� เว�นแต�กรณีที่บริษัทฯ เผชิญกับผลขาดทุนอย�างรนแรง เพื่อให�ผู�ถือหุ�นมิได�รับ
   ผลกระทบจากความผันผวนของกําไรในแต�ละป�
• การคาดการณ�ได� ผู�ถือหุ�นสามารถคาดคะเนถึงเงินป�นผลที่จะได�รับในแต�ละป�ได� ซึ่งอาจจะทําให�ผู�ถือหุ�นสามารถวางแผนบริหาร
   จัดการรูปแบบสัดส�วนการลงทุนของตนเองได�ดียิ่งขึ้น
• การเติบโตที่บริหารจัดการได� บริษัทฯ มุ�งมั่นที่จะจ�ายเงินป�นผลเพิ่มขึ้นในแต�ละป�และมีความผันแปรน�อยที่สุดภายใต�กรอบที่กําหนดกว�างๆ แต�
   ต�องเป�นอัตราส�วนที่แปรผันตามผลกําไรจากการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทฯ เงินสด และการประมาณ
   การกระแสเงินสด
นโยบายเงินป�นผลของบริษัทย�อย
สําหรับนโยบายการจ�ายเงินป�นผลของบริษัทย�อยน้ัน บริษัทย�อยจะจ�ายเงินป�นผลจากกําไรสุทธิของบริษัทย�อย ท้ังน้ี การจ�ายเงินป�นผลจะนําป�จจัย
ต�างๆ มาประกอบการพิจารณา อาทิเช�น ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล�อง การขยายธุรกิจ และป�จจัยที่เกี่ยวข�องในการบริหารงาน
ของบริษัทย�อย ทั้งนี้ ไม�มีการกําหนดนโยบายการจ�ายเงินป�นผลเฉพาะเจาะจง
จํานวนพนักงาน
70 คน (เฉพาะพนักงานที่สังกัดบริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

โครงสร�างบริษัทฯ และโครงสร�างการจัดการ

ข�อมูลทั่วไป
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บริษัทที่บริษัทฯ ถือครองตั้งแต�ร�อยละ 10 ขึ้นไป

สัดส�วนการถือหุ�น
(ทางตรง+ทางอ�อม*) (%)

บริษัท
(ชื่อย�อ)

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

มูลค�าที่ตราไว�
(บาท/หุ�น)

ทุนชําระแล�ว
(บาท)

ประเภทกิจการ สํานักงานใหญ� โทรศัพท� โทรสาร

 AVCI ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ บินตัน USD2,335,000 USD10.00 USD850,000 100.00 (62) 770 693 402 (62) 770 693 402
 
 BGL ธุรกิจโรงแรม ภูเก็ต 1,546,000,000 100.00 1,546,000,000 100.00 66 (0) 7632 4101-7 66 (0) 7627 1808

 BI ธุรกิจลงทุน บริทิช เวอร�จิน ไอร�แลนด� USD50,000 USD0.01 USD10,100 19.80 (65) 6849 5888 (65) 6849 5713
 
 BT1 พัฒนาอสังหาริมทรัพย� ภูเก็ต 20,930,000 100.00 20,930,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2

 BT2 พัฒนาอสังหาริมทรัพย� ภูเก็ต 19,100,000 100.00 19,100,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2
 
 BT3 พัฒนาอสังหาริมทรัพย� ภูเก็ต 7,750,000 100.00 7,750,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2
 
 BT4 พัฒนาอสังหาริมทรัพย� ภูเก็ต 14,550,000 100.00 14,550,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2
 
 BTD พัฒนาอสังหาริมทรัพย� ภูเก็ต 80,000,000 100.00 80,000,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2

 BTG(S) ร�านขายสินค�า สิงคโปร� -** -** SGD432,000 51.00 (65) 6849 5888 (65) 6462 0186
 
 BTG(T) ร�านขายสินค�า กรงเทพฯ 7,750,000 100.00 7,750,000 51.00 66 (0) 2677 3100 66 (0) 2677 3200

 CGL ธุรกิจลงทุน ฮ�องกง HKD10,000 HKD1.00 HKD2 100.00 (852) 2598 5234 (852) 2598 7500
 
 HHBR หยุดดําเนินกิจการชั่วคราว กรงเทพฯ 10,000,000 10.00 10,000,000 10.00 66 (0) 2454 0037 66 (0) 2454 1097
 
 L3 พัฒนาอสังหาริมทรัพย� ภูเก็ต 100,000 100.00 100,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2

 LBTG ค�าขายและค�าปลีกสินค�าอุปโภคและ ยูนนาน USD75,000 - USD75,000 51.00 (86) 888 533 1111 (86) 888 533 2222
  บริโภคในโรงแรมรีสอร�ท
 
 LBTH ธุรกิจโรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย�  ยูนนาน USD18,400,000 - USD18,400,000 49.04 (86) 888 533 1111 (86) 888 533 2222
   
 LBTL ธุรกิจโรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย� ภูเก็ต 1,500,000,000 100.00 1,500,000,000 100.00 66 (0) 7632 4374 66 (0) 7632 4375
  
 LCL ยังไม�เป�ดดําเนินกิจการ กรงเทพฯ 1,000,000 100.00 1,000,000 85.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733

 LEL ธุรกิจให�บริการด�านท�องเที่ยว ภูเก็ต 8,000,000 100.00 8,000,000 49.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2370
 
 LGL ธุรกิจสนามกอล�ฟ ภูเก็ต 1,000,000,000 100.00 1,000,000,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2
  และพัฒนาอสังหาริมทรัพย�

 LHC ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พัก ภูเก็ต 330,000,000 100.00 330,000,000 100.00 66 (0) 7636 2400 66 (0) 7636 2401
  ตากอากาศ และพัฒนาอสังหาริมทรัพย�

โครงสร�างบริษัทฯ และโครงสร�างการจัดการ
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บริษัทที่บริษัทฯ ถือครองตั้งแต�ร�อยละ 10 ขึ้นไป (ต�อ)

บริษัท
(ชื่อย�อ) ประเภทกิจการ สํานักงานใหญ�

 LLL พัฒนาอสังหาริมทรัพย� ภูเก็ต 1,000,000 100.00 1,000,000 95.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2
 
 LSC ให�บริการสาธารณูปโภคและบริการอื่นๆ ภูเก็ต 90,500,000 100.00 90,500,000 72.90 66 (0) 7630 5639-42 66 (0) 7630 5643
  แก�โรงแรมของบริษัทย�อย
  
  LVL ธุรกิจโรงแรม ภูเก็ต 6,000,000 100.00 6,000,000 100.00 66 (0) 7633 6900 66 (0) 7633 6970
 
 MCP พัฒนาอสังหาริมทรัพย� กรงเทพฯ 232,300,000 100.00 232,300,000 100.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733
 
 PKRD พัฒนาอสังหาริมทรัพย� ภูเก็ต 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2
 
 PSD พัฒนาอสังหาริมทรัพย� กรงเทพฯ 28,400,000 100.00 28,400,000 100.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733
 
 TLDC พัฒนาอสังหาริมทรัพย� กรงเทพฯ 251,000,000 1,000.00 251,000,000 50.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733
 
 TRL ลงทุนและพัฒนารีสอร�ท ฮ�องกง -*** -*** USD21,000,000 25.87 (852) 2525 8854 (852) 2845 2754
 
 TWDC พัฒนาอสังหาริมทรัพย� ภูเก็ต 214,370,000 100.00 214,370,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2

 TWPL ธุรกิจโรงแรม ให�เช�าพื้นที่ กรงเทพฯ 2,250,000,000 100.00 2,250,000,000 100.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733
  อาคารสํานักงาน
  และพัฒนาอสังหาริมทรัพย�

 TWRH ธุรกิจลงทุน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย� กรงเทพฯ 1,550,000,000 100.00 1,550,000,000 100.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733
  
 TWT ธุรกิจให�เช�าพื้นที่อาคารสํานักงาน กรงเทพฯ 455,000,000 100.00 455,000,000 100.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733
  
 TWT2 พัฒนาอสังหาริมทรัพย� กรงเทพฯ 21,000,000 100.00 21,000,000 100.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733

หมายเหตุ
* นับเฉพาะบริษัทที่บริษัทฯ ถือครองผ�านบริษัทย�อย (ตั้งแต�ร�อยละ 50) เท�านั้น
** นับตั้งแต�วันที่ 30 มกราคม 2549 หลักเกณฑ�เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและมูลค�าที่ตราไว�ต�อหุ�นของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร�ได�ถูกยกเลิกโดยผลแห�งกฎหมาย
*** นับตั้งแต�วันที่ 3 มีนาคม 2557 หลักเกณฑ�เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและมูลค�าที่ตราไว�ต�อหุ�นของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศฮ�องกงได�ถูกยกเลิกโดยผลแห�งกฎหมาย
- ชื่อเต็มของบริษัทปรากฏในหัวข�อ “ชื่อย�อและชื่อเต็มของบริษัท” 

โครงสร�างบริษัทฯ และโครงสร�างการจัดการ

สัดส�วนการถือหุ�น
(ทางตรง+ทางอ�อม*) (%)

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

มูลค�าที่ตราไว�
(บาท/หุ�น)

ทุนชําระแล�ว
(บาท)

โทรศัพท� โทรสาร
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หมายเหตุ : ชื่อเต็มของบริษัทปรากฏในหัวข�อ ”ชื่อย�อและชื่อจริงของบริษัท”

โครงสร�างการถือหุ�น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
โครงสร�างบริษัทฯ และโครงสร�างการจัดการ
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รายนามผู�ถือหุ�นรายใหญ� ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2558#

หมายเหตุ
# = ณ วันป�ดสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นครั้งล�าสุด ผู�ลงทุนสามารถดูข�อมูลผู�ถือหุ�นที่เป�นป�จจบันก�อนการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2559 ได�จาก www.lagunaresorts.com ซึ่งเป�นเว็บไซต�ธุรกิจของบริษัทฯ 
* = บริษัท ซึ่งบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด มีอํานาจควบคุม
** =  ถือหุ�นของบริษัทฯ เพื่อและในนามของบริษัท บันยัน ทรี คอร�เปอเรท จํากัด ซึ่งเป�นบริษัทย�อยที่บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด ถือหุ�นอยู�ทั้งหมด 
*** =  บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด ถือหน�วยลงทุน 18,175,265 หน�วย ในบริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนรวม เพื่อผู�ลงทุนต�างด�าว จํากัด
  

จํานวนหุ�นที่ถือ จํานวนหุ�นที่ถือรวม %รายชื่อผู�ถือหุ�นลําดับที่

 1 กลุ�มบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด  91,422,911 54.8

  (1) บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด 74,632,342

  (2) บริษัท บันยัน ทรี รีสอร�ท แอนด� สปา (ไทยแลนด�) จํากัด* 15,737,807

  (3) บริษัทหลักทรัพย� เมย�แบงก� กิม เอ็ง จํากัด** 1,052,762

 2 บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนรวม เพื่อผู�ลงทุนต�างด�าว จํากัด***  23,469,665 14.1

 3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร� จํากัด   19,119,396 11.5

 4 นายสุวิทย� เลาหะพลวัฒนา  3,587,700 2.2

 5 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)  3,480,200 2.1

 6 Goldman Sachs International  3,000,500 1.8

 7 นายวชิระ ทยานาราพร  1,790,900 1.1

 8 บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)  1,250,000 0.7

 9 บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)  1,103,725 0.7

 10 State Street Bank Europe Limited  1,073,802 0.6

  ผู�ถือหุ�นรายย�อยอื่น  17,383,902 10.4

 

  รวม  166,682,701 100.0

โครงสร�างบริษัทฯ และโครงสร�างการจัดการ
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รายชื่อ / นามสกุล ตําแหน�ง
จํานวนครั้งที่เข�าร�วมประชุม

ในป� 2558
/ จํานวนการประชุมทั้งสิ้น

 นายโฮ กวงป�ง ประธานกรรมการบริษัท 4/4

 นายสุรพล สุปรัชญา รองประธานกรรมการบริษัท 3/4

 นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน� กรรมการอิสระ* 4/4

   ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง
   กรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 
 ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ� กรรมการอิสระ* 4/4

   ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน
   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง
 นายอุดม วิชยาภัย กรรมการอิสระ* 4/4

   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง
   กรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน
 นางสาวศรินธร อุนยโกวิท กรรมการอิสระ* 3/41

 นายโฮ กวงจิง กรรมการ 3/4

 นายเอเรียล พี วีร�า กรรมการท่ีมิใช�ผู�บริหาร 4/4

 นายเอ็ดดี้  ซี ฮอก ไล กรรมการ 3/4

 นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ 3/4

 นายชานคราร� ชานดราน  กรรมการ 4/4

 นายสจ�วต เดวิด เรดดิ้ง กรรมการ 4/4

*    คํานิยามของ “กรรมการอิสระ” ได�เป�ดเผยไว�ภายใต�หัวข�อ “การกํากับดูแลกิจการ”
1 นางสาวศรินธร อุนยโกวิท ได�รับแต�งตั้งเป�น กรรมการอิสระใหม�ของบริษัทฯ แทนที่ ดร. สาธิต รังคสิริ ซึ่งลาออกจากตําแหน�งไปต้ังแต�วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ� 2558

โครงสร�างการจัดการ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย�อย 2 คณะ ดังนี้ (1) คณะกรรมการบริษัทฯ (2) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง และ (3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด�วยกรรมการจํานวน 12 ท�าน โดยมีกรรมการจํานวน 4 ท�านเป�นกรรมการอิสระ คิดเป�น 1 ใน 3 ของสมาชิก
คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด ดังนี้

โครงสร�างบริษัทฯ และโครงสร�างการจัดการ
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 นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน� ประธานกรรมการ
 ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ� สมาชิก
 นายอุดม วิชยาภัย สมาชิก

กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม

กรรมการผู�มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได�แก� “นายโฮ กวงป�ง นายสุรพล สุปรัชญา นายโฮ กวงจิง นายสจ�วต เดวิด เรดดิ้ง นายโฮ เรน ฮวา 
นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล และนายชานคราร� ชานดราน กรรมการสองในเจ็ดคนน้ีลงลายมือชื่อร�วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ”

อํานาจหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ  มีหน�าที่หลักในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร�โดยรวมของกลุ�มบริษัทฯ  รวมทั้งดูแลการบริหารจัดการธุรกิจของกลุ�ม
บริษัทฯ อย�างมีประสิทธิผล นอกเหนือจากหน�าที่ที่ได�กําหนดไว�ตามกฎหมายแล�ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีหน�าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1.  กําหนดรูปแบบและอนุมัตินโยบายภาพรวม กลยุทธ� และวัตถุประสงค�ทางการเงินของกลุ�มบริษัทฯ
2.  ทบทวนผลการดําเนินงานด�านการเงินและรับผิดชอบต�องบการเงินของกลุ�มบริษัทฯ
3.  กํากับดูแลและอนุมัติการริเริ่มการดําเนินงานหลักของกลุ�มบริษัทฯ งบประมาณประจําป� การลงทุนที่สําคัญและ การตัดสินใจด�านเงินทุน
4. ให�ความมั่นใจว�าการควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารความเส่ียงของกลุ�มบริษัทฯ ที่มีอย�างเพียงพอนั้นได�รับการทบทวนและประเมินผลอย�าง
 สม่ําเสมอ
5.  อนุมัติการเสนอช่ือบุคคลที่จะเข�ามาดํารงตําแหน�งในคณะกรรมการบริษัทฯ และอนุมัติการแต�งตั้งคณะกรรมการชุดย�อยต�างๆ
6.  รับผิดชอบในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ
7. อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน เพื่อกําหนด
 ขอบเขตหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย�อยทั้ง 2 คณะอย�างชัดเจน

หน�าท่ีดังกล�าวน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถดําเนินการได�โดยตรงหรือผ�านทางคณะกรรมการชุดย�อยต�างๆ ท่ีแต�งต้ังข้ึน อันได�แก� คณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนเป�นหลัก การมอบหมายหน�าที่จากคณะกรรมการบริษัทฯ
ไปยังคณะกรรมการชุดย�อยต�างๆ ย�อมทําให�คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถดําเนินงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ โดยเป�นการมอบหมายให�
คณะกรรมการชุดย�อยต�างๆ มีอํานาจตัดสินใจในประเด็นต�างๆ ภายใต�ขอบเขตอํานาจหน�าที่ที่กําหนดไว�  แต�ยังคงรักษาการควบคุมที่มีต�อนโยบาย
และการตัดสินใจหลักไว�

วาระการดํารงตําแหน�ง

กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละ 3 ป�  โดยกรรมการบริษัทฯ ซึ่งพ�นจากตําแหน�งตามวาระอาจได�รับการแต�งตั้งให�กลับเข�ามา
ดํารงตําแหน�งอีกได�

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงประกอบด�วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ จํานวน 3 ท�าน ดังนี้ 

รายชื่อ ตําแหน�ง

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน� ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีพื้นฐานทางการศึกษาด�านบัญชี และมีประสบการณ�การ
ทํางานเป�นกรรมการทางการเงินของบริษัท อีสต�เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ทําให�เป�นผู�มีความรู�และประสบการณ�เพียงพอที่จะ
สามารถทําหน�าที่ในการสอบทานความน�าเชื่อถือของงบการเงิน

โครงสร�างบริษัทฯ และโครงสร�างการจัดการ
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อํานาจหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

1. สอบทานให�มีการรายงานทางการเงินอย�างถูกต�องและเพียงพอ
2. สอบทานให�บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป�นอิสระ
 ของหน�วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให�ความเห็นชอบในการพิจารณาแต�งตั้ง โยกย�าย เลิกจ�าง หัวหน�าหน�วยงานตรวจสอบภายใน
3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต�งต้ัง บุคคลซ่ึงมีความเป�นอิสระเพ่ือทําหน�าท่ีเป�นผู�สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และเสนอค�าตอบแทนของบุคคล
 ดังกล�าว รวมทั้งเข�าร�วมประชุมกับผู�สอบบัญชีภายนอกโดยไม�มีฝ�ายจัดการเข�าร�วมประชุมด�วยอย�างน�อยป�ละ 1 ครั้ง 
4. รับผิดชอบแก�ไขป�ญหาความขัดแย�งระหว�างฝ�ายจัดการและผู�สอบบัญชีภายนอกเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ   
5. สอบทานให�บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และกฎหมาย
 ที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�ให�เป�นไปตามกฎหมาย และข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย�
 แห�งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให�มั่นใจว�ารายการดังกล�าวสมเหตุสมผลและเป�นประโยชน�สูงสุดต�อบริษัทฯ
7. สอบทานหรอืหารอืนโยบายทีเ่ก่ียวกับการประเมนิและบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนขัน้ตอนวธิกีารท่ีฝ�ายจัดการจะต�องปฏบิตัเิพ่ือกํากับดูแล และ
 ควบคุมความเสี่ยงดังกล�าว ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงจะเห็นควร 
8. กํากับดูแลให�มีกระบวนการบริหารความเส่ียงอย�างต�อเนื่อง และรายงานประเด็นป�ญหาที่น�าเป�นห�วงทั้งหมดแก�คณะกรรมการบริษัทฯ
9. สอบทานและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทุกป� รวมทั้งเสนอต�อคณะกรรมการบริษัทฯ 
 ให�มีการปรับปรงแก�ไขตามความจําเป�น
10. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อเป�ดเผยในรายงานประจําป�ของบริษัทฯ โดยประธานคณะกรรมการ
 ตรวจสอบและบริหารความเส่ียงเป�นผู�ลงนามในรายงานดังกล�าว ทั้งนี้  โดยมีเนื้อหาซึ่งประกอบด�วยข�อมูลอย�างน�อยดังต�อไปนี้
 ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต�อง ครบถ�วน เป�นที่เชื่อถือได�ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย หรือ
  กฎหมายที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู�สอบบัญชี
 จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�
 ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  และการเข�าร�วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต�ละท�าน
 ช. ความเห็นหรือข�อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงได�รับจากการปฏิบัติหน�าที่ตามกฎบัตร และ
 ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นว�าผู�ถือหุ�นและผู�ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต�ขอบเขตหน�าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
11. ในการปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง หากพบหรือมีข�อสงสัยว�ามีรายการหรือการกระทําดังต�อไปนี้ ซึ่งอาจ
 มีผลกระทบอย�างมีนัยสําคัญต�อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
 ก. รายการท่ีเกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�
 ข. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร�องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
 ค. การฝ�าฝ�นกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับ
  ธุรกิจของบริษัทฯ 
 ให�คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงรายงานต�อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดําเนินการปรับปรงแก�ไขภายในเวลาที่
 คณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสีย่งเหน็สมควร หากคณะกรรมการของบรษิทัฯ หรอืฝ�ายจดัการไม�ดาํเนนิการให�มกีารปรบัปรงแก�ไข
 ภายในเวลาดังกล�าว กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว�ามีรายการหรือการกระทําดังกล�าวต�อสํานักงาน
 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� หรือตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
12. ดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต�นให�แก�สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�และ
 ผู�สอบบัญชีทราบภายใน  30  วัน  นับแต�วันที่ได�รับแจ�งจากผู�สอบบัญชี ข�อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ�อันควรสงสัยว�ากรรมการ ผู�จัดการ หรือ
 บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ได�กระทําความผิดตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และ
13. ดําเนินการอ่ืนใดตามที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด�วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง
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ทั้งนี้ เพื่อให�การปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงบรรลุเป�าหมาย คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง
มีอํานาจในการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข�อง และเรื่องต�างๆ ภายใต�ขอบเขตอํานาจหน�าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และ
ด�วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให�มีอํานาจในการว�าจ�างหรือนําเอาผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�านมาปรึกษาหารือ และให�ความเห็นได�ตาม
ที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงพิจารณาว�าเหมาะสม

วาระการดํารงตําแหน�ง

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละ 2 ป� โดยกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงซึ่งพ�นจากตําแหน�ง
ตามวาระอาจได�รับการแต�งตั้งให�กลับเข�ามาดํารงตําแหน�งอีกได�

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนประกอบด�วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ จํานวน 3 ท�าน ดังนี้

อํานาจหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน

1. เสนอแนวทางและให�ความเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการข้ึนเงินเดือนประจําป� และนโยบายการจ�ายโบนัสของบริษัทฯ
2. พิจารณาทบทวนการจ�ายโบนัส การข้ึนเงินเดือน รวมทั้งสิ่งจูงใจทางด�านสวัสดิการและผลประโยชน�ของประธานกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ง
 ญาติของท�านซึ่งเป�นพนักงานของบริษัทฯ
3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติค�าใช�จ�ายของประธานกรรมการบริษัทฯ
4. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จําเป�น เสนอให�มีการเปล่ียนแปลงค�าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน�าที่ในคณะกรรมการบริษัทฯ
 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน
5. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จําเป�น เสนอให�มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสวัสดิการผลประโยชน�  (เช�น การให�สิทธิพนักงานซื้อหุ�น 
 เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอื่นๆ) นโยบายการขึ้นเงินเดือน และการจ�ายโบนัส สําหรับผู�บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ฝ�ายจัดการจะเป�น
 ผู�กําหนดเงินค�าจ�างของพนักงานแต�ละท�าน
6. กําหนดหลักเกณฑ�บุคคลที่จะดํารงตําแหน�งในคณะกรรมการบริษัทฯ
7. กําหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอย�างมีหลักเกณฑ�และโปร�งใส
8. เสนอและ/หรือประเมินบุคคลที่สมควรได�รับการเสนอชื่อเป�นกรรมการบริษัทฯ และสมาชิกคณะกรรมการชุดย�อยให�คณะกรรมการบริษัทฯ 
 พิจารณาในกรณีที่มีตําแหน�งว�างลง
9. ประเมินความเป�นอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความต�องการว�าจะให�มีกรรมการอิสระท�านใหม�เพ่ิมเติมตามนโยบายคณะกรรมการ
 บริษัทฯ หรือไม�
10. แจ�งรายชือ่กรรมการและสมาชกิคณะกรรมการชุดย�อยท่ีกาํลงัจะพ�นจากตาํแหน�งตามวาระให�แก�กรรมการบริษทัฯ และเสนอแนะคณะกรรมการ
 บริษัทฯ ว�าสมควรที่จะให�การสนับสนุนกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย�อยท�านนั้นๆ ให�กลับเข�าดํารงตําแหน�งต�อไปหรือไม�
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนอย�างน�อยป�ละ 1 ครั้ง และเสนอแนะการแก�ไขเปลี่ยนแปลงที่จําเป�น
 ต�อคณะกรรมการบริษัทฯ และ
12. รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนให�คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ  

 ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ� ประธานกรรมการ
 นายอุดม วิชยาภัย สมาชิก
 นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน� สมาชิก

รายชื่อ ตําแหน�ง

รายงานประจําป� 2558      67



ทั้งนี้ เพื่อช�วยให�คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน�าที่ได�บรรลุวัตถุประสงค�ตามที่ตั้งไว� คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค�าตอบแทนมีดุลพินิจในการแต�งตั้งที่ปรึกษาภายนอกที่เหมาะสม เพื่อช�วยในการพิจารณาทบทวนนโยบายต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับพนักงานที่มี
อยู�ในป�จจบัน เสนอแนะแผนเกี่ยวกับผลประโยชน�และสวัสดิการใหม�ๆ สําหรับพนักงาน และ/หรือ ดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข�องกับ
ทรัพยากรบุคคล

วาระการดํารงตําแหน�ง

กรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละ 2 ป� โดยกรรมการท่ีพ�นจากตําแหน�งตามวาระอาจได�รับการแต�งตั้งให�
กลับเข�ามาดํารงตําแหน�งอีกได�

ผู�บริหาร*

ผู�บริหารของบริษัทฯ ประกอบด�วยบุคคล ดังนี้

 นายโฮ กวงป�ง ประธานกรรมการบริหาร
 นายชานคราร� ชานดราน กรรมการผู�จัดการ
 นายควน เชท  ผู�ช�วยผู�อํานวยการอาวุโส - ฝ�ายการเงินและบริหาร
 นายยิว โฮว เดวิท ซีท ผู�ช�วยผู�อํานวยการอาวุโส - ฝ�ายธุรกิจโรงแรม
 นายโฮ มิง ไว ผู�ช�วยผู�อํานวยการ - ฝ�ายตรวจสอบภายในกลุ�มบริษัท
 นางสาวพิพลอย ปลื้มอารมย� ผู�ช�วยผู�อํานวยการ - ฝ�ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 นายภาสพงฐ� นันทรักษ� ผู�ช�วยผู�อํานวยการ - ฝ�ายกฎหมาย
 นางสาวอารีวรรณ� ศรีวิชชุพงษ� ผู�ช�วยผู�อํานวยการ - ฝ�ายการเงิน
 นางนันชลี เขจรนันทน� ผู�ช�วยผู�อํานวยการ - ฝ�ายบริหารงานองค�กร

รายชื่อ ตําแหน�ง

หมายเหตุ
- นายนิยม ทัศนีย�ทิพากร ได�ลาออกจากตําแหน�ง ผู�ช�วยผู�อํานวยการอาวุโส ฝ�ายประสานงานองค�กรและชุมชนสัมพันธ�ของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต�วันที่ 1 กุมภาพันธ�  2558
*  ตั้งแต�วันที่ 1 กุมภาพันธ� 2558 ตําแหน�งผู�ช�วยผู�อํานวยการข้ึนไปทั้งหมดเข�าข�ายเป�นผู�บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�

หัวหน�าฝ�ายตรวจสอบภายในกลุ�มบริษัท
  

นายโฮ มิง ไว ผู�ช�วยผู�อํานวยการ - ฝ�ายตรวจสอบภายในกลุ�มบริษัท ได�รับการแต�งตั้งเป�นหัวหน�าฝ�ายตรวจสอบภายในกลุ�มบริษัทตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง เม่ือวันที่ 6 สิงหาคม 2557

นายโฮ มิง ไว จบการศึกษาทางด�านบัญชีเกียรตินิยมอันดับสอง และสาขารองทางด�านกฎหมายธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานยาง 
ประเทศสิงคโปร� และมีประสบการณ�ในการปฏิบัติงานด�านการตรวจสอบภายในเป�นระยะเวลา 14 ป� โดยเป�นประสบการณ�ในธุรกิจการให�บริการ
ที่พักและธุรกิจอสังหาริมทรัพย�เป�นเวลา 6 ป� จากประสบการณ�และความรู�ที่กล�าวมา บริษัทฯ จึงเห็นว�ามีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติหน�าที่หัวหน�า
ฝ�ายตรวจสอบภายใน 

โครงสร�างบริษัทฯ และโครงสร�างการจัดการ
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เลขานุการบริษัท

นางนันชลี เขจรนันทน� ได�รับแต�งตั้งเป�น เลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต�วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้ เป�นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555  มีหน�าที่รับผิดชอบดําเนินการจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําป� หนังสือนัดประชุมผู�ถือหุ�น และรายงานการประชุมผู�ถือหุ�น ดําเนินการเก็บรักษารายงาน
การมีส�วนได�เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู�บริหาร รวมถึงดําเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด และตามที่ได�รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

โครงสร�างบริษัทฯ และโครงสร�างการจัดการ
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วิธีการแต�งตั้งกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามที่กําหนดในข�อบังคับของบริษัทฯ

การแต�งตั้งกรรมการ

ก. ให�บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม�น�อยกว�า 5 คน และกรรมการไม�น�อยกว�ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดต�องมีถิ่นที่อยู�ใน
 ราชอาณาจักร
     

ข. กรรมการน้ันให�เลือกตั้งโดยท่ีประชุมผู�ถือหุ�นตามกฎเกณฑ�และวิธีการดังต�อไปนี้
 • ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไม�ใช�คะแนนเสียงแบบสะสม
 • ผู�ถือหุ�นแต�ละคนมีคะแนนเสียงเท�ากับ 1 หุ�นต�อ 1 เสียง

ค. ในกรณีที่ตําแหน�งกรรมการว�างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให�คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม�มี
 ลักษณะต�องห�ามตามมาตรา 68 แห�งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เข�าเป�นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
 คราวถัดไป เว�นแต�วาระของกรรมการจะเหลือน�อยกว�า 2 เดือน ก็ไม�จําเป�นต�องเลือกกรรมการใหม� บุคคลซึ่งเข�าเป�นกรรมการแทนดังกล�าว
 จะอยู�ในตําแหน�งกรรมการได�เพียงเท�าวาระท่ียังเหลืออยู�ของกรรมการที่ตนแทน
 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต�องประกอบด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู�

 ในกรณีที่ตําแหน�งกรรมการว�างลงจนเหลือน�อยกว�าจํานวนที่เป�นองค�ประชุม ให�กรรมการที่เหลืออยู�กระทําในนามของคณะกรรมการได�
 แต�เฉพาะการจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�น  เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหน�งที่ว�างลงเท�านั้น  การประชุมผู�ถือหุ�นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทน
 ตําแหน�งกรรมการท่ีว�างลงนั้น ให�กระทําภายใน 1 เดือนนับแต�วันที่จํานวนกรรมการว�างลงเหลือน�อยกว�าจํานวนที่จะเป�นองค�ประชุม

การถอดถอนกรรมการ

ก. ในการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป�ทุกครั้งให�กรรมการออกจากตําแหน�ง 1 ใน 3 เป�นอัตรา ถ�าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ�งออกให�ตรงเป�น
 3 ส�วนไม�ได� ก็ให�ออกโดยจํานวนใกล�ที่สุดกับส�วน 1 ใน 3 

 กรรมการท่ีจะต�องออกจากตําแหน�งในป�แรกและป�ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให�จับสลากกันว�าผู�ใดจะออก ส�วนป�หลังๆ ต�อไปให�
 กรรมการคนที่อยู�ในตําแหน�งนานที่สุดนั้นเป�นผู�ออกจากตําแหน�ง

 กรรมการท่ีออกจากตําแหน�งไปน้ันอาจได�รับเลือกตั้งเข�ามาเป�นกรรมการใหม�ได�

ข. นอกจากการพ�นตําแหน�งตามวาระแล�วกรรมการพ�นจากตําแหน�งเม่ือ
 • ตาย
 • ลาออก
 • ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา 68 แห�งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
 • ที่ประชุมผู�ถือหุ�นลงมติให�ออก
 • ศาลมีคําสั่งให�ออก

ค. ที่ประชุมผู�ถือหุ�นอาจลงมติให�กรรมการคนใดออกจากตําแหน�งก�อนถึงคราวออกตามวาระได�ด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�า 3 ใน 4 ของจํานวน
 ผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�ากึ่งหน่ึงของจํานวนหุ�นท่ีถือโดยผู�ถือหุ�นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
 ออกเสียง

โครงสร�างบริษัทฯ และโครงสร�างการจัดการ
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนของบริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) ประกอบด�วยกรรมการอิสระ 3 ท�าน 
โดยมีวัตถุประสงค� ดังนี้

1. กําหนดและดําเนินการให�นโยบายและแผนด�านทรัพยากรบุคคลสําหรับผู�บริหารระดับสูงเป�นไปในแนวทางเดียวกับเป�าหมายทางธุรกิจและ
 แนวทางการปฏิบัติทั่วไป
2. ดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตําแหน�งผู�บริหารระดับสูงไว�กับบริษัทฯ
3. สร�างความมั่นใจว�าค�าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน�ต�างๆ สําหรับผู�บริหารระดับสูงอยู�ในระดับที่สามารถแข�งขันกับผู�ประกอบธุรกิจรายอื่นใน
 อุตสาหกรรมเดียวกันได�
4. ให�คําแนะนําแก�คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับองค�ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย�อย เพื่อให�
 คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถมอบหมายหน�าที่ ความรับผิดชอบให�แก�คณะกรรมการชุดย�อยได�อย�างเหมาะสม และ
5. แก�ไขป�ญหาและ/หรือให�คําแนะนําในเร่ืองค�าตอบแทนของพนักงานซึ่งมีเรื่องขัดแย�งทางผลประโยชน�

ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค� คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนมีหน�าที่ดังต�อไปนี้

1. เสนอแนวทางและให�ความเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการข้ึนเงินเดือนประจําป� และนโยบายการจ�ายโบนัสของบริษัทฯ
2. พิจารณาทบทวนการจ�ายโบนัส การข้ึนเงินเดือน รวมทั้งสิ่งจูงใจทางด�านสวัสดิการและผลประโยชน�ของประธานกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ง
 ญาติของท�านซึ่งเป�นพนักงานของบริษัทฯ
3. พิจารณาทบทวน และอนุมัติค�าใช�จ�ายของประธานกรรมการบริษัทฯ
4. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จําเป�นเสนอให�มีการเปล่ียนแปลงค�าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน�าที่ในคณะกรรมการบริษัทฯ
 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน
5. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จําเป�นเสนอให�มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสวัสดิการ ผลประโยชน� (เช�น การให�สิทธิพนักงานซื้อหุ�น 
 เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอื่นๆ) นโยบายการขึ้นเงินเดือน และการจ�ายโบนัส สําหรับผู�บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ฝ�ายจัดการจะเป�น
 ผู�กําหนดเงินค�าจ�างของพนักงานแต�ละท�าน
6. กําหนดหลักเกณฑ�บุคคลที่จะดํารงตําแหน�งในคณะกรรมการบริษัทฯ
7. กําหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอย�างมีหลักเกณฑ�และโปร�งใส
8. เสนอและ/หรือประเมินบุคคลที่สมควรได�รับการเสนอชื่อเป�นกรรมการบริษัทฯ และสมาชิกคณะกรรมการชุดย�อยให�คณะกรรมการบริษัทฯ 
 พิจารณาในกรณีที่มีตําแหน�งว�างลง
9. ประเมินความเป�นอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความต�องการว�าจะให�มีกรรมการอิสระท�านใหม�เพ่ิมเติมตามนโยบายคณะกรรมการ
 บริษัทฯ หรือไม�
10. แจ�งรายช่ือกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย�อยท่ีกําลังจะพ�นจากตําแหน�งตามวาระให�แก�กรรมการบริษัทฯ และเสนอแนะคณะกรรมการ
 บริษัทฯ ว�าสมควรที่จะให�การสนับสนุนกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย�อยท�านนั้นๆ ให�กลับเข�าดํารงตําแหน�งต�อไปหรือไม�
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนอย�างน�อยป�ละ 1 ครั้ง และเสนอแนะการแก�ไขเปลี่ยนแปลงที่จําเป�น
 ต�อคณะกรรมการบริษัทฯ และ
12. รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนให�คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนได�ประชุมร�วมกัน 3 ครั้งในป� 2558 เพื่อทบทวนกฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค�าตอบแทนและนโยบายการจ�ายค�าตอบแทนประจาํป� พจิารณาสรรหาและเสนอแต�งตัง้บคุคลท่ีเหมาะสมเข�าดาํรงตําแหน�งกรรมการอิสระท่ีว�างอยู�
พิจารณาเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอช่ือกรรมการซ่ึงถึงกําหนดออกตามวาระกลับเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการบริษัทฯ ต�อไปอีก
วาระหน่ึง และเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองค�าตอบแทนสําหรับกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย�อย นอกจากน้ัน คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค�าตอบแทนได�พิจารณาค�าใช�จ�ายของประธานกรรมการบริษัทฯ อนุมัติอัตราเงินโบนัสประจําป�และนโยบายการขึ้นเงินเดือน
ให�แก�พนักงานของบริษัทฯ  

 

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ�
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน
13 มกราคม 2559

ค�าตอบแทน
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ค�าตอบแทน

นโยบายการจ�ายค�าตอบแทน

ค�าตอบแทนสําหรับพนักงาน

นโยบายการจ�ายค�าตอบแทนของกลุ�มบริษัทฯ ได�ถูกกําหนดข้ึนตามระบบการประเมินผลท่ีมีความโปร�งใสเพ่ือสนับสนุนส�งเสริมการปฏิบัติงานอย�าง
มีประสิทธิภาพของพนักงาน ซึ่งถือเป�นทรัพยากรที่มีความสําคัญสูงสุดสําหรับกลุ�มบริษัทฯ  

วัตถุประสงค�หลักของนโยบายการจ�ายค�าตอบแทนของกลุ�มบริษัทฯ คือ เพื่อดึงดูด จูงใจ ตอบแทนและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว�กับกลุ�มบริษัทฯ
ผลประโยชน�ตอบแทนโดยท่ัวไปสําหรับพนักงาน จะประกอบด�วย เงินเดือนพ้ืนฐาน โบนัสซ่ึงมีอัตราผันแปรตามผลงาน เบ้ียเล้ียง และผลประโยชน�
ต�างๆ การกําหนดองค�ประกอบของผลประโยชน�ตอบแทนสําหรับพนักงานนั้น จะคํานึงถึงลักษณะบทบาทหน�าที่ของพนักงานและสภาวะของตลาด
โดยทั่วไปเป�นป�จจัยประกอบด�วย อนึ่ง เพื่อให�มั่นใจได�ว�าผลประโยชน�ตอบแทนสําหรับพนักงานในกลุ�มบริษัทฯ สามารถแข�งขันเทียบได�กับกิจการ
อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทางกลุ�มบริษัทฯ จึงได�พิจารณาทบทวนกําหนดอัตราเงินเดือนพื้นฐานและผลตอบแทนอื่น โดยเทียบกับผู�ประกอบการ
รายอื่นที่ประกอบกิจการในกลุ�มการให�บริการท่ีพักเป�นระยะๆ

ในการกําหนดค�าตอบแทนสําหรับผู�บริหารระดับสูงและเจ�าหน�าที่บริหารระดับอาวุโสนั้น กลุ�มบริษัทฯ มีเจตจํานงกระตุ�นให�ผู�บริหารระดับสูงและ
เจ�าหน�าที่บริหารระดับอาวุโสทุกท�านเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน�าที่ เพื่อผลักดันให�ผลประกอบการของกลุ�มบริษัทฯ บรรลุเป�าหมายประจําป�
และเป�าหมายระยะยาวของกลุ�มบริษัทฯ และเพื่อให�มั่นใจได�ว�าเป�นไปในแนวทางเดียวกันกับส�วนได�เสียของผู�ถือหุ�น ดังนั้น ป�จจัยทั้งปวงที่เกี่ยวข�อง
กับผลงานจึงถือเป�นส�วนประกอบในการกําหนดผลตอบแทนทั้งหมดสําหรับผู�บริหารระดับสูงและเจ�าหน�าที่บริหารระดับอาวุโสของกลุ�มบริษัทฯ

การท่ีกลุ�มบริษัทฯ เลือกวิธีการจ�ายผลประโยชน�ตอบแทนแก�พนักงานตามวิธีน้ีไม�เพียงแต�จะช�วยดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงานท่ีมีศักยภาพเท�าน้ัน
หากแต�ยังช�วยดํารงรักษาไว�ซึ่งวัฒนธรรมในการทํางานที่มุ�งเน�นผลงานเป�นหลักเพื่อเป�นแนวทางปฏิบัติสําหรับทุกองค�กรภายในกลุ�มบริษัทฯ ซึ่งจะ
ช�วยส�งเสริมให�กลุ�มบริษัทฯ สามารถบรรลุเป�าหมายทางการเงินได�

ค�าตอบแทนสําหรับกรรมการ

ค�าตอบแทนสําหรับกรรมการอิสระ กรรมการที่มิใช�กรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร จะถูกกําหนดโดยการพิจารณาจากขอบเขตและ
ลักษณะความรับผิดชอบและหน�าที่ของกรรมการแต�ละท�านเป�นหลัก โดยเทียบกับเกณฑ�มาตรฐานที่เป�นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมเดียวกันและ
เป�นค�าตอบแทนท่ีสามารถแข�งขันได� ค�าตอบแทนสําหรับกรรมการจะต�องได�รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�นประจําป� ในส�วนของ
กรรมการอิสระนั้น นอกจากจะได�รับค�าตอบแทนสําหรับกรรมการแล�ว ยังได�รับค�าตอบแทนที่มิใช�ตัวเงินในรูปของสินค�าและบริการจากโรงแรม
ที่ดําเนินการโดยกลุ�มบริษัทฯ

ข�อมูลเกี่ยวกับค�าตอบแทนที่จ�ายให�แก�กรรมการบริษัทฯ และฝ�ายจัดการในป� 2558 ได�ถูกเป�ดเผยไว�ในรายงานประจําป� 2558 และแบบ 56-1 
ประจําป� 2558 ของบริษัทฯ ภายใต�หัวข�อ “ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บริหาร”
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ค�าตอบแทน/ประโยชน�อื่น (บาท / ป�)

รายละเอียดค�าตอบแทนและผลประโยชน�อ่ืนใดท่ีได�รับในฐานะกรรมการ ช�วงป� 2558

รายชื่อ ตําแหน�ง กรรมการบริษัทฯ กรรมการ
ตรวจสอบและ

บริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหา
และกําหนด
ค�าตอบแทน

 นายโฮ กวงป�ง ประธานกรรมการบริษัท และ 1,012,000 / - - / - - / -
  ประธานกรรมการบริหาร 
 นายสุรพล สุปรัชญา รองประธานกรรมการบริษัท 840,000 / - - / - - / -
 นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน� กรรมการอิสระ  740,000 / 64,0001 336,000 / -  129,000 / -
  ประธานกรรมการตรวจสอบและ
  บริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา
  และกําหนดค�าตอบแทน 
  ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ� กรรมการอิสระ  740,000 / 64,0001 172,000 / - 252,000 / -
  กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
  และประธานกรรมการสรรหา
  และกําหนดค�าตอบแทน
 นายอุดม วิชยาภัย กรรมการอิสระ  740,000 / 64,0001 172,000 / - 129,000 / -
   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
  และกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน
 นางสาวศรินธร อุนยโกวิท  กรรมการอิสระ 571,0002 / 64,0001 - / - - / -
 นายโฮ กวงจิง กรรมการ 444,000 / - - / - - / -
 นายเอเรียล พี วีร�า กรรมการที่มิได�เป�นผู�บริหาร 676,000 / -3 - / - - / -
 นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล กรรมการ 444,000 / - - / - - / -
 นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ 444,000 / - - / - - / -
 นายชานคราร� ชานดราน กรรมการ และกรรมการผู�จัดการ 444,000 / - - / - - / -
 นายสจ�วต เดวิด เรดดิ้ง  กรรมการ 444,000 / - - / - - / -

ค�าตอบแทน

หมายเหตุ
1 บัตรกํานัลสําหรับรับบริการสปาและบัตรกํานัลสําหรับซื้อสินค�าที่ร�านค�าของบันยัน ทรี แกลเลอรี่ มูลค�า 2,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 64,000 บาท)
2 นางสาวศรินธร อุนยโกวิท ได�รับแต�งตั้งเป�น กรรมการอิสระใหม�ของบริษัทฯ แทนที่ ดร. สาธิต รังคสิริ ซึ่งลาออกจากตําแหน�งไปต้ังแต�วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ� 2558
3 นายเอเรียล พี วีร�า กรรมการที่มิได�เป�นผู�บริหารของบริษัทฯ มิได�ขอรับบัตรกํานัลสําหรับรับบริการสปาและบัตรกํานัลสําหรับซื้อสินค�าที่ร�านของบันยัน ทรี แกลเลอรี่  
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ค�าตอบแทน

ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บริหาร

ค�าตอบแทนที่เป�นตัวเงิน

(ก) สําหรับกรรมการ
 ที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2558 ของบริษัทฯ ได�มีมติอนุมัติค�าตอบแทนสําหรับกรรมการแยกเป�นรายประเภท และตําแหน�งของ
 กรรมการที่ดํารงตําแหน�งในคณะกรรมการบริษัทรายประเภท และตําแหน�งของกรรมการที่ดํารงตําแหน�งในคณะกรรมการตรวจสอบและ
 บริหารความเสี่ยง และในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม 2558 เป�นต�นไป และเป�นเช�นนี้
 ตลอดไปในแต�ละป�จนกว�าที่ประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ จะมีมติเป�นอย�างอื่น โดยมีรายละเอียดค�าตอบแทน ดังนี้
 คณะกรรมการบริษัท

ตําแหน�ง

ตําแหน�ง

ค�าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท�าน (บาท)

ค�าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท�าน (บาท)

บัตรกํานัลสปาและแกลเลอรี่ / ป� / ท�าน

 ประธานกรรมการบริษัท 253,000 -
 รองประธานกรรมการบริษัท 210,000 -
 กรรมการอิสระ 169,000 2,000 เหรียญสหรัฐ 
   (ประมาณ 64,000 บาท)
 กรรมการที่มิได�เป�นผู�บริหาร 169,000 2,000 เหรียญสหรัฐ 
   (ประมาณ 64,000 บาท)
 กรรมการบริหาร 111,000 -

 ประธานกรรมการ  84,000
 สมาชิก 43,000

 ค�าตอบแทนที่เป�นตัวเงินที่จ�ายให�แก�กรรมการและคณะกรรมการชุดย�อยในป� 2558 มีจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 8,729,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการ
 ของบริษัทฯ มิได�รับค�าตอบแทนที่จ�ายให�ในฐานะกรรมการจากบริษัทย�อยของบริษัทฯ  

 รายละเอียดตามที่ปรากฎในหัวข�อ “รายละเอียดค�าตอบแทนและผลประโยชน�อื่นใดที่ได�รับในฐานะกรรมการ ช�วงป� 2558”

(ข) สําหรับผู�บริหาร
 ค�าตอบแทนที่เป�นตัวเงินของผู�บริหารระดับสูงรวม 10 ท�าน ในป� 2558 มีจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 47,828,407 บาท ประกอบด�วย เงินเดือน
 โบนัส ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับรถยนต� ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับที่พักอาศัย การประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ภาษีจ�ายให�โดยบริษัทฯ ค�าเล�าเรียน
 บุตร และค�ารักษาพยาบาล เป�นต�น 

ค�าตอบแทนที่ไม�ใช�ตัวเงิน
(ก) สําหรับกรรมการ 
 บัตรกํานัลสําหรับรับบริการสปาและบัตรกํานัลสําหรับซื้อสินค�าที่ร�านค�าของบันยัน ทรี แกลเลอรี่ ของกรรมการอิสระ ในป� 2558 มีจํานวน
 เงินรวมทั้งสิ้น 256,000 

 รายละเอียดตามที่ปรากฎในหัวข�อ “รายละเอียดค�าตอบแทนและผลประโยชน�อื่นใดที่ได�รับในฐานะกรรมการช�วงป� 2558”

(ข) สําหรับผู�บริหาร
 ค�าตอบแทนอื่นของผู�บริหารระดับสูงรวม 10 ท�าน ในป� 2558 มีจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,018,888 บาท ในรูปของสวัสดิการสําหรับพนักงาน
 เช�น การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ และบัตรกํานัลต�างๆ เป�นต�น

 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน
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บริษัทฯ มีความมุ�งมั่นที่จะรักษาและคงไว�ซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการกํากับดูแลกิจการที่ดีภายในองค�กร เพื่อให�การคุ�มครองและเสริมสร�าง
มูลค�าระยะยาวต�อผู�ถือหุ�น บริษัทฯ ได�นําวิธีปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงนโยบายซึ่งเป�นรูปแบบหลักการตามที่ตลาดหลักทรัพย�แห�ง
ประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย�ฯ) ได�ให�การสนับสนุนมาปฏิบัติและปรับปรงอย�างต�อเนื่องดังรายละเอียดที่จะกล�าวต�อไป นอกจากนั้น บริษัทฯ
ได�นําหลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) ซึ่งได�รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและการดําเนินงาน (Standard Operating Procedure) ประชาสัมพันธ�ทั่วทั้งองค�กรเพื่อเป�นที่เข�าใจและถือปฏิบัติอย�าง
เคร�งครัดเรื่อยมา ทั้งนี้ หลักเกณฑ�และกฏข�อบังคับภายในใหม�ๆ ได�ถูกกําหนดขึ้นเพิ่มเติมตามความจําเป�นเพื่อให�มั่นใจว�าไม�มีข�อบกพร�องภายใต�
นโยบายต�างๆ

1. สิทธิของผู�ถือหุ�น

 บริษัทฯ ให�ความสําคัญและเคารพสิทธิของผู�ถือหุ�นในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 โดยได�ดําเนินการ
 ทุกอย�างสอดคล�องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข�องกับเรื่องสิทธิของผู�ถือหุ�น ดังนี้

 1.1 ผู�ถือหุ�นทุกรายมีสิทธิอยู�บนพื้นฐานเดียวกันในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมและในการรับเงินป�นผลตามที่  บริษัทฯ ได�ประกาศ 
  โดยจํานวนเงินป�นผลดังกล�าวคํานวณจากสัดส�วนการถือหุ�นที่มีในบริษัทฯ

 1.2 ในการประชุมผู�ถือหุ�นทุกครั้ง ผู�ถือหุ�นมีสิทธิในการอนุมัติในประเด็นที่สําคัญต�างๆ เช�น การเลือกตั้งกรรมการ (ผู�ถือหุ�นสามารถเลือก
  กรรมการได�เป�นรายบุคคล) ค�าตอบแทนกรรมการ การแต�งตั้งผู�สอบบัญชี และการจ�ายเงินป�นผล เป�นต�น 
 

  นอกจากนี้ ผู�ถือหุ�นที่มาร�วมประชุมผู�ถือหุ�นภายหลังเริ่มการประชุมไปแล�ว ยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู�ระหว�างการ
  พิจารณาและยังมิได�ลงมติ

 1.3 บริษัทฯ มีนโยบายอํานวยความสะดวกและส�งเสริมให�ผู�ถือหุ�นทุกกลุ�ม รวมทั้งผู�ถือหุ�นที่เป�นนักลงทุนสถาบันได�เข�าร�วมประชุมสามัญ
  ผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ อาทิเช�น การเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นเสนอวาระการประชุมหรือส�งคําถามเก่ียวกับบริษัทล�วงหน�าก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�น
  การจัดส�งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป�นภาษาอังกฤษให�กับผู�ถือหุ�นชาวต�างชาติ การเลือกจัดการประชุมใน
  สถานที่ที่สะดวกต�อผู�ถือหุ�นในการเดินทางมาประชุม เป�นต�น

 1.4 บริษัทฯ ได�เชิญผู�ถือหุ�นรายย�อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป�เป�นการล�วงหน�า ผ�านช�องทางตลาดหลักทรัพย�ฯ
  และเว็บไซด�ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) แต�ไม�มีผู�ถือหุ�นท�านใดเสนอระเบียบวาระ 

 1.5 บริษัทฯ ยังมิได�เชิญชวนให�ผู�ถือหุ�นรายย�อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการแต�งต้ังเป�นกรรมการของบริษัทฯ ก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�น เน่ืองจาก
  บริษัทฯ ได�เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข�ารับการแต�งตั้งเป�นกรรมการของบริษัทฯ (ซึ่งจะต�องเป�นผู�ที่
  มีคุณสมบัติครบถ�วนตามที่พรบ.บริษัทมหาชนกําหนด) และจัดให�มีการออกเสียงลงคะแนนให�กับบุคคลที่ได�รับการเสนอชื่อดังกล�าวใน
  ที่ประชุมใหญ�ผู�ถือหุ�นเสมอ

 1.6 บริษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียนหุ�นของบริษัทฯ เป�นผู�จัดส�งเอกสารประกอบการประชุมผู�ถือหุ�น
  ซึ่งบรรจหนังสือเชิญประชุมโดยได�ระบุวาระการประชุม พร�อมทั้งข�อเท็จจริงและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต�ละวาระ
  รวมถึงข�อมูลเอกสารประกอบวาระต�างๆ อาทิ ข�อมูลของผู�ที่ได�รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป�นกรรมการบริษัทฯ ประวัติผู�สอบบัญชี 
  ข�อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข�องกับการประชุมผู�ถือหุ�น แผนที่สถานที่จัดประชุม รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสาร
  และหลักฐานแสดงสิทธิในการเข�าร�วมประชุม เป�นต�น ให�แก�ผู�ถือหุ�นล�วงหน�าก�อนวันประชุมไม�น�อยกว�า 21 วัน เพื่อให�ผู�ถือหุ�นมี
  ความพร�อมในการเตรียมตัวสําหรับการประชุม  นอกจากนั้น  บริษัทฯ ได�ลงโฆษณาประชาสัมพันธ�หนังสือเชิญประชุมผู�ถือหุ�นใน
  หน�าหนังสือพิมพ� และได�เผยแพร�หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และข�อมูลต�างๆ ในการประชุมทางเว็บไซต�ของ
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  บริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) เป�นการล�วงหน�าก�อนวันประชุมอย�างน�อย 30 วัน รวมทั้งได�เชิญชวนให�ผู�ถือหุ�นมาลงทะเบียน
  ล�วงหน�าก�อนการประชุมผู�ถือหุ�นอย�างน�อย 1 ชั่วโมงเสมอ

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได�นําระบบบาร�โค�ด (barcode) มาใช�ในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู�ถือหุ�น เพื่อความ
  สะดวกรวดเร็ว โปร�งใส และถูกต�องแม�นยํา

 1.7 ในการประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ วาระการประชุมในแต�ละเรื่องจะถูกกําหนดและแยกแยะเป�นรายวาระอย�างชัดเจน โดยนําเสนอ
  วัตถุประสงค� เหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต�ละวาระเพื่อประกอบการพิจารณาของผู�ถือหุ�น  ประธานฯ จะดําเนิน
  การประชุมตามลําดับวาระท่ีกําหนดโดยไม�เพ่ิมวาระอ่ืนท่ีมิได�กําหนดล�วงหน�าในหนังสือเชิญประชุม เพ่ือให�เกิดความเป�นธรรมต�อผู�ถือหุ�น
  ท่ีมิได�เข�าประชุม เว�นแต�จะมีการเสนอให�เพ่ิมวาระภายใต�ข�อกําหนดตามกฎหมาย โดยผู�ถือหุ�นซ่ึงมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�าหน่ึงในสาม
  ของจํานวนหุ�นที่จําหน�ายได�ทั้งหมดของบริษัทฯ 

  ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2558 ไม�ปรากฏว�ามีการขอให�ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดในหนังสือ
  เชิญประชุมแต�อย�างใด 

 1.8 ก�อนเริ่มการประชุมผู�ถือหุ�นทุกครั้ง เลขานุการของบริษัทฯ จะทําหน�าที่อธิบายวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให�สอดคล�องกับ
  การกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องความโปร�งใส บริษัทฯ ได�เชิญผู�ถือหุ�นรายย�อยเข�าร�วมเป�นพยานในการตรวจนับการลงคะแนนเสียงใน
  แต�ละวาระ นอกจากนั้น บริษัทฯ ได�แต�งตั้งทีมที่ปรึกษากฎหมายชั้นนําในระดับสากลเข�ามาทําการตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียน
  ก�อนท่ีประธานในท่ีประชุมจะประกาศจํานวนผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะและจํานวนหุ�นของผู�ท่ีมาร�วมประชุมให�ผู�ถือหุ�นทราบ ตลอดจน
  ทําการตรวจสอบกระบวนการการนับคะแนนเสียงในแต�ละวาระก�อนที่จะประกาศเป�นมติของที่ประชุมผู�ถือหุ�น โดยผู�ถือหุ�นสามารถ
  ตรวจสอบรายละเอียดผลลัพธ�ในการลงคะแนนในแต�ละวาระภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแต�ละครั้ง และผลลัพธ�เช�นเดียวกันนี้ รวมถึง      
  ข�อซักถามต�างๆ ของผู�ถือหุ�นโดยสรป ได�ถูกบันทึกไว�ในรายงานการประชุมซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญต�างๆ อย�างถูกต�อง ครบถ�วน
  และจะนําส�งให�ผู�ถือหุ�นทั้งหมดเพื่อสอบทานก�อนการรับรองในการประชุมครั้งต�อไป สําหรับรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจํา
  ป� 2558 บริษัทฯ ได�เผยแพร�ทางเว็บไซต�ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) ภายใน 14 วันหลังวันประชุม

 1.9 นโยบายของบริษัทฯ ในการจัดการประชุมผู�ถือหุ�น ไม�เพียงแต�เป�นการดําเนินการตามกฎหมายเท�านั้น แต�ยังเป�นการสร�างโอกาสและ
  เป�นเวทีให�ผู�ถือหุ�นได�แลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น รวมถึงการซักถามกรรมการและฝ�ายจัดการ ในเร่ืองใดก็ตามท่ีมีผลกระทบต�อบริษัทฯ
  ประธานในที่ประชุมได�จัดสรรเวลาการประชุมอย�างเพียงพอ และดําเนินการประชุมอย�างเหมาะสมและโปร�งใส โดยในระหว�างการ
  ประชุมได�เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นได�แสดงความคิดเห็นและซักถามก�อนการลงมติที่ประชุมของแต�ละวาระ นอกจากนี้ เพื่อเป�นการอํานวย
  ความสะดวกแก�ผู�ถือหุ�นในการรักษาสิทธิประโยชน� หากผู�ถือหุ�นท�านใดมีประเด็นคําถามท่ีต�องการให�บริษัทฯ ช้ีแจงในท่ีประชุม สามารถ
  จัดส�งคําถามล�วงหน�ามายังบริษัทฯ ได�ที่ “ir@lagunaresorts.com” หรือโทรสารหมายเลข 66 (0) 2285 0733 

 1.10 นอกเหนือจากผู�สอบบัญชีท่ีได�เข�าร�วมการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป�แล�ว ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและ
  บริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน และกรรมการทุกท�าน จะใช�ความพยายามในการเข�าร�วม
  การประชุมผู�ถือหุ�น เพ่ือทําการช้ีแจงหรือตอบข�อซักถามของผู�ถือหุ�น นอกจากน้ี บริษัทฯ ได�เชิญทีมท่ีปรึกษากฎหมายช้ันนําในระดับสากล
  เข�ามาร�วมประชุมเพื่อให�ความชัดเจนในประเด็นทางกฎหมาย  อีกทั้งจดัให�มีล�ามมืออาชีพทําหน�าที่ในระหว�างการประชุมเพื่อให�ผู�ถือหุ�น
  และคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถสื่อสารกันได�อย�างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
  ประจําป� 2558 ที่ผ�านมา ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและ
  กําหนดค�าตอบแทน และกรรมการท�านอื่นๆ เข�าร�วมในการประชุม รายละเอียดตามรายชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมสามัญ
  ผู�ถือหุ�น ประจําป� 2558
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 1.11 บริษัทฯ เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นสามารถติดต�อสื่อสารระหว�างกันได�อย�างเสรีโดยมิได�สร�างอุปสรรคหรือกีดกันใดๆ และยังจัดหา
  ช�องทางที่เข�าถึงได�ง�ายให�ผู�ถือหุ�นได�รับข�าวสารข�อมูลของบริษัทฯ อย�างเพียงพอ เช�น การเผยแพร�ข�อมูลสําคัญผ�านทางเว็บไซต�ของ
  บริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) อาทิ มติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีสําคัญต�างๆ มติของท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ข�อมูล
  ทางการเงิน ข�อมูลที่อาจมีผลกระทบต�อราคาหลักทรัพย�ของบริษัทฯ รายงานประจําป� เป�นต�น

 1.12 จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2558 โดยสมาคมส�งเสริมผู�ลงทุนไทย บริษัทฯ ได�รับคะแนน 96 คะแนน
  จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยบริษัทฯ จะยังคงมุ�งมั่นพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีต�อไป

2. การปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน

 บริษัทฯ ปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นทุกรายอย�างเท�าเทียมกันแม�ว�าผู�ถือหุ�นแต�ละรายจะมีสัดส�วนการถือหุ�นและอํานาจในการออกเสียงลงคะแนน
 ที่แตกต�างกันตามจํานวนหุ�นที่ถือ บริษัทฯ ตระหนักถึงหน�าที่ในการปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกันโดยดําเนินการทุกอย�างสอดคล�องตาม
 กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข�องดังนี้

 2.1 หุ�นของบริษัทฯ แบ�งออกเป�นหุ�นสามัญประเภทเดียว โดยผู�ถือหุ�นแต�ละรายจะมีคะแนนเสียงเท�ากับจํานวนหุ�นที่ตนเองถืออยู� หรือหนึ่ง
  หุ�นสามัญเท�ากับหนึ่งเสียง

 2.2 บริษัทฯ ได�เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นสามารถมอบฉันทะให�บุคคลอื่นเข�าร�วมประชุมแทนได�ในกรณีที่ผู�ถือหุ�นไม�สามารถเข�าร�วมประชุมได�
  ด�วยตนเอง โดยบริษัทฯ ได�จัดส�งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป�นหนึ่งในแบบตามที่กระทรวงพาณิชย�กําหนด และเป�นแบบที่ผู�ถือหุ�น
  สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได� อีกทั้งบริษัทฯ ยังได�เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นสามารถที่จะเลือกมอบฉันทะให�แก�กรรมการ
  อิสระของบริษัทฯ เพื่อเป�นตัวแทนร�วมลงคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู�ถือหุ�นไม�อาจเข�าร�วมการประชุมได�ด�วยตนเอง โดยบริษัทฯ ได�ระบุ
  ช่ือของกรรมการอิสระไว�ในหนังสือมอบฉันทะ  พร�อมท้ังแนบประวัติกรรมการอิสระท่ีได�รับมอบหมายให�เป�นผู�รับมอบฉันทะแทนผู�ถือหุ�น
  ที่ไม�สามารถเข�าร�วมประชุมไว�เป�นส�วนหนึ่งของเอกสารประกอบการประชุม

 2.3 บริษัทฯ ได�จัดให�กรรมการและผู�บริหารของบริษัทฯ รับทราบถึงภาระหน�าท่ีในการจัดทํารายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย�
  บริษัทฯ ต�อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทําการ ตามที่กําหนดไว�ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�และได�บรรจวาระเรื่อง
  รายงานการถือครองหลักทรัพย�ของกรรมการและผู�บริหารไว�ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให�ได�รับทราบเป�นรายไตรมาส

 2.4 กรรมการหรือผู�บริหารบริษัทฯ ท�านใดที่มีส�วนได�เสียหรือมีส�วนเกี่ยวข�องในการพิจารณาการเข�าทําธุรกรรมระหว�างบริษัทฯ กับผู�ที่มี
  ส�วนได�เสียหรือมีส�วนเกี่ยวข�อง จะไม�เข�าร�วมในกระบวนการตัดสินใจดังกล�าว นอกจากนั้น บริษัทฯ ได�เป�ดเผยรายละเอียดและเหตุผล
  ของการเข�าทํารายการให�ผู�ถือหุ�นได�รับทราบก�อนการเข�าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันในกรณีที่ต�องขออนุมัติจากผู�ถือหุ�น และปฏิบัติตาม
  ข�อกําหนดและประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนโดยเคร�งครัด รายละเอียดของการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันได�เป�ดเผยไว�
  ภายใต�หัวข�อ “รายการระหว�างกัน” ในแบบ 56-1 และภายใต�หัวข�อ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย�งและรายการระหว�างกัน” ในรายงาน
  ประจําป�ของบริษัทฯ

  ทั้งนี้ ไม�ปรากฏว�าบริษัทฯ มีการฝ�าฝ�น/ไม�ปฏิบัติตามกฎเกณฑ�ว�าด�วยการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนใน
  ป� 2558 แต�อย�างใด

 2.5 บริษัทฯ ได�กําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพื่อเป�นแนวทางให�คณะกรรมการบริษัทฯ ผู�บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับ
  ของบริษัทฯ ได�พึงปฏิบัติ รวมถึงการห�ามในเรื่องการใช�ข�อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน�ให�แก�ตนเองหรือผู�อื่นในทางมิชอบ  นอกจากนั้น
  คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได�อนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข�องกับการซื้อขายหลักทรัพย�ของบริษัทฯ ซึ่งห�ามมิให�ทําการซื้อขายหลักทรัพย�ของ
  บริษัทฯ ในขณะที่ยังครอบครองข�อมูลภายในที่เป�นความลับ และมีผลต�อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย�ของบริษัทฯ ที่ยังมิได�เป�ดเผย
  แก�สาธารณชน  ตลอดระยะเวลาปลอดการใช�ข�อมูลภายในที่ยังมิได�เป�ดเผยแก�สาธารณชน (Embargo Period) รายละเอียดได�เป�ดเผย
  ไว�ภายใต�หัวข�อ “การดูแลเรื่องการใช�ข�อมูลภายใน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําป�ของบริษัทฯ ซึ่งในระหว�างป�ที่ผ�านมา
  ไม�ปรากฎว�ามีผู�ใดฝ�าฝ�นการปฏิบัติตามนโยบายดังกล�าว
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 2.6 นอกเหนือจากการให�เครดิตเทอมในการชําระเงินภายใต�การดําเนินธุรกิจการค�าทั่วไป บริษัทฯ ไม�มีนโยบายในการให�ความช�วยเหลือ
  ทางการเงินแก�บริษัทที่มิใช�บริษัทย�อยของบริษัทฯ เว�นแต�ในกรณีที่เป�นการให�กู�ยืมหรือการค้ําประกันเงินกู�ตามสัดส�วนการถือหุ�นที่
  เป�นไปตามสัญญาร�วมทุน ทั้งนี้ ในป�ที่ผ�านมา บริษัทฯ ไม�มีการให�ความช�วยเหลือทางการเงินแก�บริษัทที่มิใช�บริษัทย�อยของบริษัทฯ
  แต�อย�างใด

3. บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย

 เพื่อความเจริญเติบโตอย�างยั่งยืนและผลตอบแทนทางการเงินแก�ผู�ถือหุ�น บริษัทฯ ใช�ความพยายามอย�างเต็มที่ในการทําหน�าที่เป�นนิติบุคคล
 ตัวอย�าง โดยให�ความสําคัญกับสิทธิต�างๆ ของบรรดาผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม ดําเนินธุรกิจอย�างเป�นธรรมและถือปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจน
 กฎระเบียบต�างๆ ที่เกี่ยวข�องอย�างเคร�งครัด 

 ผู�ถือหุ�น:

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได�ยึดถือในการปฏิบัติหน�าที่อย�างซื่อสัตย� โปร�งใส และแข็งขัน เพื่อประโยชน�สูงสุดแก�ผู�ถือหุ�นทั้งหมดในการที่จะ
 รักษาและเสริมสร�างมูลค�าระยะยาวต�อผู�ถือหุ�น ข�อมูลที่สําคัญทั้งหมดซึ่งอาจส�งผลกระทบต�อราคาหุ�นของบริษัทฯ และ/หรือ การตัดสินใจของ
 ผู�ถือหุ�นจะต�องได�รับการเป�ดเผยโดยครบถ�วนในเวลาที่เหมาะสม

 พนักงาน:

 ในฐานะที่อยู�ในธุรกิจบริการ บริษัทฯ เชื่อว�า พนักงานคือทรัพยากรที่สําคัญที่สุด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได�ดําเนินการในแต�ละขั้นเพื่อให�มั่นใจได�
 ว�าสอดคล�องตามกฎหมายแรงงาน และพนักงานทั้งหมดได�รับการปฏิบัติอย�างยุติธรรม โดยไม�มีการเลือกปฏิบัติหรือแบ�งพรรคแบ�งพวก 
 บริษัทฯ ให�ผลตอบแทนและสวัสดิการ อาทิ ค�าอาหาร ค�าซักรีด บัตรกํานัลต�างๆ การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ แก�พนักงานโดยรวมใน
 อัตราที่สามารถแข�งขันได� โดยมีการปรับปรงอย�างต�อเนื่อง รวมทั้งจัดให�มีสภาพแวดล�อมในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย รถรับส�ง
 ปรับอากาศ และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังส�งเสริมให�พนักงานได�รับการฝ�กอบรมที่เกี่ยวข�องกับสายงาน เพื่อเพิ่ม
 ความรู�และทักษะในการทํางาน รวมทั้งคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพเข�าร�วมโครงการพัฒนาบุคลากรต�างๆ ที่บริษัทฯ จัดทําขึ้นเป�นประจํา
 ทุกป� เช�น โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ (Talent Development Program) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับตนเอง
 ของพนักงานที่มีศักยภาพภายในองค�กรผ�านการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในหลากหลายด�าน และเพื่อเตรียมความพร�อมในการเข�าไปปฏิบัติ
 หน�าที่ในตําแหน�งที่สําคัญและท�าทายในอนาคต  โครงการพัฒนาความพร�อมเพื่อเป�นผู�บริหาร (Management Development Program)

 เพื่อพัฒนาบุคคลากรของบริษัทฯ ตามแผนการสืบทอดตําแหน�ง นอกจากนี้ การดําเนินงานของบริษัทฯ จะไม�เกี่ยวข�องกับการละเมิดสิทธิ
 มนุษยชน 

 ลูกค�า:

 บริษัทฯ มีความมุ�งมั่นในการให�บริการแก�แขกที่เข�าพักในโรงแรมทุกท�าน ด�วยความปลอดภัย และความประทับใจที่น�าจดจํา ความปลอดภัย
 ของแขกที่เข�าพักในโรงแรมเป�นหนึ่งในสิ่งที่บริษัทฯ ให�ความสําคัญสูงสุด โดยบริษัทฯ ได�แต�งตั้งคณะกรรมการด�านความปลอดภัยในแต�ละ
 โรงแรม โดยมีเป�าหมายเพื่อเป�นการปรับปรงส�งเสริมความปลอดภัยให�แก�แขกผู�มาใช�บริการทุกท�าน
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 คู�แข�งขัน:

 บริษัทฯ มีความเชื่อว�าการแข�งขันเป�นสิ่งสําคัญในการเป�ดตลาดการค�าเสรี ดังนั้น บริษัทฯ จึงได�หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ อันเป�นการป�องกัน
 ขัดขวาง ไม�ให�ผู�ประกอบการซึ่งอาจเป�นคู�แข�งเข�ามาดําเนินการในตลาดซึ่งบริษัทฯ ได�ประกอบธุรกิจอยู� บริษัทฯ มีแนวความคิดว�าการแข�งขัน
 ท่ีเข�มข�นจะเป�นการกระตุ�นนวัตกรรมใหม�ๆ  ท้ังด�านผลิตภัณฑ�และบริการในท�องตลาด ซ่ึงจะช�วยยกระดับมาตรฐานของตลาดและยังประโยชน�
 ให�แก�ผู�บริโภคและสังคมโดยรวม อีกทั้งบริษัทฯ จะไม�ละเมิดความลับหรือล�วงรู�ความลับทางการค�าของคู�แข�งขันด�วยวิธีฉ�อฉล ตลอดจน
 ไม�ล�วงละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญาหรือลิขสิทธิ์และต�อต�านการทุจริตและไม�สนับสนุนการจ�ายสินบน ซึ่งกําหนดไว�ในจรรยาบรรณในการ
 ดําเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) ของบริษัทฯ ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน�ทางธุรกิจของบริษัทฯ

 สังคมและสิ่งแวดล�อม:

 บริษัทฯ มุ�งมั่นในการเป�นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต�อสังคม โดยสนับสนุนการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม มรดกทางวัฒนธรรมรวมทั้งเสริมสร�าง
 ความเข�มแข็งให�แก�ชุมชนอย�างต�อเนื่องมาโดยตลอด บริษัทฯ ได�จัดตั้งคณะกรรมการด�านความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคม (CSR) หรือ
 ที่มีชื่อเรียกว�า “กลุ�มลากูน�า ภูเก็ต อาสาเพื่อสังคม” (Laguna Phuket Social Committee) เพื่อสนันสนุนการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมและพัฒนา
 ชุมชนอย�างยั่งยืน โดยได�จัดกิจกรรม CSR ที่มุ�งเน�นถึงการพัฒนาสังคมและการศึกษา การอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม การอนุรักษ�ศาสนาและ
 วัฒนธรรม การส�งเสริมสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ� ผ�านโครงการต�างๆ รายละเอียดได�เป�ดเผยไว�ภายใต�หัวข�อ “CSR” ในแบบ 56-1 และ
 ในรายงานประจําป�ของบริษัทฯ รวมทั้งเว็บไซต�ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) 

 รางวัล Green Leaf Awards ซึ่งโรงแรมใน ลากูน�า ภูเก็ต ได�รับเป�นเครื่องพิสูจน�ถึงความมุ�งมั่นของบริษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึง
 การอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมเป�นสําคัญ นอกจากนี้ ในส�วนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย� มีการจัดทํารายงานการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล�อม
 (Environmental Impact Assessment : EIA) เพื่อประเมินผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อมที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ 
 และคํานึงถึงผลกระทบด�านสังคมและเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสุขภาพ ข�อดีและข�อเสียของโครงการ รวมไปถึงการเสนอมาตรการในการ
 ปรับโครงการให�เหมาะสมกับสภาพแวดล�อมในท�องถ่ินและการลดผลกระทบดังกล�าว บริษัทฯ ยังส�งเสริมและสนับสนุนให�พนักงานใช�ทรัพยากร
 อย�างมีประสิทธิภาพ โดยริเร่ิมโครงการ “3R” ในการดําเนินงานของโรงแรมทุกแห�งเพ่ือลดมลภาวะ ซ่ึงประกอบด�วยการลด (Reduce) การนํา
 กลับมาใช�ใหม� (Reuse) และการปรับปรงเพื่อนํากลับมาใช�ใหม� (Recycle) พนักงานของโรงแรมทุกคนจะได�รับการฝ�กอบรมให�ตระหนักถึง
 ความสําคัญในการอนุรักษ�ส่ิงแวดล�อม รวมท้ังการติดตามการใช�พลังงานและนํ้าอย�างใกล�ชิดโดยพนักงานจะได�รับรายการตรวจสอบ (Checklists)

 ที่ครอบคลุมถึงรายละเอียดต�างๆ เพื่อทําการตรวจสอบเองได�อย�างมั่นใจ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม�ปล�อยน้ําเสียที่เกิดจากโรงแรมทิ้งลงสู�ทะเล แต�
 จะทําการบําบัดโดยผ�านเคร่ืองบําบัดนํ้าเสียท่ีมีประสิทธิภาพ  และนํานํ้าท่ีบําบัดแล�วกลับมาใช�ในการรดนํ้าต�นไม�ในบริเวณโรงแรม รายละเอียด
 ได�เป�ดเผยไว�ภายใต�หัวข�อ “CSR/Environmental Policy” ในเว็บไซต�ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com)

 คู�ค�า:

 บริษัทฯ มุ�งมั่นที่จะหล�อหลอมความสัมพันธ�ระยะยาวในทางธุรกิจกับคู�ค�า ดังนั้นจึงเป�นที่มาของนโยบายการให�ผลกําไรอย�างเป�นธรรมต�อคู�ค�า
 อีกทั้งให�ความเคารพต�อเงื่อนไขการชําระเงิน บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกคู�ค�าอย�างยุติธรรมและโปร�งใส โดยมีการแข�งขันจากผู�เสนอ
 ราคาอย�างน�อย 3 ราย ตามหลักเกณฑ�ที่กําหนดไว�ในมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดําเนินงาน (Standard Operating Procedures)

 ของบริษัทฯ  ซึ่งได�แจกจ�ายให�พนักงานภายในองค�กรรับทราบและปฎิบัติตาม 

 เจ�าหนี้:

 บริษัทฯ ให�ความสําคัญต�อเจ�าหนี้เสมือนพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสําคัญยิ่ง ดังนั้น จึงได�มุ�งมั่นที่จะปฏิบัติให�สอดคล�องกับข�อผูกพันทั้งหลาย
 ที่มีอยู�กับเจ�าหนี้ ซึ่งในระหว�างป�ที่ผ�านมา ไม�ปรากฎว�ามีเจ�าหนี้รายใดแจ�งว�าบริษัทฯ ไม�ปฎิบัติตามข�อผูกพันทั้งหลายที่มีอยู�กับเจ�าหนี้
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 ในป�ที่ผ�านมา ไม�ปรากฏว�ามีกรณีที่บริษัทฯ ฝ�าฝ�นกฎหมายด�านแรงงาน การจ�างงาน ผู�บริโภค การแข�งขันทางการค�า และสิ่งแวดล�อมแต�
 อย�างใด

 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและป�องกันการมีส�วนเกี่ยวข�องกับการทุจริตคอร�รัปชั่น

 บริษัทฯ ได�กําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) และมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดําเนินงาน 
 (Standard Operating Procedure) สําหรับกรรมการ ผู�บริหาร พนักงาน และผู�ที่เกี่ยวข�อง ต�องถือปฏิบัติอย�างเคร�งครัด เพื่อป�องกันการ
 ทุจริตคอร�รัปชั่น การฉ�อโกง รวมถึงการให�สินบนในทางธุรกิจการค�า และเพื่อให�การตัดสินใจและการดําเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยง
 ด�านการทุจริตคอร�รัปชั่นได�รับการพิจารณาและปฏิบัติอย�างรอบคอบ

 บริษัทฯ จัดให�มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดําเนินการตามขั้นตอนการประเมิน
 ความเส่ียงซ่ึงรวมถึงแผนการปฏิบัติและการควบคุมภายใน เพ่ือติดตามดูแล ตรวจสอบและป�องกันความเส่ียง รวมถึงการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนใน
 กระบวนการบริหารความเส่ียงซ่ึงได�ดําเนินการอย�างต�อเน่ืองน้ัน คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของกลุ�มบริษัทฯ ร�วมกับฝ�ายตรวจสอบภายใน
 กลุ�มบริษัท ได�ดําเนินการติดตามตรวจสอบความเสี่ยง ประเมินผล และเสนอแผนการควบคุมเพื่อป�องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 และรายงานผลการตรวจสอบต�อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะ
 ทําหน�าที่กํากับดูแลและสอบทานกลยุทธ�และการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงาน การประเมินความเสี่ยง รวมทั้งขั้นตอนวิธีการควบคุม
 ความเสี่ยงดังกล�าว ตลอดจนกํากับดูแลให�บริษัทฯ มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ต�อเนื่อง ระบบการควบคุมภายใน และ
 ระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม

 การไม�ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ อาจส�งผลให�มีการดําเนินการทางวินัยอย�างเคร�งครัด รวมถึงการเลิกจ�าง และการส�งเรื่อง
 ต�อไปยังหน�วยงานกํากับดูแลภายนอกที่เกี่ยวข�องภายใต�กฎหมายและข�อบังคับที่กําหนด

 ด�วยตระหนักถึงผลประโยชน�ระยะยาวในการดําเนินธุรกิจอย�างมีจริยธรรม ซื่อสัตย�สุจริต และการนําหลักการทางธุรกิจไปปฏิบัติเพื่อจัดการ
 กับการทุจริตคอร�รัปชั่น บริษัทฯ ได�ประกาศเจตนารมณ�ที่จะต�อสู�กับการทุจริตคอร�รัปชั่น โดยประกาศเจตนารมณ�เป�นแนวร�วมปฏิบัติของ
 ภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจริต

 ในป�ที่ผ�านมา ไม�ปรากฏรายงานการกระทําผิดด�านการทุจริต หรือการคอร�รัปชั่นแต�อย�างใด

 นโยบายว�าด�วยการแจ�งเบาะแสหรือข�อร�องเรียน

 บริษัทฯ ให�ความสําคัญต�อการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในมาตรฐานการปฏิบัติระดับสูงและความรับผิดชอบต�อ
 ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได�กําหนดและอนุมัตินโยบายการแจ�งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และได�
 ประชาสัมพันธ�ท่ัวท้ังองค�กร เพ่ือส�งเสริมให�พนักงานและผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มสามารถร�องเรียนหรือแจ�งเบาะแสการกระทําท่ีไม�ถูกต�องผิดปกติ
 หรือการกระทําท่ีไม�เหมาะสมท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ�มบริษัทฯ หัวหน�าฝ�ายตรวจสอบภายในกลุ�มบริษัทฯ ได�รับการแต�งต้ังให�ทําหน�าท่ีเป�นเจ�าหน�าท่ี
 รับข�อร�องเรียน (Receiving Officer) หรือเป�นช�องทางให�ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มสามารถติดต�อกับบริษัทฯ เพื่อแจ�งเรื่องสําคัญอันเกี่ยวข�องกับ
 บริษัทฯ โดยสามารถแจ�งเบาะแสหรือข�อร�องเรียนเป�นลายลักษณ�อักษรผ�านช�องทางอีเมล�ได�ที่ “ethics@lrh.co.th” หรือแจ�งโดยตรงทาง
 โทรศัพท�สายด�วน 66 (0) 2285 0112 เจ�าหน�าที่รับข�อร�องเรียนจะทําให�มั่นใจได�ว�ารายงานข�อร�องเรียนจากผู�แจ�งเบาะแสจะได�รับการจัดการ 
 ประเมิน และตรวจสอบอย�างมืออาชีพและมีอิสระ นอกจากน้ัน คณะทํางานในการพิจารณาข�อร�องเรียน (Whistle Blowing Evaluation Team)

 ซึ่งมีสมาชิกประกอบไปด�วยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และหัวหน�าฝ�ายตรวจสอบภายในกลุ�มบริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อ
 ทําหน�าท่ีประเมินรายงานข�อร�องเรียนจากผู�มีส�วนได�เสีย พิจารณา และสอบทานถึงลักษณะของข�อร�องเรียน และกําหนดแนวทางในการตรวจสอบ
 หาความจริงตามความจําเป�น มีการกําหนดระยะเวลาดําเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลับและคุ�มครองผู�ร�องเรียนที่แท�จริงจากการ
 ได�รับการปฏิบัติที่ไม�เป�นธรรม หากการตรวจสอบข�อเท็จจริงได�ข�อสรปว�ามีการฝ�าฝ�นกฏระเบียบ หรือข�อกล�าวหาได�รับการพิสูจน�ว�าเป�นจริง
 ทางบริษัทฯ จะดําเนินมาตรการเยียวยาอย�างเท�าเทียมกับความร�ายแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นต�อผู�กระทําผิด ทั้งนี้ ผลของการตรวจสอบ
 และบทสรปของข�อร�องเรียนจะถูกรายงานไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในป�ที่ผ�านมา ไม�ปรากฏมีข�อร�องเรียนหรือข�อกล�าวหาใดๆ
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 นโยบายด�านการจัดการสิ่งแวดล�อมและพัฒนาสังคมอย�างยั่งยืน

 บริษัทฯ ตั้งมั่นในปณิธานเพื่อความสําเร็จด�านการจัดการสิ่งแวดล�อม และการพัฒนาสังคมอย�างยั่งยืน จากการที่บริษัทฯ ได�เข�าร�วมโครงการ
 เอิร�ธเช็ค (EarthCheck) ซึ่งเป�นที่รู�จักอย�างกว�างขวางในฐานะองค�กรระดับโลกด�านมาตรฐานการบริหารจัดการและการรับรองมาตรฐาน
 การรักษาสิ่งแวดล�อมเพื่อการท�องเที่ยวอย�างยั่งยืน ทําให�บริษัทฯ มุ�งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพด�านการจัดการสิ่งแวดล�อมและสังคมอย�าง
 ต�อเนื่องและยั่งยืน โดยดําเนินงานตามระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล�อม ระบุความเสี่ยงด�านสิ่งแวดล�อม บันทึกและติดตามผลกระทบต�างๆ
 เพื่อบรรลุมาตรฐานของเอิร�ธเช็ค และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข�อบังคับที่เกี่ยวข�องเพื่อความสําเร็จด�านการจัดการสิ่งแวดล�อม
 และพัฒนาสังคมอย�างยั่งยืนในระดับสากล โดยในป� 2558 ที่ผ�านมา บริษัทฯ ผ�านการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล�อมและได�รับ
 ประกาศนียบัตรระดับซิลเวอร�จากเอิร�ธเช็ค

 บริษัทฯ ได�จัดฝ�กอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล�อมอย�างสม่ําเสมอ ให�ความรู�และปลูกฝ�งจิตสํานึกในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
 แก�พนักงานทุกแผนก มีการจัดทําการประเมินความเส่ียงลักษณะป�ญหาส่ิงแวดล�อมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินธุรกิจขององค�กร และกําหนด
 แผนงานส่ิงแวดล�อมให�พนักงานทุกคนถือปฏิบัติ และได�ประชาสัมพันธ�ท่ัวองค�กรผ�านระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ และติดประกาศประชาสัมพันธ�
 เพื่อให�พนักงานทุกคนทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ และมีส�วนร�วมในการจัดการสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน

 นโยบายว�าด�วยการไม�ล�วงละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญาหรือลิขสิทธิ์

 บริษัทฯ ได�กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการไม�ล�วงละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญาหรือลิขสิทธิ์ไว� ซึ่งถือเป�นจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
 ของบริษัทฯ เช�น การใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร�ที่ถูกลิขสิทธิ์ หรือเฉพาะที่ได�รับอนุญาตจากเจ�าของลิขสิทธิ์ การจํากัดสิทธิ์ผู�ใช�งานเครื่อง
 คอมพิวเตอร�ในการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร�  ซึ่งจะมีการตรวจสอบการใช�งานคอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศเป�นระยะโดย
 ผู�ตรวจสอบภายในกลุ�มบริษัทฯ ทั้งนี้ ในป�ที่ผ�านมา ไม�ปรากฏว�ามีกรณีการละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญา หรือลิขสิทธิ์แต�อย�างใด

 นโยบายว�าด�วยการเคารพสิทธิมนุษยชน

 บริษัทฯ ให�ความสําคัญในการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน โดยยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให�เป�นไปตามกฎหมายรวมทั้งหลัก
 สิทธิมนุษยชน ซึ่งเป�นสิทธิขั้นพื้นฐานว�าด�วยสิทธิและเสรีภาพ ความเสมอภาค ความเท�าเทียมกัน การไม�กีดกัน หรือให�สิทธิพิเศษ หรือเลือก
 ปฏิบัติต�อผู�หนึ่งผู�ใดเนื่องจากความแตกต�างในเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ ศาสนา อายุ ภาษา สถานะของบุคคล ความเชื่อทางสังคม
 การศึกษา และความคิดเห็นทางการเมือง 

 บริษัทฯ เป�ดโอกาสให�พนักงานทุกคน มีสิทธิเท�าเทียมกันในการทํางาน ภายใต�กฎระเบียบข�อบังคับ ประกาศ และคําสั่งต�างๆ ของบริษัทฯ
 ดูแลข�อมูลส�วนตัวของพนักงาน โดยถือเป�นความลับ ไม�ส�งข�อมูล หรือกระจายข�อมูลส�วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นที่ไม�เกี่ยวข�อง หรือเป�ดเผย
 ถ�ายโอนข�อมูลส�วนบุคคลโดยไม�รับความยินยอมจากเจ�าของข�อมูล สนับสนุนและเคารพการปกป�องสิทธิมนุษยชน โดยไม�กระทําและไม�มีส�วน
 เกี่ยวข�องกับการล�วงละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิเช�น ไม�สนับสนุนการบังคับใช�แรงงาน หรือไม�มีการเลิกจ�างอย�างไม�เป�นธรรม รวมถึงต�อต�าน
 การใช�แรงงานเด็ก ในป�ที่ผ�านมา ไม�ปรากฏข�อร�องเรียนว�าด�วยการปฏิบัติอย�างไม�เป�นธรรมต�อพนักงาน

4.  การเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส

 บริษัทฯ ให�ความสําคัญต�อการเป�ดเผยข�อมูลที่ถูกต�อง ครบถ�วน โปร�งใส และทันเวลา โดยได�ดําเนินการดังนี้

 4.1 กรรมการและผู�บริหารของบริษัทฯ ทุกท�านได�รายงานให�บริษัทฯ ทราบถึงการมีส�วนได�เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข�อง
  ซึ่งเป�นส�วนได�เสียที่เกี่ยวข�องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย�อย ตามหลักเกณฑ�และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับ
  ตลาดทุนกําหนด รวมทั้งได�ปรับปรงและรายงานให�บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการมีส�วนได�เสียดังกล�าว
  โดยรายงานการมสี�วนได�เสียของกรรมการและผู�บริหารได�ถกูบรรจไว�เป�นวาระในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ เพ่ือให�ได�ทราบเป�น
  รายไตรมาส

การกํากับดูแลกิจการ

รายงานประจําป� 2558      81



 4.2 ในป�ที่ผ�านมา บริษัทฯ เป�ดเผยข�อมูลทั่วไป ข�อมูลทางการเงิน และข�อมูลที่อาจมีผลกระทบต�อราคาหลักทรัพย�ของบริษัทฯ อย�างถูกต�อง
  ครบถ�วน โปร�งใส และทันเวลา สอดคล�องตามข�อกําหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย�ฯ การเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารต�างๆ ดังกล�าว
  ไปสู�ผู�ลงทุน ผู�ถือหุ�นและผู�ที่เกี่ยวข�องได�กระทําผ�านช�องทางตลาดหลักทรัพย�ฯ และเว็บไซต�ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) 

 4.3 ผู�ลงทุนรายบุคคล ผู�ถือหุ�น นักวิเคราะห�หลักทรัพย� และหน�วยงานภาครัฐ สามารถติดต�อกับบริษัทฯ ได�ที่เลขานุการของบริษัทฯ
  โทรศัพท� 66 (0) 2677 4455 หรือ “ir@lagunaresorts.com”

 4.4 รายงานทางการเงินท่ีบริษัทฯ จัดทํามีความถูกต�อง ครบถ�วนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป โดยผ�านการตรวจสอบ/สอบทาน
  จากผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงและเป�นผู�สอบบัญชีที่ได�รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และ
  ตลาดหลักทรัพย� (ป�จจบันคือ บริษัท สํานักงาน  อีวาย จํากัด) และผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
  และคณะกรรมการบริษัทฯ ก�อนการเป�ดเผยผ�านตลาดหลักทรัพย�ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได�เป�ดเผย “ความรับผิดชอบของ
  คณะกรรมการบริษัทฯ ต�อรายงานทางการเงิน” ในรายงานประจําป�ของบริษัทฯ และในป� 2558 งบการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป�
  ของบริษัทฯ ได�รับการรับรองโดยไม�มีเงื่อนไขจากผู�สอบบัญชี

 4.5 บริษัทฯ ขออ�างอิงการเป�ดเผยข�อมูลต�อไปนี้ ภายใต�หัวข�อต�างๆ ดังนี้

  • รายชื่อ อํานาจ หน�าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย�อยต�างๆ รายละเอียดได�เป�ดเผยไว�
   ภายใต�หัวข�อ “โครงสร�างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําป�ของบริษัทฯ

  • ประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย�อยต�างๆ หัวหน�าฝ�ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัทฯ รายละเอียด
   ได�เป�ดเผยไว�ภายใต�หัวข�อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และหัวข�อ “คณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู�บริหาร หัวหน�าฝ�ายตรวจสอบ
   ภายใน และเลขานุการของบริษัทฯ” ของรายงานประจําป�ของบริษัทฯ

  • จํานวนครั้งของการประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแต�ละท�านเข�าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในป� 2558 รายละเอียดได�เป�ดเผย
   ไว�ภายใต�หัวข�อนี้ ข�อ 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”

  • การปฏิบัติงานในป�ที่ผ�านมาของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง รายละเอียดได�เป�ดเผยไว�ภายใต�หัวข�อ “เอกสาร
   แนบ 4” ของแบบ 56-1 และ หัวข�อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง” ของรายงานประจําป�ของบริษัทฯ

  • การปฏิบัติงานในป�ที่ผ�านมาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน ได�เป�ดเผยไว�ภายใต�หัวข�อ “เอกสารแนบ 5” ของ
   แบบ 56-1 และหัวข�อ “รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน” ของรายงานประจําป�ของบริษัทฯ

  • จํานวนเงินค�าตอบแทนกรรมการและผู�บริหาร รายละเอียดได�เป�ดเผยไว�ภายใต�หัวข�อ “ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บริหาร” ของ
   แบบ 56-1 และของรายงานประจําป�ของบริษัทฯ

 4.6 ในช�วงป� 2558 ที่ผ�านมา บริษัทฯ ได�ทําการเป�ดเผยสารสนเทศอย�างครบถ�วนถูกต�องภายในเวลาที่กําหนดตามประกาศและกฎข�อบังคับ
  ของตลาดหลักทรัพย�ฯ และก.ล.ต. นอกจากนี้ บริษัทฯ มิได�ถูกตลาดหลักทรัพย�ฯ หรือ ก.ล.ต. แจ�งว�า บริษัทฯ ไม�ปฏิบัติตามระเบียบ
  ข�อบังคับเกี่ยวกับการเป�ดเผยสารสนเทศแต�อย�างใด
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5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 5.1 โครงสร�างของคณะกรรมการ

  5.1.1 องค�ประกอบและวาระการดํารงตําแหน�งของคณะกรรมการ

   ป�จจบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด�วยกรรมการจํานวน 12 ท�าน โดยมีกรรมการจํานวน 4 ท�าน ได�แก� นายวุฒิพล
   สุริยาภิวัฒน� นายอุดม วิชยาภัย ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ� และนางสาวศรินธร อุนยโกวิท เป�นกรรมการอิสระคิดเป�น 1 ใน 3
   ของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 

   สมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ได�รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติในด�านต�างๆ ความรู� ประสบการณ� ทักษะ ความ
   เชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต�องชอบธรรม ความสามารถ ในการสอบถามข�อมูลเชิงวิเคราะห�อย�างมีอิสระ 
   และความเข�าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ป�จจบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด�วยนักธุรกิจและผู�มีวิชาชีพชั้นนําซึ่งมีความรอบรู�
   ทางด�านการเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารธุรกิจ และการขายและการตลาด

   กรรมการหรือผู�บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม�เคยเป�นพนักงานหรือหุ�นส�วนของผู�สอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช�บริการอยู�ใน
   ช�วง 2 ป�ที่ผ�านมา

   กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท�าน มีความเป�นอิสระจากฝ�ายบริหารและผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเกี่ยวกับ
   ความเป�นอิสระตามที่บริษัทฯ กําหนด และเป�นไปในแนวทางเดียวกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศของ
   คณะกรรมการกํากับตลาดทุน

   กรรมการบริษัทเป�นบุคคลที่มีความรู�ความสามารถ ซื่อสัตย�สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศ
   ความรู� ความสามารถ และปฏิบัติหน�าท่ีให�บริษัทฯ ได� โดยไม�ปรากฏว�ามีกรรมการอิสระท�านใดดํารงตําแหน�งเป�นกรรมการบริษัท
   จดทะเบียนเกินกว�า 5 แห�ง และไม�ปรากฏว�ามีกรรมการบริหารท�านใดดํารงตําแหน�งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว�า
   2 บริษัท

   นโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกําหนดวาระการดํารงตําแหน�งของกรรมการนั้นเป�นไปตามข�อบังคับของบริษัทฯ ข�อที่ 14 ซึ่ง
   กําหนดว�าในการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป�ให�กรรมการออกจากตําแหน�งเป�นอัตรา 1 ใน 3 โดยพิจารณาจากกรรมการที่อยู�
   ในตําแหน�งนานที่สุดเป�นผู�ออกจากตําแหน�ง ดังนั้น กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละ 3 ป� และกรรมการ
   ที่ออกจากตําแหน�งไปนั้นอาจได�รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู�ถือหุ�นเข�ามาเป�นกรรมการใหม�ได�  

  5.1.2 คํานิยามของ “กรรมการอิสระ”

   “กรรมการอิสระ” หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วนและมีความเป�นอิสระสอดคล�องและเท�ากับหลักเกณฑ�ของคณะกรรมการ
   กํากับตลาดทุน ซึ่งป�จจบันหลักเกณฑ�ดังกล�าวกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว�ดังนี้

   (ก) ถือหุ�นไม�เกินร�อยละ 1 ของจํานวนหุ�นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม หรือ
    นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง ทั้งนี้ ให�นับรวมการถือหุ�นของผู�ที่เกี่ยวข�องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด�วย

   (ข) ไม�เป�นหรือเคยเป�นกรรมการท่ีมีส�วนร�วมบริหารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได�เงินเดือนประจํา หรือผู�มีอํานาจควบคุม
    ของบริษัทฯ บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม บริษัทย�อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง เว�นแต�จะ
    ได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ป� ก�อนวันที่ได�รับการแต�งตั้งให�เป�นกรรมการอิสระ
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   (ค) ไม�เป�นบุคคลที่มีความสัมพันธ�ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป�นบิดามารดา คู�สมรส
    พี่น�อง และบุตร รวมทั้งคู�สมรสของบุตรของผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได�รับการเสนอ
    ให�เป�นผู�บริหาร หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ  บริษัทย�อย

   (ง) ไม�มีหรือเคยมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม หรือ นิติบุคคล  ที่อาจมีความขัดแย�ง
    ในลักษณะท่ีอาจเป�นการขัดขวางการใช�วิจารณญาณอย�างอิสระของตน รวมท้ังไม�เป�นหรือเคยเป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ� กรรมการ
    ซึ่งไม�ใช�กรรมการอิสระ หรือผู�บริหารของผู�ที่มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม หรือ
    นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�ว ไม�น�อยกว�า 2 ป� ก�อนวันท่ีได�รับการแต�งต้ัง
    ให�เป�นกรรมการอิสระ

    ความสัมพันธ�ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค�าที่กระทําเป�นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช�าหรือ
    ให�เช�าอสังหาริมทรัพย� รายการเกี่ยวกับสินทรัพย� หรือบริการหรือการให� หรือรับความช�วยเหลือทางการเงินด�วยการ
    รับหรือให�กู�ยืม คํ้าประกัน การให�สินทรัพย�เป�นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ�อ่ืนทํานองเดียวกันซ่ึงเป�นผลให�บริษัทฯ
    หรือคู�สัญญามีภาระหนี้ที่ต�องชําระต�ออีกฝ�ายหนึ่งตั้งแต�ร�อยละ 3 ของสินทรัพย�ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต�
    20 ล�านบาทขึ้นไป แล�วแต�จํานวนใดจะต่ํากว�า ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกล�าวให�เป�นไปตามวิธีการคํานวณมูลค�าของ
    รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว�าด�วยหลักเกณฑ�ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
    โดยอนุโลม แต�ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล�าว ให�นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว�าง 1 ป�ก�อนวันที่มีความสัมพันธ�ทาง
    ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

   (จ) ไม�เป�นหรือเคยเป�นผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง และ
    ไม�เป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ� กรรมการซึ่งไม�ใช�กรรมการอิสระ ผู�บริหาร หรือหุ�นส�วนผู�จัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
    ผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย�งสังกัดอยู� เว�นแต�จะได�พ�นจาก
    การมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ป�ก�อนวันที่ได�รับการแต�งตั้งให�เป�นกรรมการอิสระ

   (ฉ) ไม�เป�นหรือเคยเป�นผู�ให�บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให�บริการเป�นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
    ได�รับค�าบริการเกินกว�า 2 ล�านบาทต�อป�จากบริษัทฯ บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง
    ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู�ให�บริการทางวิชาชีพเป�นนิติบุคคล ให�รวมถึงการเป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ� กรรมการซึ่งไม�ใช�กรรมการอิสระ 
    ผู�บริหาร หรือหุ�นส�วนผู�จัดการของผู�ให�บริการทางวิชาชีพนั้นด�วย เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อย
    กว�า 2 ป� ก�อนวันที่ได�รับการแต�งตั้งให�เป�นกรรมการอิสระ

   (ช) ไม�เป�นกรรมการที่ได�รับการแต�งตั้งขึ้นเพื่อเป�นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�ถือหุ�นซึ่งเป�น
    ผู�ที่เกี่ยวข�องกับผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัทฯ

   (ซ) ไม�ประกอบกิจการที่มีสภาพอย�างเดียวกันและเป�นการแข�งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย�อย หรือไม�เป�น
    หุ�นส�วนที่มีนัยในห�างหุ�นส�วน หรือเป�นกรรมการที่มีส�วนร�วมบริหารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา
    หรือถือหุ�นเกินร�อยละ 1 ของจํานวนหุ�นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย�างเดียวกัน
    และเป�นการแข�งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย�อย 

   (ฌ) ไม�มีลักษณะอื่นใดที่ทําให�ไม�สามารถให�ความเห็นอย�างเป�นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

   ภายหลังได�รับการแต�งตั้งให�เป�นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป�นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล�ว กรรมการอิสระอาจได�รับ
   มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให�ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม บริษัทย�อย
   ลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย�งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค�คณะ (collective decision) ได�
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  5.1.3 การสรรหาและการแต�งตั้งกรรมการ 
 

    การสรรหาบุคคลเพื่อเข�ารับการเสนอชื่อเป�นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งหมายรวมถึงกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะพิจารณาจากการ
    นําเสนอของกรรมการ หรือจากฐานข�อมูลกรรมการที่ผ�านการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการ
    บริษัทไทย การสรรหาจะพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร�างของคณะกรรมการ โดยให�ความสําคัญด�านคุณวุฒิ ความรู�
    ประสบการณ� ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ และทักษะที่จําเป�นที่ยังขาดอยู�ในคณะกรรมการ โดยไม�จํากัดเพศของ
    กรรมการแต�อย�างใด รวมท้ังเป�นบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติเป�นไปตามท่ีตลาดหลักทรัพย�ฯ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ
    พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดกําหนดไว� และผ�านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนเพ่ือเสนอ
    ต�อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเพ่ือพิจารณาอนุมัติแล�วแต�กรณี รายละเอียดการแต�งต้ังกรรมการได�เป�ดเผย
    ไว�ภายใต�หัวข�อ “วิธีการแต�งตั้งกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามที่กําหนดในข�อบังคับของบริษัทฯ”

  5.1.4 บทบาทหน�าที่ของประธานกรรมการบริษัท

    ประธานกรรมการบริษัทมีหน�าที่สําคัญในการกํากับดูแลการประชุมคณะกรรมการให�เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ โดยดูแลให�มี
    วาระการประชุมท่ีสําคัญและจําเป�นต�อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะเร่ืองยุทธศาสตร�องค�กร จัดสรรเวลาให�ฝ�ายจัดการ
    มีการนําเสนอข�อมูลที่ชัดเจนและทันการณ� เป�ดโอกาสให�กรรมการได�แสดงความคิดเห็นและสอบถามได�อย�างทั่วถึง ตลอดจน
    ดูแลให�มติท่ีประชุมมีความชัดเจนและการบันทึกรายงานการประชุมเป�นไปอย�างถูกต�อง และประธานกรรมการบริษัทยังทําหน�าท่ี
    ประธานในการประชุมผู�ถือหุ�นด�วย ในกรณีการออกเสียงลงมติที่คะแนนเสียงเท�ากัน ประธานกรรมการมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
    เสียงเป�นเสียงชี้ขาด 

  5.1.5 การรวมหรือแยกตําแหน�งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร 

    นายโฮ กวงป�ง ป�จจบันดํารงตําแหน�งเป�นท้ังประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ และมีส�วนร�วมใน
    ความสําเร็จของกลุ�มบริษัทฯ อย�างใกล�ชิด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว�า โครงสร�างที่เป�นอยู�ในป�จจบันนั้นมีความ
    เหมาะสมและเพียงพอที่ นายโฮ กวงป�ง จะรับผิดชอบงานทั้งในตําแหน�งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
    ได�อย�างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ

 5.2 คณะกรรมการชุดย�อย

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได�แต�งตั้งคณะกรรมการชุดย�อย ซึ่งประกอบด�วยกรรมการอิสระทั้งหมดจํานวน 2 คณะ เพื่อช�วยกลั่นกรอง
  รายละเอียดอันจะช�วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนั้น เพื่อความโปร�งใสและความเป�นอิสระใน
  การปฏิบัติหน�าที่ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ มิได�เป�นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย�อยทั้ง 2 คณะ ดังกล�าว ดังนี้

  5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

    คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง ประกอบด�วยสมาชิกจํานวน 3 ท�าน ซ่ึงเป�นกรรมการอิสระท้ังหมด โดยมีสมาชิก
    จํานวน 1 ท�าน เป�นผู�มีความรู�และประสบการณ�เพียงพอในการสอบทานความน�าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีประสบการณ�
    การสอบทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ทั้งนี้ รายชื่อและรายละเอียด
    ภาระหน�าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง ได�เป�ดเผยไว�ภายใต�หัวข�อ “โครงสร�างการจัดการ”
    ในแบบ 56-1 และในรายงานประจําป�ของบริษัทฯ
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  5.2.2  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน

    คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนประกอบด�วยสมาชิกจํานวน 3 ท�าน ซึ่งเป�นกรรมการอิสระทั้งหมด ทําให�มีความ
    แข็งแกร�งและความเป�นอิสระในการวินิจฉัยเรื่องที่เกี่ยวข�องกับการสรรหากรรมการและกําหนดค�าตอบแทน ทั้งนี้ รายชื่อและ
    รายละเอียดภาระหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน ได�เป�ดเผยไว�ภายใต�หัวข�อ
    “โครงสร�างการจัดการ” ในแบบ 56-1 และในรายงานประจําป�ของบริษัทฯ

 5.3 บทบาท หน�าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  5.3.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

    บริษัทฯ มีเจตนารมย�มุ�งมั่นในอันที่จะรักษาและคงไว�ซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในบริษัทฯ โดยยึดหลัก
    การกํากับดูแลกิจการที่ดีที่สอดคล�องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป� 2549 ของตลาดหลักทรัพย�ฯ
    รวมทั้งได�นําหลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) ซึ่งได�รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
    บริษัทฯ และได�ประชาสัมพันธ�ทั่วทั้งองค�กรให�เป�นที่เข�าใจมาใช�และถือปฏิบัติเรื่อยมา อีกทั้งยังได�จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน
    และการดําเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพื่อใช�ควบคุมการปฏิบัติงานและการดําเนินการภายในองค�กร
    นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได�อนุมัติและประกาศใช�กฎและระเบียบภายในใหม�ๆ เป�นระยะๆ โดยมุ�งพัฒนาปรับปรง
    การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย�างต�อเนื่อง 

    ในป�ท่ีผ�านมา ไม�ปรากฏว�ามีกรรมการลาออกอันเน่ืองมาจากประเด็นเร่ืองการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และไม�มีการกระทํา
    อันก�อให�เกิดช่ือเสียงในทางลบของบริษัทฯ อันเน่ืองมาจากความล�มเหลวในการทําหน�าท่ีสอดส�องดูแลของคณะกรรมการแต�อย�างใด

  5.3.2 จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct)

    คณะกรรมการของบริษัทฯ ได�อนุมัติจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) เพื่อกําหนดกรอบให�
    เจ�าหน�าที่ กรรมการบริหาร พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ทุกคนปฏิบัติหน�าที่ของตนเพื่อประโยชน�ของบริษัทฯ เท�านั้น 
    โดยไม�เข�าทําธุรกรรมใดที่จะเป�นเหตุให� หรือมีแนวโน�มว�าจะก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�ระหว�างตนเองกับโรงแรม
    ในกลุ�มบริษัทฯ บริษัทฯ/บริษัทย�อยในกลุ�มบริษัทฯ บริษัทแม� และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข�อง จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจนี้ได�
    แจกจ�ายและประชาสัมพันธ�ทั่วทั้งองค�กรให�เป�นที่เข�าใจและปฏิบัติตามโดยเคร�งครัด จรรยาบรรณดังกล�าวได�ร�างขึ้นโดยยึดถือ
    หลักการปฏิบัติหน�าที่ตามจริยธรรมทางธุรกิจในระดับที่สูงสุดและเป�นไปตามกฎหมาย

    ในช�วงป� 2558 ที่ผ�านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ไม�พบว�ามีการร�องเรียนหรือกล�าวอ�างว�าได�มีการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณในการ
    ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต�อย�างใด

  5.3.3 ภาวะผู�นําและวิสัยทัศน�

    คณะกรรมการบริษัทฯ เป�นผู�กําหนดพันธกิจ วิสัยทัศน� นโยบาย และยุทธศาสตร�โดยรวมของกลุ�มบริษัทฯ รวมทั้งดูแลการ
    บริหารจัดการธุรกิจในกลุ�มบริษัทฯ อย�างมีประสิทธิผล ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ จะทบทวนพันธกิจ และวิสัยทัศน� เป�นประจํา
    ทุกป� เพื่อให�เป�นแนวทางและยุทธศาสตร�ในการบริหารจัดการธุรกิจในกลุ�มบริษัทฯ ในแต�ละป�

    คณะกรรมการบริษัทฯ ได�จัดให�มีการแบ�งแยกบทบาทหน�าที่ความรับผิดชอบระหว�างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ�ายจัดการ
    ที่ชัดเจน การลงทุนที่สําคัญต�างๆ จะต�องผ�านการอนุมัติโดยมีขั้นตอนดังนี้
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    • มูลค�าการลงทุนมากกว�า 10 ล�านเหรียญสหรัฐฯ จะต�องได�รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
    • มูลค�าการลงทุนระหว�าง 5-10 ล�านเหรียญสหรัฐฯ จะต�องได�รับอนุมัติร�วมกันจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
     บริษัทฯ ท�านใดท�านหนึ่งจํานวน 1 ท�าน
    • มูลค�าการลงทุนน�อยกว�า 5 ล�านเหรียญสหรัฐฯ จะต�องได�รับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร

    ท้ังน้ี ในการอนุมัติการเข�าทํารายการท่ีสําคัญต�างๆ โดยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ตลอดจน
    การเป�ดเผยข�อมูลให�เป�นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย�ฯ และ/หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

    บทบาทหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ได�เป�ดเผยไว�ภายใต�หัวข�อ “โครงสร�างการจัดการ” ในแบบ 56-1 
    และในรายงานประจําป�ของบริษัทฯ 

  5.3.4 ความขัดแย�งทางผลประโยชน�

    ธุรกรรมระหว�างบริษัทฯ กับบุคคลใดท่ีอาจมีความขัดแย�งอันอาจนํามาซ่ึงความขัดแย�งทางผลประโยชน�จะต�องผ�านการพิจารณา
    อย�างถี่ถ�วนโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และหากจําเป�น การเข�าทําธุรกรรมนั้น ต�องได�รับการอนุมัติจาก
    ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู�ถือหุ�น กรรมการหรือผู�บริหารบริษัทฯ ท�านใดที่มีส�วนได�เสียหรือมี
    ส�วนเกี่ยวข�องจะไม�เข�าร�วมในกระบวนการตัดสินใจธุรกรรมดังกล�าว

    ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล�าวกระทําขึ้นภายใต�เงื่อนไขและราคาซึ่งได�มีการเจรจากันบนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทําโดยบุคคลที่ไม�มี
    ความขัดแย�ง โดยอาศัยหลักการตลาดเสรีระหว�างคู�สัญญา และในกรณีที่ไม�สามารถกําหนดราคาได บริษัทฯ จะอ�างอิงตาม
    รายงานของผู�ประเมินราคาอิสระที่ได�รับการแต�งตั้งจากบริษัทฯ เพื่อกําหนดราคาที่เป�นธรรมทั้งสําหรับบริษัทฯ และบุคคลที่อาจ
    มีความขัดแย�ง

    การทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย�งทุกรายการ จะได�รับการเป�ดเผยอย�างชัดเจนและถูกต�อง รายละเอียดได�เป�ดเผย
    ไว�ภายใต�หัวข�อ “รายการระหว�างกัน” ในแบบ 56-1 และภายใต�หัวข�อ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย�งและรายการระหว�างกัน”
    ในรายงานประจําป�ของบริษัทฯ 

  5.3.5 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

    บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังจะเห็นได�จากมาตรฐาน การปฏิบัติงานและ
    การดําเนินงาน (Standard Operating Procedures) โดยเฉพาะด�านการจัดการและ การดําเนินการ ซึ่งได�มีการกําหนดหน�าที่
    และความรับผิดชอบของพนักงานและฝ�ายจัดการไว�อย�างชัดเจน บริษัทฯ ได�มีการจัดทํานโยบายการดูแลและป�องกันทรัพย�สิน
    ของบริษัทฯ ขึ้นและมีการแบ�งแยกหน�าที่กันระหว�างผู�ปฏิบัติงานและผู�ติดตามประเมินผลออกจากกันอย�างชัดเจน เพื่อให�เกิด
    การตรวจสอบและถ�วงดุลกันอย�างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให�มีการตรวจสอบภายในทางด�านระบบการเงินและ
    ระบบสารสนเทศด�วย

    การตรวจสอบภายใน

    ฝ�ายตรวจสอบภายในเป�นหน�วยงานอิสระซ่ึงรายงานโดยตรงต�อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงในเร่ืองท่ีเก่ียวข�อง
    กับงานตรวจสอบ และรายงานต�อกรรมการผู�จัดการในเร่ืองท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารงานท่ัวไป การตรวจสอบภายในช�วยแบ�งเบา
    ภาระหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ�ายจัดการในการกํากับดูแลกิจการ รวมทั้งปรับปรง และเพิ่มความ
    มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการทางธุรกิจภายในกลุ�มบริษัทฯ  ผู�ตรวจสอบภายในวางแผนตารางการตรวจสอบ
    ในแต�ละป�โดยปรึกษากับฝ�ายจัดการ แต�ยังคงไว�ซึ่งความเป�นอิสระในการวางแผนตารางการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ
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    และบริหารความเสี่ยงเป�นผู�พิจารณาและอนุมัติแผนตารางการตรวจสอบ รวมทั้งสอบทานกิจกรรมของผู�ตรวจสอบภายในเป�น
    รายไตรมาสเพื่อให�มั่นใจได�ว�าฝ�ายตรวจสอบภายในมีทรัพยากรในการตรวจสอบอย�างเพียงพอและอยู�ในตําแหน�งท่ีเหมาะสม
    ที่จะสามารถทําหน�าที่ตรวจสอบได�อย�างมีประสิทธิผล

    การบริหารจัดการความเสี่ยงองค�กรโดยรวม (Enterprise Risk Management)

    การบริหารจัดการความเสี่ยงองค�กรโดยรวมได�เริ่มขึ้นในป� 2548 โดยบริษัทฯ ได�แต�งตั้งที่ปรึกษาภายนอกเพื่อช�วยเหลือ
    ฝ�ายจัดการในการกําหนดกรอบการบริหารจัดการความเส่ียงของธุรกิจบริษัทฯ โดยกรอบการบริหารจัดการความเส่ียงได�ครอบคลุม
    ถึงประเด็นการดําเนินธุรกิจทั้งปวงของบริษัทฯ เพื่อให�สามารถระบุ ประเมิน ดูแล จัดการ และประเมินผลความเสี่ยงของธุรกิจ
    ภายใต�สภาวะแวดล�อมทางธุรกิจในป�จจบันที่มีนัยสําคัญได� ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงซึ่งได�ดําเนินการอย�างต�อเนื่องนั้น
    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ�มบริษัทฯ ได�ทําการประเมินความเสี่ยงและวางแนวปฏิบัติการแก�ไข รวมทั้งได�พิจารณา
    นําระบบการควบคุมภายในที่มีการบริหารต�นทุนอย�างมีประสิทธิภาพมาใช�อย�างเพียงพอในทุกป� เพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจที่มี
    นัยสําคัญ โดยร�วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง สอบทาน การบริหารจัดการความเสี่ยงอย�างสม่ําเสมอ ซึ่ง
    คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได�สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุ�มบริษัทฯ และมีความพึงพอใจ
    ว�าได�มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ในอันที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตามที่ระบุไว�ได�

  5.3.6 การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย�อย

    1. คณะกรรมการบริษัทฯ

     บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย�างสม่ําเสมออย�างน�อย 4 ครั้งในแต�ละป� เป�นรายไตรมาส ซึ่งได�มีการ
     กําหนดและแจ�งให�ทราบล�วงหน�าในช�วงไตรมาสที่ 4 ก�อนเริ่มงวดป�บัญชีใหม� และจัดส�งเอกสารการประชุมให�แก�กรรมการ
     ล�วงหน�าก�อนวันประชุมไม�น�อยกว�า 5 วัน สําหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจําเป�น ในป� 2558 บริษัทฯ ได�จัดให�มี
     การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4 ครั้ง  โดยมีการเข�าร�วมประชุมของกรรมการทุกท�านดังนี้ 

รายชื่อ

 นายโฮ กวงป�ง 4

 นายสุรพล สุปรัชญา 3

 นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน�  4

 ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ� 4

 นายอุดม วิชยาภัย 4

 นางสาวศรินธร อุนยโกวิท 31

 นายโฮ กวงจิง  3

 นายเอเรียล พี วีร�า 4

 นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล  3

 นายโฮ เรน ฮวา 3

 นายชานคราร� ชานดราน  4

 นายสจ�วต เดวิด เรดดิ้ง 4

1 นางสาวศรินธร อุนยโกวิท ได�รับแต�งตั้งเป�น กรรมการอิสระใหม�ของบริษัทฯ แทนที่ ดร. สาธิต รังคสิริ ซึ่งลาออกจากตําแหน�งไปต้ังแต�วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
 บริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ� 2558

จํานวนครั้งที่เข�าร�วมประชุม 
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    ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว�า การอุทิศตนให�แก�บริษัทฯ ของกรรมการแต�ละท�านนั้น ไม�ควรมุ�งเน�นเพียงการใช�
    เวลาเข�าร�วมการประชุมเท�าน้ัน แต�ควรจะรวมไปถึงผ�านทางการแลกเปล่ียนความคิดเห็น คําแนะนํา ประสบการณ� และเครือข�าย
    ความสัมพันธ� เพื่อยังประโยชน�เพิ่มขึ้นแก�ธุรกิจของบริษัทฯ

   2. คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

    บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอย�างสม่ําเสมอก�อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
    อย�างน�อย 4 ครั้งในแต�ละป� เป�นรายไตรมาส ซึ่งได�มีการกําหนดและแจ�งให�ทราบล�วงหน�าในช�วงไตรมาสที่ 4 ก�อนเริ่มงวด
    ป�บัญชีใหม� สําหรับการประชุมพิเศษจะจัดข้ึนตามความจําเป�น ในป� 2558 บริษัทฯ ได�จัดให�มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
    และบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทุกท�านได�เข�าร�วมประชุมโดยพร�อมเพรียงกัน 
    ดังนี้

รายชื่อ

รายชื่อ

จํานวนครั้งที่เข�าร�วมประชุม 

จํานวนครั้งที่เข�าร�วมประชุม 

  นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน� 4
  นายอุดม  วิชยาภัย 4
  ดร.ชิงชัย   หาญเจนลักษณ� 4

  ดร.ชิงชัย   หาญเจนลักษณ� 3
  นายอุดม  วิชยาภัย 3
  นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน� 3

    นอกจากนี้ ในป� 2558 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได�เข�าร�วมประชุมกับผู�สอบบัญชีโดยไม�มีฝ�ายจัดการ
    เข�าร�วมประชุมด�วย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบัญชี

   3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน

    บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนอย�างสม่ําเสมอก�อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
    อย�างน�อยป�ละ 2 ครั้ง ซึ่งได�มีการกําหนดและแจ�งให�ทราบล�วงหน�าในช�วงไตรมาสที่ 4 ก�อนเริ่มงวดป�บัญชีใหม� สําหรับการ
    ประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจําเป�น ในป� 2558 บริษัทฯ ได�จัดให�มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน
    3 ครั้ง โดยมีการเข�าร�วมประชุมของกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนทุกท�าน ดังนี้
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  5.3.7 การประชุมของกรรมการที่มิได�เป�นผู�บริหาร

    บริษัทฯ กําหนดให�กรรมการที่มิใช�ผู�บริหารมีการประชุมกับผู�สอบบัญชีภายนอกตามความเหมาะสม โดยไม�มีกรรมการที่เป�น
    ผู�บริหารหรือฝ�ายจัดการเข�าร�วมในการประชุม เพื่อเป�ดโอกาสให�สอบทานและปรึกษาป�ญหาต�างๆ ได�อย�างอิสระ ทั้งที่เกี่ยวกับ
    ธุรกิจของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่นๆ ที่อยู�ในความสนใจ โดยในป� 2558 ได�มีการประชุมของกรรมการที่มิได�เป�นผู�บริหารในเดือน
    พฤศจิกายนรวม 1 ครั้ง

  5.3.8   รายงานของคณะกรรมการ

    1. รายงานทางการเงิน

     คณะกรรมการบริษัทฯ เป�นผู�รับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�นในงบการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
     รายงานประจําป� คณะกรรมการบริษัทฯ มีความพึงพอใจว�างบการเงินของบริษัทฯ ถูกจัดทําข้ึนอย�างรอบคอบตามมาตรฐาน
     การบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีผู�สอบบัญชีทําการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสทุกไตรมาส รวมทั้งตรวจสอบงวดป�
     อย�างครบถ�วน ย่ิงไปกว�าน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงยังได�ทําหน�าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน และ
     การควบคุมภายในโดยตรงอย�างเป�นอิสระร�วมกับผู�สอบบัญชี ข�อมูลสําคัญที่เกี่ยวข�องกับงบการเงินถูกเป�ดเผยอย�างชัดเจน
     และครบถ�วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

     รายละเอียดได�เป�ดเผยไว�ภายใต�หัวข�อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง” ของแบบ 56-1 และภายใต�
     หัวข�อ “ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ” และ “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
     บริษัทฯ ต�อรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจําป�ของบริษัทฯ 

    2. รายงานการประชุม

     รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย�อยต�างๆ ได�ถูกบันทึกให�ครอบคลุมสาระสําคัญต�างๆ
     อย�างถูกต�อง ครบถ�วน โดยใส�ข�อคิดเห็น ประเด็นซักถามต�างๆ ของกรรมการไว�อย�างชัดเจน และมีระบบจัดเก็บรายงาน
     การประชุม พร�อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต�างๆ อย�างดีและปลอดภัย

  5.3.9   การพัฒนากรรมการและผู�บริหาร

    บริษัทฯ ส�งเสริม สนับสนุนให�กรรมการ ผู�บริหาร และพนักงาน ได�มีการพัฒนาตนเองอยู�เสมอ โดยผ�านการเข�าร�วมการสัมมนา
    และอบรมจากหน�วยงานต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง อาทิ สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย�ฯ และ ก.ล.ต. 
    เป�นต�น โดยบริษัทฯ ได�จัดส�งเอกสารการสัมมนาและอบรมให�เป�นระยะๆ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได�จัดส�งเอกสารที่เกี่ยวข�อง
    ให�กรรมการเพื่อให�ได�รับทราบข�อมูลที่ทันต�อเหตุการณ�และใช�ประกอบในการตัดสินใจ โดยในป� 2558 นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน�
    กรรมการอิสระ ได�เข�าร�วมการสัมมนาในเรื่อง “ความท�าทายของกรรมการตรวจสอบกับบทบาทการสอบทานข�อมูลการเงิน
    และข�อมูลที่มิใช�การเงิน” จัดโดยก.ล.ต. และนางสาวศรินธร อุนยโกวิท กรรมการอิสระ ได�เข�าอบรมหลักสูตร “Director

    Accreditation Program (DAP)” จัดโดยสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

    สําหรับประวัติการฝ�กอบรมของกรรมการ รายละเอียดได�เป�ดเผยไว�ภายใต�หัวข�อ“เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวข�อ 
    “คณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู�บริหาร หัวหน�าฝ�ายตรวจสอบภายในกลุ�มบริษัท และเลขานุการของบริษัทฯ” ของรายงาน
    ประจําป�ของบริษัทฯ
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  5.3.10 การปฐมนิเทศกรรมการเข�าใหม�
 

    บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติหน�าที่ของกรรมการใหม� จึงได�จัดข�อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ
    รวมทั้งข�อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช�น รายงานประจําป� และกฎหมายและกฎเกณฑ�ต�างๆ ที่
    เกี่ยวข�องให�กับกรรมการใหม� เพื่อที่กรรมการใหม�จะได�รับทราบถึงข�อบังคับ กฎระเบียบ และข�อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ
    อย�างเพียงพอก�อนปฏิบัติหน�าที่ 
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การดูแลเรื่องการใช�ข�อมูลภายใน
เพื่อเป�นการป�องกันการใช�ข�อมูลที่เป�นความลับและมีผลต�อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย�ของบริษัทฯ ไปในทางที่ไม�ถูกต�องนั้น คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได�อนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข�องกับการซื้อขายหลักทรัพย�ของบริษัทฯ ซึ่งห�ามมิให�กรรมการ ฝ�ายจัดการ และพนักงานของบริษัทฯ ทุกท�าน
ทุกระดับตําแหน�งเป�ดเผยข�อมูลที่เป�นความลับและมีผลต�อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย�ของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน�ส�วนตน หรือเหตุผล
อื่นที่ไม�เกี่ยวข�องกับผลประโยชน�ของบริษัทฯ หรือทําการซื้อหรือขายหลักทรัพย�ของบริษัทฯ ในขณะที่ยังครอบครองข�อมูลภายในที่เป�นความลับ 
และมีผลต�อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย�ของบริษัทฯ ที่ยังมิได�เป�ดเผยแก�สาธารณชน ตลอดระยะเวลาปลอดการใช�ข�อมูลภายในที่ยังมิได�
เป�ดเผยแก�สาธารณชน (“Embargo Period”) ซึ่งหมายถึงระยะเวลา 2 สัปดาห�ก�อนและจนถึงวันประกาศผลการดําเนินงานทางการเงินของ
บริษัทฯ ในแต�ละไตรมาสของ 3 ไตรมาสแรก และระยะเวลา 1 เดือนก�อนและจนถึงวันประกาศผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ประจําป�   
โดยได�เผยแพร�นโยบายและเตือนระยะเวลาปลอดการใช�ข�อมูลภายในที่ยังมิได�เป�ดเผยแก�สาธารณชน (“Embargo Period”) ให�คณะกรรมการ
บริษัทฯ ผู�บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ทราบเป�นรายป�และรายไตรมาส  เพื่อให�ปฏิบัติตามนโยบายดังกล�าวโดยเคร�งครัด 
ข�อมูลที่เป�นความลับและมีผลต�อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย�ของบริษัทฯ จะถูกจํากัดอยู�แต�เฉพาะกับกรรมการ ฝ�ายจัดการ และพนักงาน
ที่มีหน�าที่รับผิดชอบโดยตรงเท�านั้น การฝ�าฝ�นการปฏิบัติตามนโยบายดังกล�าวมีโทษทางวินัยตามระเบียบการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากนโยบาย
ดังกล�าว บริษัทฯ ยังได�จัดให�มีการควบคุมดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย�ของบริษัทฯ  โดยกรรมการ และผู�บริหารระดับสูงต�องรายงานการถือครอง
หลักทรัพย�ของบริษัทฯ ต�อคณะกรรมการบริษัทฯ เป�นรายไตรมาส และให�เป�นไปตามกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�
และตลาดหลักทรัพย�  
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ป�จจัยความเสี่ยง
สภาพเศรษฐกิจและสถานการณ�การท�องเที่ยวในประเทศไทย

เน่ืองจากรายได�ส�วนใหญ�ของกลุ�มบริษัทฯ มาจากธุรกิจการท�องเท่ียวและธุรกิจอสังหาริมทรัพย�ในประเทศไทย การดําเนินงานของกลุ�มบริษัทฯ จึง
ขึ้นอยู�กับทั้งสภาพเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย และอุตสาหกรรมการท�องเที่ยวในประเทศไทย เหตุการณ�ใดๆ อาทิเช�น เสน�ห�ของประเทศไทย
ในฐานะที่เป�นสถานที่ท�องเที่ยวเปลี่ยนแปลง สภาวะเศรษฐกิจถดถอย การก�อการร�าย ภัยธรรมชาติ การเพิ่มขึ้นของอาชญากรรม ความวุ�นวาย
ในประเทศ หรือการแพร�ระบาดของโรคต�างๆ ล�วนแล�วแต�ส�งผลกระทบต�อการท�องเที่ยวในประเทศไทยหรือการลดลงของมูลค�าอสังหาริมทรัพย�
ในจังหวัดภูเก็ต และอาจส�งผลกระทบเชิงลบต�อธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของกลุ�มบริษัทฯ ได�

ภาวะวิกฤตการเงินโลก และความวุ�นวายของการเมืองไทยที่ยืดเยื้อในช�วงไม�กี่ป�ที่ผ�านมาทําให�เห็นถึงช�องโหว�และชี้ชัดว�ากลุ�มบริษัทฯ มีความเสี่ยง
ในการดําเนินงานในจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย กลุ�มบริษัทฯ จึงดําเนินการอย�างต�อเนื่องที่จะแสวงหาตลาดใหม�ๆ เพื่อที่จะกระจายความเสี่ยง
และหลีกเลี่ยงการพึ่งพาตลาดหลักไม�กี่แห�ง 

สถานการณ�ทางการเมืองที่ไม�แน�นอน

ธุรกิจการท�องเที่ยวในประเทศไทยได�รับผลกระทบในเชิงลบในช�วงไม�กี่ป�ที่ผ�านมาจากสภาวะการเมืองที่ตึงเครียดอย�างต�อเนื่อง เหตุการณ�เหล�านี้
ได�ถูกเผยแพร�ไปยังนานาประเทศและทําให�เกิดภาพลักษณ�ในเชิงลบต�อประเทศไทยในแง�ความปลอดภัยในการเดินทางเข�ามาของนักท�องเที่ยว
ต�างประเทศและนักลงทุนในการเข�ามาลงทุน สถานการณ�ทางการเมืองในประเทศที่ไม�แน�นอน อาจส�งผลกระทบในเชิงลบต�อธุรกิจการท�องเที่ยว
และความอ�อนไหวของนักลงทุน 

การพึ่งพาตลาดลูกค�าหลัก

เฉกเช�นเดียวกับโรงแรมทั้งหลายในประเทศไทย ตลาดนักท�องเที่ยวชาวรัสเซียและชาวจีนได�กลายเป�นตลาดหลักสําคัญของกลุ�มบริษัทฯ ในช�วง
ไม�กี่ป�ที่ผ�านมา การพึ่งพาตลาดหลักเช�นนี้ทําให�เกิดความเสี่ยงเมื่อตลาดนั้นเกิดภาวะถดถอยโดยส�งผลกระทบต�อผลประกอบการของโรงแรมหาก
ไม�สามารถหาตลาดอื่นมาทดแทนได�ทันท�วงที ตลาดนักท�องเที่ยวรัสเซียมีสัดส�วนประมาณร�อยละ 17 ของรายได�โรงแรมใน ลากูน�า ภูเก็ต หาก
แต�ตลาดนักท�องเที่ยวรัสเซียมิได�เป�นตลาดสําคัญของธุรกิจโรงแรมในกรงเทพฯ วิกฤตการณ�ทางการเงินของรัสเซียในป� 2558 ทําให�จํานวน
นักท�องเท่ียวชาวรัสเซียท่ีเดินทางไปภูเก็ตในช�วงฤดูกาลท�องเท่ียวท่ีสําคัญน�อยลงเป�นอย�างมาก ซ่ึงส�งผลกระทบต�อโรงแรมในภูเก็ตของกลุ�มบริษัทฯ
อย�างไรก็ตามตลาดจีนเป�นอีกหนึ่งตลาดที่สําคัญ มีสัดส�วนรายได�ประมาณร�อยละ 21 ของโรงแรมในภูเก็ต และร�อยละ 26 สําหรับโรงแรม
ในกรงเทพฯ ด�วยเหตุนี้ กลุ�มบริษัทฯ จะเสาะแสวงหาตลาดนักท�องเที่ยวอื่นๆ มาทดแทนเพื่อให�สามารถดํารงไว�ซึ่งจํานวนฐานลูกค�า  

ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

กลุ�มบริษัทฯ มีความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน ลูกหน้ีการค�าระยะยาว เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกู�ยืม
จากธนาคาร แต�เน่ืองจากสินทรัพย�และหน้ีสินทางการเงินส�วนใหญ�มีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล�เคียง
กับอัตราตลาดในป�จจบัน กลุ�มบริษัทฯ จึงประเมินว�าไม�มีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่มีนัยสําคัญตามที่กล�าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทฯ จึงมิได�ใช�ตราสารอนุพันธ�เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังกล�าว 

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต�างประเทศ

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต�อสกุลเงินของจีน สหรัฐฯ รัสเซีย สหราชอาณาจักรและสกุลเงินอื่นๆ ของตลาดยุโรปมีแนวโน�มจะส�งผลกระทบ
ต�อราคา และอํานาจการจับจ�ายใช�สอยสินค�าและบริการของกลุ�มบริษัทฯ สําหรับตลาดเหล�านี้
  กรรมสิทธิ์ในที่ดิน

ในช�วงหลายป�ที่ผ�านมาได�มีข�อถกเถียงเป�นอย�างมากในประเทศไทยเกี่ยวกับความถูกต�องของกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินตามเอกสารสิทธิ์ แม�ว�า
บริษัทฯ จะมีความม่ันใจว�าบริษัทในกลุ�มถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท้ังหมดท่ีใช�ในการดําเนินธุรกิจหรือท่ีดินสําหรับการขายในประเทศไทยอย�างถูกต�อง  
แต�บริษัทฯ ไม�สามารถรับประกันได�ว�าจะไม�มีบุคคลหรือกลุ�มบุคคลใดโต�แย�งในกรรมสิทธิ์เหล�านั้น ถึงแม�ว�าการโต�แย�งในกรรมสิทธิ์ดังกล�าวจะ
ไม�ประสบผลสําเร็จ แต�กระน้ันก็อาจจะส�งผลกระทบในทางลบต�อธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย�ในประเทศไทยหากผู�ซ้ือมีความกังวลว�ากลุ�มบริษัทฯ
จะไม�สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ถูกต�องให�ได� 

ป�จจัยความเสี่ยง
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กฎหมายแรงงานไทย

พนักงานส�วนใหญ�ของกลุ�มบริษัทฯ มีถิ่นที่อยู�ในประเทศไทย กฎหมายแรงงานในประเทศไทยให�การคุ�มครองแรงงานเป�นอย�างมาก กฎหมาย
แรงงานได�ห�ามมิให�บริษัทโดยทั่วไปให�พนักงานออกโดยมิได�จ�ายเงินชดเชย เว�นแต�พนักงานผู�นั้นจะประพฤติตนไม�เหมาะสม ละเว�นการปฏิบัติตาม
หน�าที่ หรือมีความไม�ซื่อสัตย�สุจริต ด�วยเหตุนี้กลุ�มบริษัทฯ จึงมีมาตรการที่จํากัดในการลดจํานวนพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต�นทุนหรือ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค�อื่นที่คล�ายคลึงกัน ในระหว�างที่เกิดวิกฤตการณ�เมื่อไม�นานนี้ อาทิเช�น วิกฤตเศรษฐกิจโลก กลุ�มบริษัทฯ ก็มิได�ให�พนักงาน
ออกแต�อย�างใด แต�ได�นําโครงการสมัครใจลาหยุดงานโดยไม�รับเงินเดือนมาใช�แทน กลุ�มบริษัทฯ คาดว�าในอนาคตอาจจะมีข�อจํากัดในการใช�
โครงการการลาออกโดยสมัครใจต�างๆ ซึ่งกลุ�มบริษัทฯ จะต�องจ�ายค�าชดเชยเป�นจํานวนมากรวมทั้งใช�มาตรการอื่นๆ ที่คล�ายคลึงกัน ซึ่งพนักงาน
ที่ถูกเลือกอาจจะเลือกที่จะลาออกโดยแลกกับเงินชดเชยที่จะจ�ายให�เป�นเงินก�อนรวมทั้งผลประโยชน�อื่นๆ

ความเสี่ยงในการดําเนินงานธุรกิจโรงแรม

โรงแรมต�างๆ ของกลุ�มบริษัทฯ ต�างก็มีความเสี่ยงจากการดําเนินงานในธุรกิจการให�บริการ โดยความเสี่ยงดังกล�าวประกอบด�วย

• ฤดูกาลของธุรกิจท�องเที่ยวขึ้นอยู�กับปริมาณการท�องเที่ยวและการเดินทางของกลุ�มธุรกิจ/การค�า ที่แตกต�างกันตลอดทั้งป� ด�วยเหตุนี้ รายได�
 ของกลุ�มบริษัทฯ จึงมีแนวโน�มที่จะผันผวนในระหว�างป�
• คู�แข�งขันจากโรงแรมรีสอร�ทแห�งใหม�ๆ ทั้งในประเทศและภายในภูมิภาค
• รูปแบบการท�องเที่ยวและความนิยมของแหล�งท�องเที่ยวที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
• การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระเบียบทางกฎหมายในประเทศไทย
• จํานวนห�องพักในพ้ืนที่หรือภูมิภาคเดียวกันที่มีมากเกินความต�องการหรือความต�องการห�องพักของลูกค�าที่ลดลงในบางช�วงอาจจะส�ง
 ผลกระทบในเชิงลบต�ออัตราการเข�าพักและราคาค�าห�องพัก
• การเปล่ียนแปลงโดยรวมท้ังสภาพเศรษฐกิจในภูมิภาคและท�องถ่ิน ซ่ึงอาจจะส�งผลกระทบต�อการจับจ�ายใช�สอยของผู�บริโภคและวิถีการท�องเที่ยว
 ของประชาชนและป�จจัยอื่นๆ แม�ว�าผู�บริโภคจะมีรายได�ที่เพิ่มขึ้น  
• สภาวะทางการเมืองในภูมิภาคและท�องถิ่น รวมทั้งสภาพสังคมซึ่งมีผลกระทบต�อความต�องการซ้ือ อํานาจซ้ือของตลาด เช�น อาชญากรรม
 ความไม�สงบในสังคมและการก�อการร�าย
• การแพร�ระบาดของโรคซึ่งมีผลกระทบต�อการเดินทางและธุรกิจการท�องเที่ยว
• คําเตือนภัยเกี่ยวกับการท�องเที่ยวที่เตือนให�ประชาชนชะลอ และ/หรือหลีกเลี่ยงการเดินทางท�องเที่ยว
• การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ
• ความสะดวกในการเดินทางเข�าประเทศไทยและโดยเฉพาะอย�างยิ่งจํานวนเที่ยวบินมายังประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ต 
• สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนและภัยทางธรรมชาติ 

ความเสี่ยงในการดําเนินงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย�

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย�ของกลุ�มบริษัทฯ มีความเสี่ยงสืบเนื่องจากการดําเนินงานในธุรกิจ โดยความเสี่ยงดังกล�าวประกอบด�วย

• การเปลี่ยนแปลงโดยรวมทั้งสภาพเศรษฐกิจในภูมิภาคและท�องถิ่น สถานการณ�ทางการเมือง ซึ่งอาจจะส�งผลกระทบต�อ การจับจ�ายใช�สอย
 ของผู�บริโภคและความเชื่อมั่นในตลาดอสังหาริมทรัพย� 
• ความลําบากในการจัดหาเงินกู�ของผู�ซื้อชาวต�างชาติจากธนาคารท�องถิ่น ซึ่งอาจส�งผลกระทบต�อความต�องการซื้ออสังหาริมทรัพย�ในอนาคต 
• ความสามารถในการสร�างผลตอบแทนการลงทุนที่ยั่งยืนซึ่งอาจส�งผลกระทบต�อความต�องการของอสังหาริมทรัพย�ในอนาคต 
• การเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต�างประเทศซ่ึงอาจส�งผลกระทบต�อราคาและความสามารถในการซ้ืออสังหาริมทรัพย�ของชาวต�างชาติ
• การพัฒนาการออกแบบอสังหาริมทรัพย�ที่มีนวัตกรรมและรูปแบบใหม�ๆ เพื่อการดึงดูดผู�ซื้อ 
• การจัดให�มีบริการหลังการขายที่มีคุณภาพสูงเพื่อรักษาความแข็งแกร�งของความจงรักภักดีในตราอสังหาริมทรัพย�และความพอใจของผู�ซื้อ 
• การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระเบียบทางกฎหมายในประเทศไทยซึ่งอาจมีผลต�อข�อจํากัดของผู�ซื้อ การพัฒนาที่ดินในอนาคตหรือรูปแบบการเสนอ
 ขายอสังหาริมทรัพย�
• ต�นทุนการก�อสร�างที่พุ�งสูงขึ้นอาจส�งผลกระทบต�ออัตรากําไรจากการดําเนินงานหากไม�สามารถปรับราคาขายขึ้นได�
• ความสามารถในการจัดหาและคงไว�ซึ่งผู�รับเหมาก�อสร�างอาคารที่มีความสามารถส�งมอบงานที่มีคุณภาพได�ตรงตามกําหนดเวลา 

ป�จจัยต�างๆ เหล�าน้ีสามารถส�งผลเสียต�อธุรกิจของกลุ�มบริษัทฯ ฝ�ายจัดการจึงได�ให�ความสนใจในเร่ืองต�างๆ อย�างใกล�ชิดเพ่ือจะสามารถนํากลยุทธ�ของ
กลุ�มบริษัทฯ มาปรับใช�ได�ทันท�วงทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลต�อการดําเนินงานของกลุ�มบริษัทฯ 

ป�จจัยความเสี่ยง
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย�งและรายการระหว�างกัน
บุคคลที่อาจมีความขัดแย�งและรายการระหว�างกัน 

ธุรกรรมระหว�างบริษัทฯ และบริษัทย�อยกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�อง จํานวนที่จ�ายและรับและเงื่อนไขของธุรกรรมได�กล�าวไว�ในหมายเหตุ 9 ในงบการเงินโดยแสดงสรปรวมเป�นกลุ�มตามประเภท
ของรายการ

ข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสําคัญซึ่งมีขนาดของรายการเกินกว�า 1 ล�านบาท ได�แก� ชื่อของบุคคลที่อาจมีความขัดแย�งและความจําเป�นและความสมเหตุสมผลของการทํารายการ รายละเอียด
มีดังต�อไปนี้

รายการธุรกิจระหว�างบริษัทในกลุ�ม (บริษัทฯ และบริษัทย�อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกัน ในป� 2558

รายการธุรกิจกับบริษัทร�วม
 เบิกเงินเรียกเก็บแทนระหว�างรีสอร�ท LBTG LBTH 3 BTH B ESHL, HRH อํานวยความสะดวกในการจ�ายชําระเงินของลูกค�าที่พักในโรงแรม
 จ�ายชดเชยค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน LBTH LBTG 3 BTH B ESHL, HRH เพื่อความสะดวกในการชําระเงิน
 ค�าเช�าและค�าบริการจ�าย LBTH LBTG 1 BTH B ESHL, HRH อํานวยความสะดวกแขกโรงแรม โดยมีร�านค�าปลีกชั้นนํา
 ขายสินค�า LBTG LBTH 4 BTH B ESHL, HRH ซื้อของใช�สําหรับห�องพักของกิจการโรงแรม
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข�องกัน
 ค�าธรรมเนียมบัตรเครดิตรับ TWPL BTRS(T) 1 BTRS(T) C CSH, ESHL, KCH อํานวยความสะดวกในการจ�ายชําระเงินของลูกค�าที่พักในโรงแรม
 คืนเงินเรียกเก็บแทนระหว�างรีสอร�ท BTRS(T) BGL 16 BTRS(T) C CSH, ESHL, KCH อํานวยความสะดวกในการจ�ายชําระเงินของลูกค�า   

  BTRS(T)  LBTL 41 BTRS(T) C CSH, ESHL, KCH เพื่อสนับสนุนการเป�นรีสอร�ทครบวงจรของ ลากูน�า ภูเก็ต
  BTRS(T) LHC 1 BTRS(T) C CSH

  BTRS(T) LVL 1 BTRS(T) C CSH, ESHL

  BTRS(T) PKRD 1 BTRS(T) C CSH, ESHL, KCH

  BTRS(T) TWPL 18 BTRS(T) C CSH, ESHL, KCH อํานวยความสะดวกในการจ�ายชําระเงินของลูกค�าที่พักในโรงแรม
 ค�าธรรมเนียมการจัดการรับ LRH BTRS(T) 1 BTRS(T) C CSH, ESHL, KCH ให�ความช�วยเหลือทางเทคนิคในการบริหารและบริการในเรื่องของ 
        เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ�ายบุคคล และบริการการทําความสะอาด
 ค�าธรรมเนียมการจัดการจ�าย ADPL LRH 3 BTH A ESHL ค�าบริการออกแบบสถาป�ตย�และออกแบบภายในสําหรับการก�อสร�าง
  ADPL TWDC 2 BTH B ESHL ค�าบริการออกแบบสถาป�ตย�และออกแบบภายในสําหรับ
        การก�อสร�างโครงการลากูน�า พาร�ค ทาวน�โฮม และบ�านเดี่ยว
  BTCO(S) BTG(T) 2 BTH A, B ESHL สําหรับการใช�เครื่องหมายการค�าและสิทธิ์อื่นเกี่ยวข�องกับ 
        “บันยัน ทรี” และ “อังสนา”   
  BTHR BGL 23 BTH B ESHL สําหรับการใช�เครื่องหมายการค�าและสิทธิ์อื่นเกี่ยวข�องกับ   

        “อังสนา”  
  BTHR LBTL 16 BTH B ESHL สําหรับการใช�เครื่องหมายการค�าและสิทธิ์อื่นเกี่ยวข�องกับ  

  BTHR  TWPL 29 BTH B ESHL “บันยัน ทรี”

รายงานประจําป� 2558      95



ผู�รับ ผู�จ�าย บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย�ง

ลักษณะของ
ความสัมพันธ�

กรรมการที่มี
ส�วนได�เสียร�วม

มูลค�าใน
ป� 2558

ความจําเป�น / ความสมเหตุสมผล

(หน�วย: ล�านบาท)
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รายการธุรกิจระหว�างบริษัทในกลุ�ม (บริษัทฯ และบริษัทย�อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกัน ในป� 2558

 ค�าธรรมเนียมการจัดการจ�าย BTHR(T) BGL 19 BTRS(T) C CSH, ESHL มีความเชี่ยวชาญในการจัดการโรงแรม
  BTHR(T) LBTL 25 BTRS(T) C CSH, ESHL ค�าธรรมเนียมในการจัดการเป�นไปตามมาตรฐานธุรกิจ
  BTHR(T) TWPL 41 BTRS(T) C CSH, ESHL

  BTMG BGL 23 BTH B ESHL เป�นการทําการตลาดส�วนกลาง 
        เพื่อส�งเสริมชื่อเสียงโรงแรมในเครือ “อังสนา”
  BTMG LBTL 23 BTH B ESHL เป�นการทําการตลาดส�วนกลาง 
        เพื่อส�งเสริมชื่อเสียงโรงแรมในเครือ “บันยัน ทรี”  
  BTMG TWPL 29 BTH B ESHL

  GPS PKRD 28 BTH C ESHL ค�าใช�จ�ายในการบริหารงานก�อสร�างโครงการ “แคสเซีย ภูเก็ต”
 ซื้อบัตรกํานัลสปา BTS LBTL 1 BTH B CSH, ESHL ซื้อบัตรกํานัลสําหรับใช�บริการใน บันยัน ทรี สปา และอังสนา สปา 
 และบัตรกํานัลแกลเลอรี่ BTS LRH 2 BTH A CSH, ESHL หรือใช�ในการซื้อสินค�าในร�าน บันยัน ทรี แกลเลอรี่   

  BTS TWPL 1 BTH B CSH, ESHL และอังสนา แกลเลอรี่ เพื่อเป�นสวัสดิการให�กับผู�บริหาร  

 ขายสินค�า BTG(S) BTCO(S) 1 BTH A, B ESHL ซื้อสินค�าเพื่อใช�เป�นของกํานัลทางการขายและการตลาด  

  BTG(T) HVRS 5 BTH A, B ESHL ซื้อของใช�สําหรับห�องพักของกิจการโรงแรม
  BTG(T) BTRS(T) 1 BTRS(T) C CSH, ESHL, KCH, KR ซื้อของใช�สําหรับกิจการสปา และร�านค�าสปา
  BTG(T) BTS 4 BTH A, B CSH, ESHL

  BTG(T) MA 2 BTH A, B ESHL ซื้อของใช�สําหรับห�องพักของกิจการโรงแรม
  BTG(T) LVCL 4 - - CH, ESHL

  BTG(T) MBPL 6 BTH A, B ESHL

  BTG(T) PTMB 1 BTH A, B ESHL

  BTG(T) PTBH 13 TRL C KCH

  BTG(T) VM 2 BTH A, B ESHL

  LBTG WLH 1 BTH B ESHL, HRH ซื้อของใช�สําหรับกิจการสปา และร�านค�าสปา
 เบิกชดเชยค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน AVCI PTBH 2 TRL C - เพื่อความสะดวกในการชําระเงิน
  BTG(S) BTCO(S) 1 BTH A, B ESHL

  BTG(S) BTS 5 BTH A, B ESHL

  BTG(T) BTRS(T) 1 BTRS(T) C CSH, ESHL, KCH, KR

  BTG(T) BTS 7 BTH A, B CSH, ESHL

  LBTL BTHR(T) 1 BTRS(T) C CSH, ESHL

  LBTL BTI 1 BTH B ESHL
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รายการธุรกิจระหว�างบริษัทในกลุ�ม (บริษัทฯ และบริษัทย�อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกัน ในป� 2558

 เบิกชดเชยค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน LBTL BTRS(T) 8 BTRS(T) C CSH, ESHL, KCH เพื่อความสะดวกในการชําระเงิน
  LGL LVCL 5 BTH B CSH, ESHL

  LRH BTH 2 BTH A APV, KPH

  TWPL BTHR(T) 17 BTRS(T) C CSH, ESHL

  TWPL BTMG 3 BTRS(T) C ESHL

  TWPL BTRS(T) 6 BTRS(T) C CSH, ESHL, KCH

  TWPL BTHR 1 BTH B ESHL

 จ�ายชดเชยค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน ADPL PKRD 22 BTH B ESHL เพื่อความสะดวกในการชําระเงิน
  ADPL BTD 6 BTH B ESHL

  ADPL LBTL 4 BTH B ESHL

  ADPL TWPL 6 BTH B ESHL

  ADPL LGL 1 BTH B ESHL

  BTH LRH 1 BTH A APV, KPH

  BTCO(S) BTG(S) 1 BTH A, B ESHL

  BTCO(S) LRH 1 BTH A ESHL

  BTHR LBTL 1 BTH B ESHL

  BTHR BGL 2 BTH B ESHL 

  BTHR TWPL 1 BTH B ESHL

  BTHR PKRD 1 BTH B ESHL

  BTHR(T) BGL 1  BTRS(T) C CSH, ESHL

  BTHR(T) LBTL 2 BTRS(T) C CSH, ESHL 

  BTRL PKRD 2 BTH B ESHL

  BTRS(T) BTG(T) 4  BTRS(T) C CSH, ESHL, KCH, KR

  BTRS(T) LRH 1  BTRS(T) B, C CSH, ESHL, KCH

  BTRS(T) PKRD 3  BTRS(T) C CSH, ESHL, KCH

  BTS LRH 6 BTH C CSH, ESHL

  BTRS(T) LBTL 4 BTRS(T) C CSH, ESHL, KCH

  GPS PKRD 1 BTH C ESHL

  GPS AVCI 2 BTH C ESHL

  PTBH AVCI 5 TRL C -

  WLH LBTG 5 BTH C ESHL, HRH
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ผู�รับ ผู�จ�าย บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย�ง

ลักษณะของ
ความสัมพันธ�

กรรมการที่มี
ส�วนได�เสียร�วม

มูลค�าใน
ป� 2558

ความจําเป�น / ความสมเหตุสมผล

(หน�วย: ล�านบาท)
รายการธุรกิจระหว�างบริษัทในกลุ�ม (บริษัทฯ และบริษัทย�อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกัน ในป� 2558

 ค�าเช�าค�าบริการรับ BGL BTRS(T) 3 BTRS(T) C CSH, ESHL, KCH อังสนา สปา เป�นสปาที่มีชื่อเสียง 
        ซึ่งช�วยเสริมภาพพจน�และด�านการตลาดของโรงแรม   

  LBTL BTRS(T) 14 BTRS(T) C CSH, ESHL, KCH บันยัน ทรี สปา เป�นสปาที่มีชื่อเสียง 
        ซึ่งช�วยเสริมภาพพจน�และด�านการตลาดของโรงแรม
  TWPL BTRS(T) 9 BTRS(T) C CSH, ESHL, KCH

  TWPL TDC 2 - - CH ค�าเช�าสํานักงานใหญ�ของบริษัท 
  TWPL TWFP 5 - - KCH อาคารอยู�ในทําเลดีและมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน
 ค�าเช�าค�าบริการจ�าย BTI BTG(S) 1 BTH A, B ESHL ค�าเช�าสํานักงานของบริษัท 
        อาคารอยู�ในทําเลดีและมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน
 ผลตอบแทนการให�เช�า CGL PTBH 4 TRL C - ซื้อห�องพักในโรงแรมอังสนา รีสอร�ท แอนด� สปา บินตัน   

 หน�วยห�องพักในโรงแรม       เพื่อดําเนินธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ  
        โดยได�รับผลตอบแทนการเช�าที่ดีทดแทนในช�วงก�อน
        จะนําห�องพักนั้นไปทําธุรกิจ
 ค�าบริการในการดําเนินกิจการ LSC BTRS(T) 8 BTRS(T) C CSH, ESHL, KCH เป�นหน�วยงานกลางในการอํานวยความสะดวก
 โรงแรมรับ       และให�บริการส�วนกลางแก�ธุรกิจต�างๆ ใน ลากูน�า ภูเก็ต  

 ค�าบริการสปาจ�าย BTRS(T) LHC 1 BTRS(T) C CSH ซื้อบัตรกํานัล บันยัน ทรี แกลเลอรี่ เพื่อใช�เป�นเครื่องมือการตลาด
 ค�าอบรมพนักงานจ�าย BTHR(T) BGL 3 BTRS(T) C CSH, ESHL เป�นหน�วยงานกลางในการจัดอบรมแก�พนักงาน ลากูน�า ภูเก็ต    
  BTHR(T) LBTL 3 BTRS(T) C CSH, ESHL และป�นส�วนค�าใช�จ�ายตามจริง
  BTHR(T) TWPL 2 BTRS(T) C CSH, ESHL

บุคคลที่อาจมีความขัดแย�งและรายการระหว�างกัน
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ผู�รับ ผู�จ�าย บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย�ง

ลักษณะของ
ความสัมพันธ�

กรรมการที่มี
ส�วนได�เสียร�วม

มูลค�าใน
ป� 2558

ความจําเป�น / ความสมเหตุสมผล

(หน�วย: ล�านบาท)
รายการธุรกิจภายในกลุ�มบริษัทฯ โดยบริษัทแห�งหนึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย�งถือหุ�นเกินกว�าร�อยละ 10 ในป� 2558

 เรียกเก็บเงินแทนระหว�างรีสอร�ท BTG(T) BGL 1 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL, อํานวยความสะดวกในการจ�ายชําระเงินของลูกค�า   

       KCH, PN, SDR เพื่อสนับสนุนการเป�นรีสอร�ทครบวงจรของ ลากูน�า ภูเก็ต
  BTG(T) LBTL 7 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL,

       KCH, PN, SDR

  BTG(T) LGL 4 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL,

       KCH, PN, SDR

  BTG(T) TWPL 2 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL, อํานวยความสะดวกในการจ�ายชําระเงินของลูกค�าที่พักในโรงแรม 
       KCH, PN, SDR

 ซื้อบัตรกํานัลแกลเลอรี่ BTG(T) LHC 1 BTH A, B CSH, CH, PN, SDR ซื้อบัตรกํานัลแกลเลอรี่ เพื่อนําไปใช�เป�นเครื่องมือการตลาด 
 ซื้อสินค�า BTG(T) BTG(S) 1 BTH A, B CSN, ESHL, SDR เป�นการจัดซื้อสินค�าส�วนกลาง เพื่อช�วยอํานวยความสะดวก
  BTG(T) LBTG 3 BTH A, B ESHL ในการสั่งซื้อของจํานวนมากได�ในราคาที่เหมาะสม 
  BTG(T) BGL 5 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL,  ซื้อของใช�สําหรับห�องพักของกิจการโรงแรม
       KCH, PN, SDR

  BTG(T) LBTL 10 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL,

       KCH, PN, SDR

  BTG(T) PKRD 1 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL,

       KCH, PN, SDR

  BTG(T) TWPL 12 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL,

       KCH, PN, SDR,

 เบิกชดเชยค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน BTG(S) BTG(T) 2 BTH A, B CSN, ESHL, SDR เพื่อความสะดวกในการชําระเงิน
  LBTL BTG(T) 1 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL,

       KCH, PN, SDR

  TWPL BTG(T) 1 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL,

       KCH, PN, SDR

 ค�าเช�าและค�าบริการ LBTL BTG(T) 2 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL, อํานวยความสะดวกแขกโรงแรม โดยมีร�านค�าปลีกชั้นนํา
       KCH, PN, SDR

  TWPL BTG(T) 3 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL,

       KCH, PN, SDR

หมายเหตุ
A  ผู�ถือหุ�นรายใหญ�
B  ผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัทใหญ� (LRH)
C  บริษัทที่มีผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของ LRH เป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ�
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ชื่อย�อบริษัท

ADPL บริษัท อาคิเทรฟ ดีไซน� แอนด� แพลนนิ่ง เซอร�วิส จํากัด
AVCI บริษัท เอวีซี อินโดนีเซีย จํากัด
BGL บริษัท บางเทาแกรนด� จํากัด
BTCO(S) บริษัท บันยัน ทรี คอร�เปอเรท จํากัด
BTD บริษัท บางเทา ดีเวลลอปเมนท� จํากัด
BTG(S) บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี่ (สิงคโปร�) จํากัด
BTG(T) บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด 
BTH บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด
BTHR บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด� รีสอร�ท จํากัด
BTHR(T) บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด� รีสอร�ท 
 (ประเทศไทย) จํากัด
BTI บริษัท บันยัน ทรี อินเวสเม�นท� จํากัด
BTMG บริษัท บันยัน ทรี มาร�เก็ตติ้ง กร�ป จํากัด
BTRL บริษัท บันยัน ทรี รีสอร�ท จํากัด 
BTRS(T) บริษัท บันยัน ทรี รีสอร�ท แอนด� สปา 
 (ไทยแลนด�) จํากัด
BTS บริษัท บันยัน ทรี สปา จํากัด
CGL บริษัท เชียร� โกลเดน จํากัด
GPS บริษัท จีพีเอส ดีเวลลอปเมนต� เซอร�วิส จํากัด
HVRS บริษัท ฮิล วิว รีสอร�ท (เซย�เชล) จํากัด 
LBTG บริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี แกลเลอรี่ เทรดดิ้ง จํากัด

APV นายเอเรียล พี วีร�า
AS นางสาวอารีวรรณ� ศรีวิชชุพงษ�
CH นายควน เชท 
CSH นายชานคราร� ชานดราน
CSN นางเชียง ซี งอ แคลร�
ESHL นายเอ็ดดี้ ซี ฮ็อก ไล

HRH นายโฮ เรน ฮวา
KCH นายโฮ กวงจิง
KPH นายโฮ กวงป�ง 
KR นางสาวกันต�ฤทัย ร�งเรือง
PN นายภาสพงฐ� นันทรักษ�
SDR นายสจ�วต เดวิด เรดดิ้ง

LBTH บริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี โฮเท็ล จํากัด
LBTL บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด
LGL บริษัท ลากูน�า แกรนด� จํากัด
LHC บริษัท ลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ จํากัด
LRH บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
LSC บริษัท ลากูน�าเซอร�วิส จํากัด
LVCL บริษัท ลากูน�า เวียดนาม จํากัด
LVL บริษัท ลากูน�า วิลเลจ จํากัด
MBPL บริษัท มัลดีฟ เบย� จํากัด
PKRD บริษัท ภูเก็ต รีสอร�ท ดีเวลลอปเมนต� จํากัด 
PTBH บริษัท บินตัน โฮเท็ล จํากัด
PTMB บริษัท แมเนจเม�นท� บันยัน ทรี รีสอร�ท แอนด� สปา
 จํากัด
TDC บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด
TRL บริษัท ทรอป�คอล รีสอร�ท จํากัด
TWDC บริษัท ทวิน วอเตอร�ส ดีเวลล็อปเมนท� จํากัด
TWFP บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส� จํากัด (มหาชน)
TWPL บริษัท ไทยวาพลาซ�า จํากัด
VM บริษัท วับบินเวสท� มัลดีฟ จํากัด
WLH บริษัท หวั่นหยู เลเชอร� เฮลท� (เซี่ยงไฮ�) จํากัด

ชื่อย�อกรรมการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย�งและรายการระหว�างกัน
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ราคาประเมิน / ค�าเช�าที่เปรียบเทียบกับบุคคลภายนอก

ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว�างกัน

เป�นนโยบายของกลุ�มบริษัทฯ ที่ต�องการให�มีความแน�ใจว�าการเข�าทํารายการระหว�างกันจะต�องไม�มีความขัดแย�งทางผลประโยชน� ดังนั้นหน�วยงาน
ที่เก่ียวข�องแต�ละหน�วยงานจะรายงานรายการระหว�างกันที่เกิดข้ึนทั้งหมดเป�นรายไตรมาสซ่ึงเป�นรายการท่ีได�รับการสอบทานแล�วโดยฝ�ายจัดการ 
รายการระหว�างกันรายการใหม�ซึ่งจะเกิดข้ึนจะถูกแยกแยะและนําเสนอให�ผู�บริหารระดับท่ีสูงกว�าทราบเพื่อขออนุมัติการเข�าทํารายการต�อ
ผู�บริหารระดับสูง กรรมการหรือผู�ถือหุ�น ทั้งนี้ เพื่อให�เป�นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย�ฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนี้ รายการระหว�างกันท่ีมี
นัยสําคัญซึ่งจะเกิดขึ้นใหม�ทั้งหมดก็จะถูกนําเสนอต�อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงเพื่อให�ความเห็น รวมทั้งแสดงความเห็นของ
รายการว�าเป�นไปตามเงื่อนไขทางการค�าทั่วไปและอยู�บนพ้ืนฐานเสมือนหนึ่งกระทําโดยบุคคลที่ไม�เกี่ยวข�องกัน หลังจากที่ได�รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงแล�วก็จะนําเสนอขออนุมัติการเข�าทํารายการดังกล�าวต�อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ
บริษัทฯ และผู�ถือหุ�น ซึ่งหากมีกรรมการท�านหนึ่งท�านใดเป�นผู�มีส�วนได�เสีย กรรมการท�านนั้นจะไม�เข�าร�วมอนุมัติรายการดังกล�าว

นโยบายหรือแนวโน�มการทํารายการระหว�างกันในอนาคต

เป�นความตั้งใจของกลุ�มบริษัทฯ ที่จะพยายามลดจํานวนรายการระหว�างกันหากสามารถกระทําได� อย�างไรก็ตามจากลักษณะโครงสร�างและ
ลักษณะธุรกิจของกลุ�มบริษัทฯ ทําให�การลดรายการระหว�างกันที่มีอยู�ในป�จจบันเป�นไปได�ยาก  ดังนั้นกลุ�มบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะตรวจสอบ
รายการระหว�างกันในป�จจบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทุกรายการเพื่อให�มั่นใจว�าเป�นรายการที่มีความจําเป�น เป�นไปตามเงื่อนไขทางการค�า
ทั่วไปและอยู�บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทําโดยบุคคลที่ไม�เกี่ยวข�องกัน

เหตุผลของการทํารายการประเภทรายการ

 การเช�า - ร�านค�าย�อย - อัตราค�าเช�าคิดเป�นตารางเมตร ซึ่งเป�นอัตราเดียวกับราคาตลาด
  - การเช�าพื้นที่ส�วนใหญ�ของบันยัน ทรี แกลเลอรี่ สปา และห�องอาหาร จะทําสัญญากําหนดเป�นอัตราร�อยละของ
   ยอดรายได�รับ โดยจะแยกเจรจากับผู�บริหารของโรงแรมแต�ละแห�ง
  - สัญญาของสปาท่ีทํากับกิจการท่ีไม�เก่ียวข�องกันก็มีโครงสร�างการเรียกเก็บค�าเช�าตามอัตราร�อยละของยอดรายได�รับ
   เช�นเดียวกัน ซึ่งเป�นนโยบายการเช�าโดยท่ัวไปท่ีกลุ�มบันยัน ทรี ใช�อยู�

 การเช�า - พื้นท่ีสํานักงาน - อัตราค�าเช�าเป�นอัตราเดียวกับราคาตลาด โดยส�วนใหญ�เป�นอัตราในระดับสูงหากเปรียบเทียบกับอาคารประเภท
   เดียวกันในทําเลใกล�เคียงกัน
  - ข�อกําหนดและเงื่อนไขในสัญญา จะคล�ายคลึงกับของลูกค�ารายอ่ืนๆ และใกล�เคียงกับในตลาด
  - ค�าบริการจะแยกทําสัญญากับค�าเช�าตามเหตุผลทางด�านภาษี

 การเช�า – ที่ดิน - อัตราค�าเช�าที่ดินจะมีความแตกต�างกันมากในตลาดขึ้นอยู�กับที่ตั้งและประเภทของที่ดิน
  - การคํานวณมูลค�าป�จจบันสุทธิของค�าเช�าที่เรียกเก็บ มีการนํามาเปรียบเทียบกับมูลค�าที่ดินที่ประเมินโดยบริษัท
   ประเมินทรัพย�สินอิสระ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย�งและรายการระหว�างกัน

รายงานประจําป� 2558      101



ข�อพิพาททางกฎหมาย

ข�อพิพาททางกฎหมาย

คดีผิดสัญญาซื้อขายอาคารชุด นายหน�าและตัวแทน ละเมิดและเรียกค�าเสียหาย

คดีดําเลขที่ 2290/2552 ระหว�าง

นิติบุคคลอาคารชุด อัลลามันดา 1 และ เจ�าของห�องชุด จํานวน 9 ราย “โจทก�”
บริษัท ลากูน�า แกรนด� จํากัด, บริษัท บางเทา ดีเวลลอปเมนท� จํากัด, “จําเลย”
บริษัท บางเทา (1) จํากัด บริษัท บางเทา (2) จํากัด และ กรรมการบริษัทฯ อีก 10 คน 
 
ความเป�นมา

เมื่อวนัที่ 8 ตุลาคม 2552 โจทก�ได�ยื่นฟ�องบริษัทในเครือบริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) จํานวน 4 บริษัท และกรรมการ
บริษัทฯ อีก 10 คน  โดยโจทก�อ�างในคําฟ�องว�า โจทก�ได�ซื้อห�องชุดของอาคารชุดอัลลามันดา 1 จากบริษัท ลากูน�า แกรนด� จํากัด ระหว�างป� 2534
ถึง 2538 โดยในสัญญาซื้อขายระบุว�าโครงการมีที่ดินประมาณ 20 ไร� แต�ในหนังสือสําคัญจดทะเบียนอาคารชุดอัลลามันดา 1 ระบุว�ามีที่ดินจํานวน
9 ไร� 2 งาน 9 ตารางวา ดังนั้น ถือว�าจําเลยผิดสัญญาซื้อขาย โจทก�จึงเรียกร�องให�จําเลยโอนที่ดินตามที่ระบุไว�ในสัญญาซื้อขายจํานวน 10 ไร� 
3 งาน 97.1 ตารางวา ให�กับนิติบุคคลอาคารชุดอัลลามันดา 1 ในฐานะโจทก�ที่ 10 หรือชดใช�เงินจํานวน 131,913,000 บาท แทนในกรณีที่
ไม�สามารถโอนที่ดินได� และโจทก�ยังได�ฟ�องเรียกค�าเสียหายอีกจํานวน 55,685,895 บาท สําหรับการละเมิดการใช�ที่ดินที่ควรจะเป�นทรัพย�สิน
ส�วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุดอัลลามันดา 1 ซึ่งรวมจํานวนเงินที่โจทก�เรียกร�องทั้งสิ้น 187,598,895 บาท พร�อมดอกเบี้ยในอัตราร�อยละ 7.5 
ต�อป� ภายหลังวันฟ�องจนกว�าจําเลยจะได�ชําระเสร็จสิ้น พร�อมกันนี้โจทก�ยังได�ฟ�องกรรมการบริษัททั้งในอดีตและป�จจบันอีก 10 คน เป�นจําเลยที่ 5 
ถึง 14 ในฐานะที่เป�นตัวแทนของบริษัททั้ง 4 บริษัท จึงต�องร�วมกันรับผิดตามฟ�องด�วย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 โจทก�ได�ยื่นคําร�องขอคุ�มครอง
ชั่วคราวต�อศาล เพื่อขอให�ศาลมีคําสั่งห�ามไม�ให�จําเลยจําหน�าย จ�าย โอน และแก�ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโฉนดที่ดินทั้ง 9 แปลงของจําเลยที่มี
ข�อพิพาทอยู�ในคดีนี้กับสํานักงานที่ดิน ในระหว�างที่คดีนี้ ยังอยู�ในการพิจารณาของศาล เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 ศาลมีคําสั่งห�ามไม�ให�จําเลย
จําหน�าย จ�าย โอน และแก�ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโฉนดที่ดินทั้ง 9 แปลงตามคําร�องขอคุ�มครองชั่วคราวของโจทก�

โจทก�และจําเลยได�ดําเนินการสืบพยานเสร็จสิ้นแล�ว ศาลได�กําหนดวันนัดฟ�งคําพิพากษาในวันที่ 7 กุมภาพันธ� 2557 แต�ในวันดังกล�าว ศาลชั้นต�น
จังหวัดภูเก็ตได�มีคําสั่งเลื่อนนัดอ�านคําพิพากษาเป�นวันที่ 28 มีนาคม 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 ศาลชั้นต�นจังหวัดภูเก็ตมีคําสั่งเลื่อนนัดอ�าน
คําพิพากษาเป�นวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 และวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ศาลชั้นต�นจังหวัดภูเก็ตมีคําสั่งเลื่อนนัดอ�านคําพิพากษาเป�นวันที่
27 มิถุนายน 2557

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ศาลชั้นต�นได�พิพากษาสั่งให�จําเลยโอนที่ดินจํานวน 9 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 10 ไร� 3 งาน 97.1 ตารางวา ให�แก�
โจทก� หรือในกรณีท่ีไม�สามารถโอนท่ีดินได�ให�จําเลยชําระค�าเสียหายจํานวน 131,913,000 บาท พร�อมดอกเบ้ียในอัตราร�อยละ 7.5 ต�อป�นับต้ังแต�
วันฟ�องเป�นต�นไปจนกว�าจําเลยจะได�ชําระเสร็จสิ้น ให�จําเลยชดใช�ค�าเสียหายจากการนําที่ดินโฉนดเลขที่ 7257 และ 7264 จํานวน 2 แปลงไปใช�
ประโยชน�จํานวน 5,890,956 บาท พร�อมดอกเบี้ยในอัตราร�อยละ 7.5 ต�อป� นับตั้งแต�วันฟ�องเป�นต�นไปจนกว�าจําเลยจะได�ชําระเสร็จสิ้น
ให�จําเลยชดใช�ค�าเสียหายจํานวน 16,000.79 บาทต�อวัน นับตั้งแต�วันฟ�องเป�นต�นไปจนกว�าจะโอนที่ดินดังกล�าวให�แล�วเสร็จ และให�จําเลยชดใช�
ค�าทนายความให�แก�โจทก�เป�นจํานวน 500,000 บาท ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 จําเลยยื่นคําร�องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ� ศาลมีคําสั่ง
อนุญาตให�ขยายระยะเวลาอุทธรณ�จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 จําเลยยื่นคําร�องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ�
ครั้งที่ 2 ศาลมีคําสั่งอนุญาตให�ขยายระยะเวลาอุทธรณ�จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 และเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จําเลยยื่นคําร�อง
ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ�ครั้งที่ 3 ศาลมีคําสั่งอนุญาตให�ขยายระยะเวลาอุทธรณ�จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2558

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ที่ผ�านมา จําเลยได�ยื่นอุทธรณ�คําพิพากษาต�อศาลชั้นต�นและศาลมีคําสั่งรับอุทธรณ�ของจําเลยเป�นที่เรียบร�อยแล�ว            
โจทก�ได�ยื่นขอขยายกําหนดเวลายื่นคําแก�อุทธรณ�ครั้งที่ 1, 2, 3 และ 4 ซึ่งศาลได�มีคําสั่งอนุญาตให�ขยายกําหนดเวลาในการยื่นคําแก�อุทธรณ�จนถึง
วันที่ 9 เมษายน 2558, วันที่ 8 พฤษภาคม 2558, วันที่ 7 มิถุนายน 2558 และวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ตามลําดับ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558
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ข�อพิพาททางกฎหมาย

โจทก�ได�ยื่นคําแก�อุทธรณ�และคําคัดค�านคําขอทุเลาการบังคับคดีของจําเลย ศาลจังหวัดภูเก็ตได�นัดฟ�งคําสั่งศาลอุทธรณ�เกี่ยวกับคําคัดค�าน
คําขอทุเลาการบังคับคดีของบริษัทในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ซึ่งในวันดังกล�าวศาลอุทธรณ�ได�มีคําสั่งให�บริษัทวางหลักประกันจํานวนประมาณ
36,000,000 บาท เพ่ือเป�นประกันสําหรับค�าเสียหายท่ีศาลช้ันต�นได�พิพากษาให�บริษัทชําระให�กับโจทก� ศาลจังหวัดภูเก็ตได�นัดพิจารณารายละเอียด
หลักประกันอีกครั้งในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 บริษัทมีความประสงค�นําที่ดินของบริษัทในเครือซึ่งอยู�ที่จังหวัดเชียงรายมาวางเป�นหลักประกัน
ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ศาลได�พิจารณาอนุญาตให�บริษัทนําที่ดินที่จังหวัดเชียงรายมาวางเป�นหลักประกันได�

บริษัทได�โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทจํานวนสองแปลงให�กับโจทก�แล�วเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 และวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ตามลําดับ เพื่อ
ระงับจํานวนค�าเสียหายรายวันตามคําพิพากษาของศาลชั้นต�น ซึ่งจํานวนค�าเสียหายรายวันคํานวณจนถึงวันที่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งสองแปลงเป�น
จํานวนเงิน 30,115,853.68 บาท

ศาลจังหวัดภูเก็ตได�กําหนดวันอ�านคําพิพากษาของศาลอุทธรณ�ในวันที่ 19 เมษายน 2559

สถานการณ�ป�จจบัน

ป�จจบันคดีนี้อยู�ในระหว�างการพิจารณาของศาลอุทธรณ� 

ความเห็นของนักกฎหมาย

นักกฎหมายพิจารณาแล�วว�าบริษัทฯ ไม�ได�กระทําการผิดสัญญาซื้อขาย และไม�ได�ทําละเมิดตามฟ�อง 

ความเห็นของผู�บริหาร

มีความเห็นเช�นเดียวกับความเห็นของนักกฎหมาย 

รายงานประจําป� 2558      103



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงของบริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) ประกอบด�วยกรรมการอิสระ 3 ท�าน 
และได�รับมอบหมายให�ปฏิบัติหน�าที่ดังนี้ 

• สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 และกฎหมายที่เกี่ยวข�องทั้งหมด
• เสนอแนะแผนการตรวจสอบพิเศษต�อผู�ตรวจสอบภายใน 
• ให�คําแนะนําแก�ฝ�ายจัดการในเร่ืองที่เกี่ยวกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
• เสนอแนะการแต�งตั้งผู�สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และค�าสอบบัญชี
• สอบทานหรือหารือนโยบายเก่ียวกับการประเมินความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง รวมถึงข้ันตอนท่ีฝ�ายจัดการได�ดําเนินการในการติดตาม
 และควบคุมจากความเสี่ยงดังกล�าว และ
• สอดส�องและกํากับดูแลให�เกิดความมั่นใจว�าการบริหารความเส่ียงยังคงดําเนินไปอย�างต�อเนื่อง

ในระหว�างป� 2558 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงได�ประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีผู�สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ผู�ตรวจสอบ
ภายใน และฝ�ายจัดการเข�าร�วมประชุมด�วย เพื่อสอบทานการปฏิบัติตามหลักการมาตรฐานทางการบัญชี และหลักการการควบคุมภายใน ก�อน
การอนุมัติรายงานทางการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป� ในการประชุมดังกล�าว คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงยังได�
หารือกับผู�ตรวจสอบภายในเพ่ือสอบทาน และให�คําแนะนําเกี่ยวกับสิ่งที่ตรวจพบ ตลอดจนติดตามเรื่องสืบเนื่องจากแผนงานการตรวจสอบ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงได�ให�ความเห็นชอบแก�ผู�ตรวจสอบภายในให�ดําเนินการระหว�างป� 2558 เพื่อให�แน�ใจว�า การตรวจ
สอบมีความเพียงพอและเป�นไปอย�างมีประสิทธิผล นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงได�เข�าร�วมประชุมกับผู�สอบบัญชีโดย
ไม�มีฝ�ายจัดการเข�าร�วมประชุมด�วย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบัญชี

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงทุกท�านได�เข�าร�วมประชุมในการประชุมทุกครั้งที่ได�จัดขึ้นในป� 2558  

ในด�านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได�สอบทานทะเบียนข�อมูลความเสี่ยงในหน�วยงานหลักของบริษัทฯ 
ร�วมกับคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของกลุ�มบริษัทฯ ในระหว�างการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงได�ให�คําแนะนํา
ในมาตรการบรรเทาความเส่ียงที่ได�ตรวจพบและได�ตรวจสอบถึงความต�อเนื่องของการดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของกลุ�มบริษัทฯ ว�ายังคงมีความเพียงพอและเป�นไปอย�างมีประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีความพึงพอใจต�อการควบคุมภายในของกลุ�มบริษัทฯ ที่มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล ทั้งด�าน
การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ�มฯ และสามารถทําให�ผู�สอบบัญชีภายนอกให�ความเห็นต�องบการเงินของบริษัทฯ ได�ว�าได�นําเสนออย�างถูกต�อง
ตามควรในสาระสําคัญต�างๆ ท้ังสถานะ ด�านการเงินและผลประกอบการ แม�ว�าคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงจะตรวจพบข�อบกพร�อง
บางประการด�านการควบคุมภายในในระหว�างการสอบทาน แต�ข�อบกพร�องดังกล�าวมิได�ถือเป�นข�อบกพร�องท่ีมีนัยสําคัญ อย�างไรก็ตาม ฝ�ายจัดการ
ของบริษัทฯ ได�มีความตื่นตัวในเรื่องดังกล�าวและได�ดําเนินการแก�ไขข�อบกพร�องดังกล�าวอย�างเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว�า การบริหารความเส่ียงเป�นที่เข�าใจและถือปฏิบัติเป�นอย�างดีทั่วทั้งองค�กร และมีการ
จัดวางระบบเพื่อให�เกิดความมั่นใจว�าการบริหารความเส่ียงยังคงดําเนินไปอย�างต�อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความพึงพอใจต�อการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง มีความพึงพอใจต�อการสนับสนุนและการพัฒนา
การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย�างต�อเนื่องของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อเป�นการแสดงถึงคํามั่นของบริษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจอย�าง
มีจริยธรรม และหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทุจริตคอร�รัปชั่นอย�างต�อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงจึงได�
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เสนอแนะให�บริษัทฯ เข�าร�วมประกาศเจตนารมณ�ที่จะต�อสู�กับการทุจริตคอร�รัปชั่น  ซึ่งบริษัทฯ ได�เข�าร�วมประกาศเจตนารมณ�เป�นแนวร�วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจริตในป� 2557

ถึงแม�กลุ�มบริษัทฯ จะมีโครงสร�างท่ีมีความสลับซับซ�อน ซ่ึงมีปฐมเหตุจากการผสมผสานของธุรกิจรีสอร�ทและโรงแรมต�างๆ ท่ี ลากูน�า ภูเก็ต ให�ครบ
วงจรที่ทําให�เกิดรายการเก่ียวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีความพึงพอใจต�อรายการเก่ียวโยงกันที่เกิดขึ้นในป� 2558

ตามที่ได�สอบทานว�าได�ดําเนินการไปอย�างยุติธรรมและสมเหตุสมผล และเป�นรายการที่อยู�บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทําโดยบุคคลที่ไม�เกี่ยวข�อง
กันโดยอาศัยหลักการตลาดเสรีระหว�างคู�สัญญา

ผลประโยชน�ของผู�ถือหุ�นทุกรายยังคงเป�นเป�าหมายหลักในการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง ดังนั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได�สอบทานผลการดําเนินงานและรายงานทางการเงินต�างๆ ของบริษัทฯ เพื่อความโปร�งใสและความครบถ�วน
ถูกต�อง ซึ่งจากการดําเนินการดังกล�าว คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีความพึงพอใจต�อการแก�ไขป�ญหาเรื่องต�างๆ ที่เกิดขึ้นทั้ง
กับฝ�ายจัดการ ผู�สอบบัญชีภายนอก และผู�ตรวจสอบภายในภายใต�กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงได�นําเสนอต�อคณะกรรมการบริษัทฯ ให�แต�งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวร�งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู�สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ�ใจ มานิตขจรกิจ ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 ของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป�น
ผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป� 2559 โดยเสนอค�าสอบบัญชีเท�ากับ 640,000 บาท
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ

ในระหว�างป� 2558 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงได�ประชุมท้ังหมด 4 คร้ัง เพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเส่ียง จากอํานาจหน�าท่ีดังกล�าวคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงได�สอบทานการปฏิบัติงานของท้ังผู�ตรวจสอบภายใน
และผู�สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ การสอบทานนี้เป�นไปตามแผนงานการตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได�ให�
ความเห็นชอบล�วงหน�าเป�นประจําทุกป� ตลอดจนได�สอบทานในเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

ตลอดป� 2558 บริษัทฯ จัดให�มีระบบการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค�กรในกลุ�มบริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)  มีการสอบทาน
การควบคุมความเสี่ยงในทะเบียนข�อมูลความเสี่ยง (risk registers) อย�างจริงจังเพื่อบรรเทาความเสี่ยงให�อยู�ในระดับที่ยอมรับได� นอกจากนี้ได�มี
การสอบทานเอกสารข้ันตอนของการควบคุมภายในเพ่ือให�แน�ใจว�าบริษัทฯ มีกระบวนการและการควบคุมที่เพียงพอ

จากการสอบทานดังกล�าว คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีความพึงพอใจต�อการควบคุมภายในของกลุ�มบริษัทฯ ที่มีความเพียงพอ
และมีประสิทธิผล ทั้งด�านการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ�มฯ และสามารถทําให�ผู�สอบบัญชีภายนอกให�ความเห็นต�องบการเงินของบริษัทฯ 
ได�ว�า ได�นําเสนออย�างถูกต�องตามควรในสาระสําคัญต�างๆ ทั้งสถานะด�านการเงินและผลประกอบการ 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ

จากรายงานที่ได�จัดทําโดยผู�สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว�าการควบคุมด�านบัญชีภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และ
สามารถทําให�ผู�สอบบัญชีแสดงความเห็นต�องบการเงินบริษัทฯ สําหรับป�สิ้นสุด 2558 ได�ว�าถูกต�องตามควร คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได�เห็นชอบ
และรับรองรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงในเรื่องระบบการควบคุมภายใน และสรปว�าไม�พบจดอ�อนเป�นสาระสําคัญ
ในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต�อรายงานทางการเงิน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต�อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป�นผู�รับผิดชอบต�องบการเงินของบริษัทฯ และหมายเหตุประกอบงบการเงินด�วย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได�สอบทานงบการเงินโดยพิจารณาจากรายงานและจากการทํางานของผู�สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ คือ บริษัท 
สํานักงาน อีวาย จํากัด รวมทั้งจากรายงานและการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งได�หารือกับฝ�ายจัดการของ
บริษัทฯ ในเรื่องต�างๆ โดยละเอียด คณะกรรมการบริษัทฯ มีความพึงพอใจท่ีไม�พบจดอ�อนที่เป�นสาระสําคัญในการควบคุมภายในด�านบัญชี ระบบ
การควบคุมภายใน และมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดําเนินงานของบริษัทฯ (Standard Operating Procedures)

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงสามารถสรปได�ว�างบการเงินประจําป� 2558 ได�จัดทําอย�างรอบคอบเป�นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
ซึ่งได�แสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย�อยอย�างถูกต�องสมบูรณ�ในทุกจดที่เป�นสาระสําคัญ
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เสนอต�อผู�ถือหุ�นของบริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)

ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย ซึ่งประกอบด�วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�นรวมและ
งบกระแสเงินสดรวม สําหรับป�สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได�ตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) ด�วยเช�นกัน

ความรับผิดชอบของผู�บริหารต�องบการเงิน
ผู�บริหารเป�นผู�รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล�าน้ีโดยถูกต�องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู�บริหารพิจารณาว�าจําเป�นเพื่อให�สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจริง
อันเป�นสาระสําคัญไม�ว�าจะเกิดจากการทุจริตหรือข�อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชี
ข�าพเจ�าเป�นผู�รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต�องบการเงินดังกล�าวจากผลการตรวจสอบของข�าพเจ�า ข�าพเจ�าได�ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดให�ข�าพเจ�าปฏิบัติตามข�อกําหนดด�านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให�ได�ความ
เชื่อมั่นอย�างสมเหตุสมผลว�างบการเงินปราศจากการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสําคัญหรือไม�

การตรวจสอบรวมถึงการใช�วิธีการตรวจสอบเพื่อให�ได�มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเป�ดเผยข�อมูลในงบการเงิน 
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช�ขึ้นอยู�กับดุลยพินิจของผู�สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�น
สาระสําคัญของงบการเงินไม�ว�าจะเกิดจากการทุจริตหรือข�อผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกล�าว ผู�สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวข�องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต�องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ� 
แต�ไม�ใช�เพื่อวัตถุประสงค�ในการแสดงความเห็นต�อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความ
เหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู�บริหารใช�และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผู�บริหาร รวมทั้งการประเมินการ
นําเสนองบการเงินโดยรวม

ข�าพเจ�าเชื่อว�าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข�าพเจ�าได�รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช�เป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า

ความเห็น
ข�าพเจ�าเห็นว�างบการเงินข�างต�นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับป�สิ้นสุดวันเดียวกัน
ของบริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย และเฉพาะของบริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
โดยถูกต�องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

รสพร เดชอาคม

ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

กรงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ� 2559

รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต
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 สินทรัพย�
 สินทรัพย�หมุนเวียน
 เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด 6 859,881,278 444,633,200 25,640,769 17,675,124 

 เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจําระยะส้ัน  10,719,374 10,587,991  - -

 เงินฝากสถาบันการเงินระยะสั้นที่มีภาระคํ้าประกัน 7 75,930,055 - - - 

 ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น 8 635,439,326 549,723,270 169,471,964 203,899,461 

 สินค�าคงเหลือ 10 129,484,970 107,779,102 - - 

 ต�นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�  11 3,787,142,311 3,888,709,119 185,502,070 193,267,064 

 สินทรัพย�หมุนเวียนอื่น 12 200,791,227 178,918,303 25,906,002 23,537,678 

 รวมสินทรัพย�หมุนเวียน  5,699,388,541 5,180,350,985  406,520,805  438,379,327 

 สินทรัพย�ไม�หมุนเวียน
 เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาวที่มีภาระคํ้าประกัน 7 41,189 41,189 - - 

 เงินฝากประจําระยะยาว  2,178,200 2,000,000 2,178,200 2,000,000 

 ลูกหนี้การค�าระยะยาว 13 457,995,364 165,044,275 - -

 เงินลงทุนในบริษัทย�อย 14 - - 4,269,025,777 3,479,025,077 

 เงินลงทุนในบริษัทร�วม 15 383,086,601 409,464,982 - -

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 16 1,132,188,540 1,008,789,883 525,823,948 402,425,290 

 เงินให�กู�ยืมระยะยาวแก�บริษัทย�อย 9 - - 1,142,800,630 2,257,020,629 

 อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน 17 1,120,761,173 1,112,275,932 198,210,268 181,225,030 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ�  18 10,687,451,126 10,244,887,848 48,930,762 49,796,176 

 สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี 31 113,538,768 95,533,870 - -  

 ค�าความนิยม 14 407,903,881 407,903,881 - -

 สิทธิการเช�า 19 17,279,331 19,448,550 - -

 สินทรัพย�ไม�หมุนเวียนอื่น  69,459,076 68,356,883 1,352,152 1,334,653 

 รวมสินทรัพย�ไม�หมุนเวียน  14,391,883,249 13,533,747,293 6,188,321,737 6,372,826,855 
 รวมสินทรัพย�  20,091,271,790 18,714,098,278 6,594,842,542 6,811,206,182

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมาย
เหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2558 25582557 2557

(หน�วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ต�อ)

หมาย
เหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2558 25582557 2557

 หนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น
 หนี้สินหมุนเวียน
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมระยะสั้น
  จากสถาบันการเงิน 20 554,803,557 710,000,000 260,000,000 360,000,000 

 เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น 21 959,252,849 687,573,357 34,892,882 24,925,616 

 เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนด
  ชําระภายในหน่ึงป� 23 469,750,000 657,750,000 35,000,000 70,000,000 

 ภาษีเงินได�ค�างจ�าย  62,547,936 23,787,114 - -

 เงินรับล�วงหน�าจากลูกค�า  546,545,142 1,017,212,164 404,695 715,596 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 22 140,483,145 122,059,676 4,492,303 9,959,271 

 รวมหนี้สินหมุนเวียน  2,733,382,629 3,218,382,311 334,789,880 465,600,483 

 หนี้สินไม�หมุนเวียน
 เงินกู�ยืมระยะยาวจากบริษัทย�อย 9 - - 648,280,000 765,850,000 

 เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
  - สุทธิจากส�วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป� 23 2,819,388,750 1,819,575,819 - 35,000,000 

 หุ�นกู�ชนิดไม�มีประกัน 24 493,846,200 - - -

 สํารองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน 25 63,605,646 52,622,004 15,352,976 10,021,710 

 ประมาณการหน้ีสินระยะยาว - ประมาณการหน้ีสิน 41 40,132,680 39,337,103 - -

 หนี้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี 31 2,166,335,216 2,091,589,988 208,255,229 196,846,463 

 หนี้สินไม�หมุนเวียนอื่น  99,409,011 84,959,992 5,695,424 5,881,045 

 รวมหนี้สินไม�หมุนเวียน  5,682,717,503 4,088,084,906 877,583,629 1,013,599,218 

 รวมหนี้สิน  8,416,100,132 7,306,467,217 1,212,373,509 1,479,199,701 

 ส�วนของผู�ถือหุ�น
 ทุนเรือนหุ�น
  ทุนจดทะเบียน 
    หุ�นสามัญ 211,675,358 หุ�น มูลค�าหุ�นละ 10 บาท  2,116,753,580 2,116,753,580 2,116,753,580 2,116,753,580 

    ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลค�าแล�ว
    หุ�นสามัญ 166,682,701 หุ�น มูลค�าหุ�นละ 10 บาท  1,666,827,010 1,666,827,010 1,666,827,010 1,666,827,010 

 ส�วนเกินมูลค�าหุ�นสามัญ  2,062,460,582 2,062,460,582 2,062,460,582 2,062,460,582 

 ทุนสํารอง 26 568,130,588 568,130,588 - - 

 กําไรสะสม
  จัดสรรแล�ว - สํารองตามกฎหมาย 28 211,675,358 211,675,358 211,675,358 211,675,358 

  ยังไม�ได�จัดสรร  2,642,748,247 2,482,805,944 908,789,814 957,046,188 

 องค�ประกอบอื่นของส�วนของผู�ถือหุ�น  4,239,617,362 4,134,100,817 532,716,269 433,997,343 

 ส�วนของผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ  11,391,459,147 11,126,000,299 5,382,469,033 5,332,006,481 

 ส�วนของผู�มีส�วนได�เสียที่ไม�มีอํานาจควบคุม
  ของบริษัทย�อย  283,712,511 281,630,762 - -

 รวมส�วนของผู�ถือหุ�น  11,675,171,658 11,407,631,061 5,382,469,033 5,332,006,481 

 รวมหนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น  20,091,271,790 18,714,098,278 6,594,842,542 6,811,206,182 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน�วย: บาท)
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งบกําไรขาดทุน สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

 รายได�
 รายได�จากกิจการโรงแรม  3,108,617,130 3,085,124,627 33,655,545 45,133,741 

 รายได�จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�  2,348,479,352 803,905,339 13,147,291 88,222,033 

 รายได�จากกิจการให�เช�าพื้นที่อาคารสํานักงาน  86,427,410 90,368,736 31,673,108 39,607,701 

 รายได�อื่น 29 114,705,625 70,860,919 132,428,362 245,119,692 

 รวมรายได�  5,658,229,517 4,050,259,621 210,904,306 418,083,167 

 ค�าใช�จ�าย
 ต�นทุนของกิจการโรงแรม  1,790,560,358 1,782,286,125 26,411,793 33,834,066 

 ต�นทุนของกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�  1,504,468,651 424,589,152 7,782,287 52,694,785 

 ต�นทุนของกิจการให�เช�าพื้นที่อาคารสํานักงาน  44,257,387 45,333,910 7,107,548 7,195,467 

 ค�าใช�จ�ายในการขาย  348,248,688 384,458,845 1,499,823 6,943,772 

 ค�าใช�จ�ายในการบริหาร  1,443,662,475 1,274,812,178 169,794,424 156,077,666 

 โอนกลับผลขาดทุนจากการด�อยค�าของเงินลงทุน 16 - (89,338,720) - -

 รวมค�าใช�จ�าย  5,131,197,559 3,822,141,490 212,595,875 256,745,756 

 กําไร (ขาดทุน) ก�อนส�วนแบ�งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
  บริษัทร�วมค�าใช�จ�ายทางการเงินและค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�  527,031,958 228,118,131 (1,691,569) 161,337,411 

 ส�วนแบ�งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร�วม 15 (45,041,156) (36,189,121) - -

 กําไร (ขาดทุน) ก�อนค�าใช�จ�ายทางการเงิน
  และค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�   481,990,802 191,929,010 (1,691,569) 161,337,411

 ค�าใช�จ�ายทางการเงิน  (166,147,594) (162,075,264) (32,566,209) (61,765,911)

 กําไร (ขาดทุน) ก�อนค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�  315,843,208 29,853,746 (34,257,778) 99,571,500 

 ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได� 31 (139,409,887) (8,630,849) 11,984,074 (12,057,596)

 กําไร (ขาดทุน) สําหรับป�  176,433,321 21,222,897 (22,273,704) 87,513,904 

 

 การแบ�งป�นกําไร (ขาดทุน):
 ส�วนท่ีเป�นของผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ  175,262,057 18,140,298 (22,273,704) 87,513,904 

 ส�วนท่ีเป�นของผู�มีส�วนได�เสียที่ไม�มี
  อํานาจควบคุมของบริษัทย�อย  1,171,264 3,082,599

    176,433,321 21,222,897

 กําไรต�อหุ�นขั้นพื้นฐาน 32

 กําไร (ขาดทุน) ส�วนที่เป�นของผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ  1.05 0.11 (0.13) 0.53

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมาย
เหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2558 25582557 2557

(หน�วย: บาท)
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หมาย
เหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2558 25582557 2557

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป�  176,433,321 21,222,897 (22,273,704) 87,513,904 
 
 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
 รายการท่ีจะถูกบันทึกในส�วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 ผลต�างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
  ค�างบการเงินที่เป�นเงินตราต�างประเทศ  21,208,238 (13,160,094) - -

 ผลกําไรท่ียังไม�เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย�เผื่อขาย 
  - สุทธิจากภาษีเงินได� 16 98,718,926 54,239,019 98,718,926 125,709,995 

 รายการท่ีจะถูกบันทึกในส�วนของกําไร
  หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได�  119,927,164 41,078,925 98,718,926 125,709,995 

 รายการที่จะไม�ถูกบันทึกในส�วนของกําไรหรือขาดทุน

  ในภายหลัง

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�
  ประกันภัย สําหรับผลประโยชน�
  หลังออกจากงานของพนักงาน - สุทธิจากภาษีเงินได� 25 (7,984,789) - (5,147,571) -

 รายการท่ีจะไม�ถูกบันทึกในส�วนของกําไร
  หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได�  (7,984,789) - (5,147,571) -

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป�  111,942,375 41,078,925 93,571,355 125,709,995

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป�  288,375,696 62,301,822 71,297,651 213,223,899

 การแบ�งป�นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:
 ส�วนท่ีเป�นของผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ  286,293,947 60,447,873 71,297,651 213,223,899 

 ส�วนท่ีเป�นของผู�มีส�วนได�เสียท่ีไม�มีอํานาจควบคุมของบริษัทย�อย  2,081,749 1,853,949

    288,375,696 62,301,822

(หน�วย: บาท)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้

114      รายงานประจําป� 2558



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�น สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม

ส�วนของผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ

องค�ประกอบอื่นของส�วนของผู�ถือหุ�น

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลต�างจากการ
แปลงค�างบการเงิน
ที่เป�นเงินตรา
ต�างประเทศ

ทุนเรือนหุ�นที่
ออกและชําระ
เต็มมูลค�าแล�ว

ส�วนเกินทุน
จากการ

ตีราคาสินทรัพย�

รวมส�วน
ของผู�ถือหุ�น

ผลกําไรที่ยัง
ไม�เกิดขึ้นจริง
จากเงินลงทุนใน
หลักทรัพย�
เผื่อขาย

รวม
องค�ประกอบอื่น
ของส�วนของ
ผู�ถือหุ�น

รวม
ส�วนของผู�ถือหุ�น
ของบริษัทฯ

ส�วนของ
ผู�มีส�วนได�เสีย
ที่ไม�มีอํานาจ
ควบคุม

ของบริษัทย�อย

จัดสรรแล�ว -
สํารอง

ตามกฎหมาย

ส�วนเกิน
มูลค�าหุ�นสามัญ

ทุนสํารอง ยังไม�ได�จัดสรร

กําไรสะสม

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 1,666,827,010 2,062,460,582 568,130,588 211,675,358 2,521,328,953 156,575,450 3,935,217,792 - 4,091,793,242 11,122,215,733 279,776,813 11,401,992,546

 กําไรสําหรับป� - - - - 18,140,298 - - - - 18,140,298 3,082,599 21,222,897 

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป� - - - - - (11,931,444) -  54,239,019 42,307,575 42,307,575 (1,228,650) 41,078,924

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป� - - - - 18,140,298  (11,931,444) - 54,239,019  42,307,575 60,447,873 1,853,949  62,301,822 

 เงินป�นผลจ�าย (หมายเหตุ 34) - - - - (56,663,307) - - - - (56,663,307) - (56,663,307)

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 1,666,827,010 2,062,460,582 568,130,588 211,675,358 2,482,805,944  144,644,006 3,935,217,792  54,239,019  4,134,100,817  11,126,000,299  281,630,762  11,407,631,061 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 1,666,827,010 2,062,460,582 568,130,588 211,675,358 2,482,805,944 144,644,006 3,935,217,792 54,239,019 4,134,100,817 11,126,000,299 281,630,762 11,407,631,061 

 กําไรสําหรับป� - - - - 175,262,057 - - - - 175,262,057 1,171,264 176,433,321 

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป�  - - - - (7,984,789) 20,297,753 - 98,718,926 119,016,679 111,031,890 910,485 111,942,375 

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป� - - - - 167,277,268 20,297,753 - 98,718,926 119,016,679 286,293,947 2,081,749 288,375,696 

 เงินป�นผลจ�าย (หมายเหตุ 34) - - - - (20,835,099) - - - - (20,835,099) - (20,835,099)

 โอนกลับส�วนเกินทุนจากการตีราคาสําหรับ
  การขายสินทรัพย� (หมายเหตุ 27) - - - - 13,500,134 - (13,500,134) - (13,500,134) - - -

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 1,666,827,010 2,062,460,582 568,130,588 211,675,358 2,642,748,247 164,941,759 3,921,717,658 152,957,945 4,239,617,362 11,391,459,147 283,712,511 11,675,171,658

(หน�วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�น สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ต�อ)

  ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 1,666,827,010 2,062,460,582 211,675,358 926,195,591 136,985,947 171,301,401 308,287,348 5,175,445,889 

 กําไรสําหรับป� - - - 87,513,904 - - - 87,513,904 
 
 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป�  - - - - - 125,709,995 125,709,995 125,709,995 

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป� - - - 87,513,904 - 125,709,995 125,709,995 213,223,899 

 เงินป�นผลจ�าย (หมายเหตุ 34) - - - (56,663,307) - - - (56,663,307)

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 1,666,827,010 2,062,460,582 211,675,358 957,046,188 136,985,947 297,011,396 433,997,343 5,332,006,481 

 
 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 1,666,827,010 2,062,460,582 211,675,358 957,046,188 136,985,947 297,011,396 433,997,343 5,332,006,481 

 ขาดทุนสําหรับป� - - - (22,273,704) - - - (22,273,704)

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป�  - - - (5,147,571) - 98,718,926 98,718,926 93,571,355 

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป� - - - (27,421,275) - 98,718,926 98,718,926 71,297,651 

 เงินป�นผลจ�าย (หมายเหตุ 34) - - - (20,835,099) - - - (20,835,099)

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 1,666,827,010 2,062,460,582 211,675,358 908,789,814 136,985,947 395,730,322 532,716,269 5,382,469,033

(หน�วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค�ประกอบอื่นของส�วนของผู�ถือหุ�น
กําไรสะสม

ทุนเรือนหุ�นที่ออก
และชําระเต็มมูลค�าแล�ว

ส�วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสินทรัพย�

รวมส�วนของผู�ถือหุ�นผลกําไรที่ยังไม�เกิดขึ้นจริง
จากเงินลงทุน

ในหลักทรัพย�เผื่อขาย

รวมองค�ประกอบอื่น
ของส�วนของผู�ถือหุ�น

จัดสรรแล�ว -
สํารองตามกฎหมาย

ส�วนเกิน
มูลค�าหุ�นสามัญ

ยังไม�ได�จัดสรร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

116      รายงานประจําป� 2558



งบกระแสเงินสด สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

2558 25582557 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
 กําไร (ขาดทุน) ก�อนค�าใช�จ�ายภาษีเงินได� 315,843,208 29,853,746 (34,257,778) 99,571,500 

 รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) ก�อนค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�
  เป�นเงินสดรับ (จ�าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
  ค�าเสื่อมราคา 313,576,026 292,261,157 4,560,302 4,568,610 

  ตัดจําหน�ายสิทธิการเช�า 2,594,320 2,658,272 - -

  ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 23,558,243 (832,712) 1,428,649 -

  การปรับลดสินค�าคงเหลือให�เป�นมูลค�าสุทธิที่จะได�รับ (โอนกลับ) 210,757 (1,725,309) - -

  ส�วนแบ�งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร�วม 45,041,156 36,189,121 - - 

  ขาดทุน (กําไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค�ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย�
   เพื่อการลงทุน 3,033,372 (4,121,543) (7,570,000) (12,153,016)

  กําไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ� (535,089) (416,273) (4,776) (25,049)

  ตัดจําหน�ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ� 1,112,211 781,018 - 1,030 

  เงินป�นผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย�อย - - - (34,053,990)

  เงินป�นผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น (25,550,812) (25,550,812) (25,550,812) (25,550,812)

  สํารองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ) 10,637,944 7,601,379 779,260 (1,378,493)

  รายได�จากการริบคืนอสังหาริมทรัพย� (13,494,141) - - -

  โอนกลับผลขาดทุนจากการด�อยค�าของเงินลงทุน - (89,338,720) - -

  ประมาณการหน้ีสินเกี่ยวกับคดีฟ�องร�อง 1,479,197 39,337,103 - -

  ดอกเบี้ยรับ (21,151,268) (20,216,554) (61,235,312) (138,506,337)

  ดอกเบี้ยจ�าย 166,147,594 162,075,264 32,566,209 61,765,911 

 กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก�อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย�
  และหนี้สินดําเนินงาน 822,502,718 428,555,137 (89,284,258) (45,760,646)

 สินทรัพย�ดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
  ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น (111,741,198) 30,057,360 25,732,619 3,128,367 

  สินค�าคงเหลือ (21,916,625) 17,078,633 - - 

  ต�นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย� (172,576,561) (503,773,109) 7,764,994 51,787,372 

  สินทรัพย�หมุนเวียนอื่น (9,219,618) 49,082,812 3,213,218 9,664,504 

  ลูกหนี้การค�าระยะยาว (292,951,089) (20,601,716) - 14,063,349 

  สินทรัพย�ไม�หมุนเวียนอื่น (1,102,193) 1,082,744 (17,499) 1,632,794 

 หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
  เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น 268,770,494 81,015,432 10,542,641 (26,776,476)

  เงินรับล�วงหน�าจากลูกค�า (470,667,022) 502,798,927 (310,901) 452,090 

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 18,436,649 2,921,249 (5,466,968) 2,471,473 

  สํารองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน (9,635,288) (9,380,107) (1,882,458) (268,708)

  หนี้สินไม�หมุนเวียนอื่น 13,949,019 (12,668,527) (185,621) (2,007,684)

 เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 33,849,286 566,168,835 (49,894,233) 8,386,435 

  รับดอกเบี้ย 21,242,023 20,278,312 68,501,540 137,188,655 

  จ�ายดอกเบี้ย (175,635,543) (162,679,517) (33,141,584) (61,287,717)

  จ�ายภาษีเงินได� (79,039,914) (53,519,831) (5,581,542) (6,277,642)

 เงินสดสุทธิจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (199,584,148) 370,247,799 (20,115,819 78,009,731

(หน�วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ต�อ)

2558 25582557 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
 เงินฝากสถาบันการเงินระยะสั้นที่มีภาระคํ้าประกันเพิ่มขึ้น (75,930,055) - - -

 เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจําระยะส้ันเพิ่มขึ้น (131,383) (163,126) - -

 เงินฝากประจําระยะยาวเพ่ิมขึ้น (178,200) - (178,200) -

 เงินสดจ�ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย�อย - - (790,000,700) -

 รับเงินป�นผลจากเงินลงทุนในบริษัทย�อย - - - 34,053,990 

 รับเงินป�นผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น 25,550,812 25,550,812 25,550,812 25,550,812 

 เงินสดรับจากเงินให�กู�ยืมระยะยาวแก�บริษัทย�อย - - 3,108,820,000 1,663,400,000 

 เงินสดจ�ายสําหรับเงินให�กู�ยืมระยะยาวแก�บริษัทย�อย - - (1,994,600,000) (1,972,420,000)

 เงินให�กู�ยืมระยะยาวแก�พนักงานลดลง - 183,034 - 23,325 

 เงินสดจ�ายสําหรับการซ้ืออสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน (11,518,613) - (9,415,238) -

 เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ� 931,044 904,433 4,804 4,418,133 

 เงินสดจ�ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ� (455,176,363) (310,708,625) (3,694,915) (7,880,511)

 เงินสดสุทธิจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมลงทุน (516,452,758) (284,233,472) 336,486,563 (252,854,251)

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (155,196,443) 540,000,000 (100,000,000) 210,000,000 

 เงินสดรับจากการออกหุ�นกู� 500,000,000  - - -

 จ�ายค�าใช�จ�ายทางตรงในการออกหุ�นกู� (6,153,800) - - -

 รับเงินกู�ยืมระยะยาวจากบริษัทย�อย - - 1,169,880,000 935,200,000 

 ชําระคืนเงินกู�ยืมระยะยาวจากบริษัทย�อย - - (1,287,450,000) (843,200,000)

 รับเงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,454,000,000  - - -

 ชําระคืนเงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (642,187,070) (493,000,000) (70,000,000) (70,000,000)

 จ�ายเงินป�นผล (20,835,099) (56,663,307) (20,835,099) (56,663,307)

 เงินสดสุทธิจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,129,627,588 (9,663,307) (308,405,099) 175,336,693 

 ผลต�างจากการแปลงค�างบการเงินท่ีเป�นเงินตราต�างประเทศสุทธิ 1,657,396 (2,546,118) - -

 เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 415,248,078 73,804,902 7,965,645 492,173 

 เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วันต�นป� 444,633,200 370,828,298 17,675,124 17,182,951 

 เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วันสิ้นป� 859,881,278 444,633,200 25,640,769 17,675,124

 ข�อมูลกระแสเงินสดเป�ดเผยเพิ่มเติม
 รายการท่ีไม�ใช�เงินสด
  โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ�เป�นอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน - 7,445,134 - - 

  โอนต�นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�เป�นที่ดิน อาคารและอุปกรณ� 302,010,647 29,878,241  - -

  โอนกลับส�วนเกินทุนจากการตีราคาสําหรับการขายสินทรัพย� 13,500,134  - - -

  ผลต�างจากการแปลงค�างบการเงินท่ีเป�นเงินตราต�างประเทศ
   ในบริษัทร�วมเพิ่มขึ้น (ลดลง) 18,662,774 (10,914,072) - -

  ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย 
   สําหรับผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงาน 9,980,986 - 6,434,464 -

(หน�วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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จัดตั้งขึ้น
ในประเทศชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

อัตราร�อยละ
ของการถือหุ�น

2558
ร�อยละ

2557
ร�อยละ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
 
1. ข�อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” “LRH”) เป�นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งขึ้นและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย โดย
 มีบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด ซึ่งเป�นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร�เป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ�
 

 บริษัทฯ และบริษัทย�อยดําเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย� ประกอบด�วยโรงแรม 3 แห�งใน ลากูน�า ภูเก็ต
 ได�แก� อังสนา ลากูน�า ภูเก็ต, บันยัน ทรี ภูเก็ต และ เอ�าท�ทริกเกอร� ลากูน�า ภูเก็ต รีสอร�ท แอนด� วิลล�า ซึ่งตั้งอยู�ที่จังหวัดภูเก็ต และโรงแรม
 อีกหนึ่งแห�งคือ โรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ ตั้งอยู�ในกรงเทพฯ นอกจากนี้ บริษัทย�อยยังประกอบธุรกิจสนามกอล�ฟภายใต�ชื่อ ลากูน�า ภูเก็ต 
 กอล�ฟ คลับ ธุรกิจร�านขายสินค�าภายใต�ชื่อ บันยัน ทรี แกลเลอรี่ ธุรกิจให�เช�าพื้นที่อาคารสํานักงานและร�านค�า และธุรกิจขายสิทธิการพัก
 ในที่พักตากอากาศ โดยในเดือนตุลาคม 2558 ได�เป�ดโรงแรมเพิ่มใน ลากูน�า ภูเก็ต ชื่อ แคสเซีย ภูเก็ต

 ที่อยู�ของบริษัทฯ และบริษัทย�อยตามที่จดทะเบียนตั้งอยู� ณ เลขที่ 21/17 บี, 21/17 ซี, 21/65, 21/66 และ 21/68 อาคารไทยวา 1 ชั้น 7, 
 22 และ 24 ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร 

2. เกณฑ�ในการจัดทํางบการเงิน

 2.1 งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการใน
  งบการเงินตามข�อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค�าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี 
  พ.ศ. 2543
 

  งบการเงินฉบับภาษาไทยเป�นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯ ใช�เป�นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงิน
  ฉบับภาษาไทยนี้
  

  งบการเงินนี้ได�จัดทําขึ้นโดยใช�เกณฑ�ราคาทุนเดิมเว�นแต�จะได�เป�ดเผยเป�นอย�างอื่นในนโยบายการบัญชี

 2.2 เกณฑ�ในการจัดทํางบการเงินรวม

  (ก) งบการเงินรวมนี้ได�จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) (ซึ่งต�อไปนี้เรียกว�า
   “บริษัทฯ”) และบริษัทย�อย (ซึ่งต�อไปนี้เรียกว�า “บริษัทย�อย”) ดังต�อไปนี้

บริษัทย�อยที่ถือหุ�นโดยบริษัทฯ โดยตรง
บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี่ (สิงคโปร�) จํากัด ขายสินค�า สิงคโปร� 51.0 51.0

บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด ขายสินค�า ไทย 51.0 51.0

บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด(1) ธุรกิจโรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย� ไทย 100.0 100.0

บริษัท ลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ จํากัด ธุรกิจขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ
  และพัฒนาอสังหาริมทรัพย� ไทย 100.0 100.0

บริษัท ลากูน�า แกรนด� จํากัด ธุรกิจสนามกอล�ฟและพัฒนา ไทย 100.0 100.0

  อสังหาริมทรัพย�

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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(1)   บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด ถือหุ�นโดยบริษัทฯ ร�อยละ 49 และถือผ�านบริษัท บางเทาแกรนด� จํากัด ร�อยละ 51 (2557: บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด ถือหุ�นโดยบริษัทฯ ร�อยละ 49 และถือผ�านบริษัท ทีดับบลิวอาร� โฮลดิ้งส� จํากัด
  ร�อยละ 51) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ� 2558 บริษัท ทีดับบลิวอาร� โฮลดิ้งส� จํากัด ได�ทําสัญญาขายหุ�นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถือในบริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด (ร�อยละ 51) ให�แก�บริษัท บางเทาแกรนด� จํากัด
(2)  บริษัท ลากูน�าเซอร�วิส จํากัด ถือหุ�นโดยบริษัทฯ และบริษัทย�อย 2 บริษัท

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

อัตราร�อยละ
ของการถือหุ�น

2558
ร�อยละ

2557
ร�อยละ

บริษัทย�อยท่ีถือหุ�นโดยบริษัทฯโดยตรง (ต�อ)
บริษัท ลากูน�า เลคส� จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย� ไทย 95.0 95.0

บริษัท ลากูน�า (3) จํากัด เป�นเจ�าของที่ดินซึ่งเป�นที่ตั้งโรงแรม ไทย 100.0 100.0

บริษัท ลากูน�าเซอร�วิส จํากัด(2) ให�บริการสาธารณูปโภคและบริการอ่ืนๆ
  แก�โรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทย�อย ไทย 72.9 72.9

บริษัท ทีดับบลิวอาร� โฮลดิ้งส� จํากัด ธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย� ไทย 100.0 100.0

บริษัทย�อยท่ีถือหุ�นผ�านบริษัท ทีดับบลิวอาร� โฮลด้ิงส� จํากัด
บริษัท ลากูน�า เอ็กซ�เคอร�ชั่น จํากัด ธุรกิจให�บริการด�านท�องเที่ยว ไทย 49.0 49.0

บริษัท ลากูน�า วิลเลจ จํากัด ธุรกิจโรงแรม ไทย 100.0 100.0

บริษัท แม�จันทร�พร็อพเพอร�ตี้ จํากัด ถือที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต ไทย 100.0 100.0

บริษัท ปายสะมาด ดิเวลลอปเมนท� จํากัด ถือที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต ไทย 100.0 100.0

บริษัท ภูเก็ต รีสอร�ท ดีเวลลอปเมนต� จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย�และธุรกิจโรงแรม ไทย 100.0 100.0

บริษัท พีที เอวีซี อินโดนีเซีย จํากัด ธุรกิจขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ อินโดนีเซีย 100.0 100.0

บริษัท ถลางพัฒนา จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย�  ไทย 50.0 50.0

บริษัท ไทยวาพลาซ�า จํากัด ธุรกิจโรงแรม ให�เช�าพื้นที่อาคาร
  สํานักงาน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย� ไทย 100.0 100.0

บริษัท ไทยวาทาวเวอร� จํากัด ธุรกิจให�เช�าพื้นที่อาคารสํานักงาน ไทย 100.0 100.0

บริษัท ไทยวาทาวเวอร� (2) จํากัด เป�นเจ�าของที่ดินซึ่งเป�นที่ตั้งโรงแรม ไทย 100.0 100.0

บริษัท ทวิน วอเตอร�ส ดีเวลล็อปเมนท� จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย�   ไทย 100.0 100.0

บริษัทย�อยท่ีถือหุ�นผ�านบริษัท ลากูน�า แกรนด� จํากัด
บริษัท บางเทา (1) จํากัด เป�นเจ�าของที่ดินซึ่งเป�นที่ตั้งสนามกอล�ฟ ไทย 100.0 100.0

บริษัท บางเทา (2) จํากัด เป�นเจ�าของที่ดินซึ่งเป�นที่ตั้งสนามกอล�ฟ ไทย 100.0 100.0

บริษัท บางเทา (3) จํากัด เป�นเจ�าของที่ดินซึ่งเป�นที่ตั้งหอพักพนักงาน ไทย 100.0 100.0

บริษัท บางเทา (4) จํากัด เป�นเจ�าของที่ดินซึ่งเป�นที่ตั้งสนามกอล�ฟ ไทย 100.0 100.0

บริษัท บางเทา ดเีวลลอปเมนท� จํากัด เป�นเจ�าของที่ดินซึ่งเป�นที่ตั้งโรงแรม ไทย 100.0 100.0

บริษัท บางเทาแกรนด� จํากัด ธุรกิจโรงแรม ไทย 100.0 100.0

บริษัท ลากูน�าเซ็นทรัล จํากัด ยังไม�เป�ดดําเนินกิจการ ไทย 85.0 85.0

บริษัทย�อยท่ีถือหุ�นผ�านบริษัทบันยันทรี แกลเลอร่ี (สิงคโปร�) จํากัด
บริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี แกลเลอรี่ เทรดดิ้ง จํากัด ขายสินค�า สาธารณรัฐ 51.0 51.0

   ประชาชนจีน
บริษัทย�อยท่ีถือหุ�นผ�านบริษัท ลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ จํากัด
บริษัท เชียร� โกลเดน จํากัด ธุรกิจลงทุน ฮ�องกง 100.0 100.0
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   บริษัทย�อยมีสัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท ลากูน�า เอ็กซ�เคอร�ชั่น จํากัด ในอัตราร�อยละ 49 อย�างไรก็ตาม บริษัทย�อยบันทึกส�วน
   ได�เสียในอัตราร�อยละ 100 ของกําไรหลังจากหักเงินป�นผลร�อยละ 15 ของมูลค�าที่ตราไว�ของหุ�นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินป�นผล
   เพื่อให�เป�นไปตามสัดส�วนการแบ�งกําไรตามข�อบังคับของบริษัทย�อยดังกล�าว

  (ข) บริษัทฯจะถือว�ามีการควบคุมกิจการท่ีเข�าไปลงทุนหรือบริษัทย�อยได� หากบริษัทฯ มีสิทธิได�รับหรือมีส�วนได�เสียในผลตอบแทนของ
   กิจการท่ีเข�าไปลงทุน และสามารถใช�อํานาจในการส่ังการกิจกรรมท่ีส�งผลกระทบอย�างมีนัยสําคัญต�อจํานวนเงินผลตอบแทนน้ันได�

  (ค) บริษัทฯ นํางบการเงินของบริษัทย�อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแต�วันท่ีบริษัทฯ มีอํานาจในการควบคุมบริษัทย�อยจนถึง
   วันท่ีบริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย�อยนั้น

  (ง) งบการเงินของบริษัทย�อยได�จัดทําขึ้นโดยใช�นโยบายการบัญชีที่สําคัญเช�นเดียวกันกับของบริษัทฯ
 

  (จ) สินทรัพย�และหน้ีสินตามงบการเงินของบริษัทย�อยซ่ึงจัดต้ังในต�างประเทศแปลงค�าเป�นเงินบาทโดยใช�อัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบ
   ระยะเวลารายงาน ส�วนรายได�และค�าใช�จ�ายแปลงค�าเป�นเงินบาทโดยใช�อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต�างซึ่งเกิดขึ้น
   จากการแปลงค�าดังกล�าวได�แสดงไว�เป�นรายการ “ผลต�างจากการแปลงค�างบการเงินที่เป�นเงินตราต�างประเทศ” ในงบแสดง
   การเปลี่ยนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�น

  (ฉ) ยอดคงค�างระหว�างบริษัทฯ และบริษัทย�อย รายการค�าระหว�างกันที่มีสาระสําคัญได�ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล�ว 

  (ช) ส�วนของผู�มีส�วนได�เสียที่ไม�มีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพย�สุทธิของบริษัทย�อยส�วนที่ไม�ได�เป�นของ
   บริษัทฯ และแสดงเป�นรายการแยกต�างหากในงบกําไรขาดทุนรวมและส�วนของผู�ถือหุ�นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

 2.3 บริษัทฯ จัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย�อยและบริษัทร�วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม�

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในป�บัญชีป�จจบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช�ในป�ป�จจบัน
 

  บริษัทฯ ได�นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรง (ปรับปรง 2557) และฉบับใหม�ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับ
  ใช�สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล�าวได�รับ
  การปรับปรงหรือจัดให�มีข้ึนเพ่ือให�มีเน้ือหาเท�าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว�างประเทศ โดยส�วนใหญ�เป�นการปรับปรง
  ถ�อยคําและคําศัพท� การตีความและการให�แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู�ใช�มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล�าว
  มาถือปฏิบัตินี้ไม�มีผลกระทบอย�างเป�นสาระสําคัญต�องบการเงินของบริษัทฯ อย�างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่
  กล�าวข�างต�นบางฉบับมีการเปล่ียนแปลงหลักการสําคัญซึ่งสามารถสรปได�ดังนี้

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรง 2557) เรื่อง ผลประโยชน�ของพนักงาน
  มาตรฐานฉบับปรับปรงนี้กําหนดให�กิจการต�องรับรู�รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัยสําหรับ
  โครงการผลประโยชน�หลังออกจากงานทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให�กิจการเลือกรับรู�
  รายการดังกล�าวทันทีในกําไรขาดทุน หรือในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู�ในกําไรขาดทุนก็ได�  
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  มาตรฐานฉบับปรับปรงดังกล�าวไม�มีผลกระทบต�องบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย�อยรับรู�รายการกําไรขาดทุนจากการ
  ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน�หลังออกจากงานทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู�แต�
  เดิมแล�ว

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กําหนดหลักเกณฑ�เกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยใช�แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี
  สําหรับงบการเงินรวมที่เดิมกําหนดอยู�ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐาน
  ฉบับน้ีเปล่ียนแปลงหลักการเก่ียวกับการพิจารณาว�าผู�ลงทุนมีอํานาจการควบคุมหรือไม� กล�าวคือ ภายใต�มาตรฐานฉบับน้ีผู�ลงทุนจะถือว�า
  ตนควบคุมกิจการท่ีเข�าไปลงทุนได� หากตนมีสิทธิได�รับหรือมีส�วนได�เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเข�าไปลงทุน และตนสามารถใช�
  อาํนาจในการส่ังการกิจกรรมท่ีส�งผลกระทบต�อจํานวนเงนิผลตอบแทนนัน้ได� ถงึแม�ว�าตนจะมสีดัส�วนการถือหุ�นหรอืสิทธิในการออกเสียง
  โดยรวมน�อยกว�ากึ่งหนึ่งก็ตาม การเปล่ียนแปลงที่สําคัญนี้ส�งผลให�ฝ�ายบริหารต�องใช�ดุลยพินิจอย�างมากในการทบทวนว�าบริษัทฯ และ
  บริษัทย�อยมีอํานาจควบคุมในกิจการท่ีเข�าไปลงทุนหรือไม�และจะต�องนําบริษัทใดในกลุ�มกิจการมาจัดทํางบการเงินรวมบ�าง
 

  การเปล่ียนแปลงหลักการน้ีไม�มีผลกระทบต�องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย�อย
 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเป�ดเผยข�อมูลเกี่ยวกับส�วนได�เสียในกิจการอื่น 
  มาตรฐานฉบับนี้กําหนดเรื่องการเป�ดเผยข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับส�วนได�เสียของกิจการในบริษัทย�อย การร�วมการงาน บริษัทร�วม รวมถึง
  กิจการท่ีมีโครงสร�างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม�มีผลกระทบทางการเงินต�องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย�อย 
 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค�ายุติธรรม
  มาตรฐานฉบับน้ีกําหนดแนวทางเก่ียวกับการวัดมูลค�ายุติธรรมและการเป�ดเผยข�อมูลท่ีเก่ียวกับการวัดมูลค�ายุติธรรม กล�าวคือ หากกิจการ
  ต�องวัดมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�หรือหนี้สินใดตามข�อกําหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข�องอื่น กิจการจะต�องวัดมูลค�ายุติธรรมน้ันตาม
  หลักการของมาตรฐานฉบับนี้และใช�วิธีเปลี่ยนทันทีเป�นต�นไปในการรับรู�ผลกระทบจากการเริ่มใช�มาตรฐานนี้ 
 

  มาตรฐานฉบับนี้ไม�มีผลกระทบอย�างเป�นสาระสําคัญต�องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย�อย 
 

 ข.    มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม�มีผลบังคับใช�

  ในระหว�างงวด สภาวิชาชีพบัญชีได�ประกาศใช�มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรง (ปรับปรง 2558) จํานวนหลายฉบับ ซึ่ง
  มีผลบังคับใช�สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  ดังกล�าวได�รับการปรับปรงหรือจัดให�มีขึ้นเพื่อให�มีเนื้อหาเท�าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว�างประเทศ ฝ�ายบริหาร
  ของบริษัทฯ เชื่อว�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรงดังกล�าวจะไม�มีผลกระทบอย�างเป�นสาระสําคัญต�องบการเงินเมื่อ
  นํามาถือปฏิบัติ 

4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
 

 4.1 การรับรู�รายได�
  (ก) รายได�จากกิจการโรงแรม
   - รายได�จากกิจการโรงแรมส�วนใหญ�ประกอบด�วยรายได�ค�าห�องพัก ค�าขายอาหารและเครื่องดื่ม และบริการท่ีเกี่ยวข�องอื่น
    และจะบันทึกเป�นรายได�ตามราคาในใบแจ�งหน้ีโดยไม�รวมภาษีมูลค�าเพ่ิมสําหรับค�าสินค�าที่ได�ขายและค�าบริการที่ได�ให�
    บริการแล�วหลังจากหักส�วนลด
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

   - รายได�จากการขายสินค�า (Gallery operation) รับรู�เมื่อได�โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป�นนัยสําคัญของความเป�น
    เจ�าของสินค�าให�กับผู�ซื้อแล�ว รายได�จากการขายแสดงมูลค�าตามราคาในใบแจ�งหนี้ โดยไม�รวมภาษีมูลค�าเพิ่ม สําหรับสินค�า
    ที่ได�ส�งมอบหลังจากหักส�วนลดแล�ว

  (ข) รายได�จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย� 
   -  รายได�จากการขายอสังหาริมทรัพย�
    รายได�จากการขายอสังหาริมทรัพย�รับรู�เป�นรายได�ทั้งจํานวนเมื่อความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคัญของความเป�น
    เจ�าของได�โอนให�แก�ผู�ซื้อแล�วและบริษัทฯ และบริษัทย�อยไม�เกี่ยวข�องในการบริหารอสังหาริมทรัพย�อย�างต�อเนื่องในระดับ
    ที่เจ�าของพึงกระทําหรือไม�ได�ควบคุมอสังหาริมทรัพย�ที่ขายไปแล�วทั้งทางตรงและทางอ�อม นอกจากนั้น บริษัทฯ และบริษัท
    ย�อยสามารถวัดมูลค�าของจํานวนรายได�ได�อย�างน�าเชื่อถือ และมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ที่กิจการจะได�รับประโยชน�
    เชิงเศรษฐกิจของรายการบัญชีนั้น รวมถึงสามารถวัดมูลค�าของต�นทุนที่เกิดขึ้นหรือที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากรายการนั้น
    ได�อย�างน�าเชื่อถือ

    ถ�าการขายอสังหาริมทรัพย�นั้นเป�นการขายให�แก�ผู�ที่ไม�ถือสัญชาติไทย ที่ดินจะขายภายใต�สัญญาให�เช�าที่ดินระยะยาว 
    (“ผู�เช�า”) ซึ่งมีอายุการเช�า 30 ป� และสามารถใช�สิทธิต�ออายุได�อีก 2 หรือ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 ป� โดยการใช�สิทธิดังกล�าว
    ไม�มีภาระค�าใช�จ�ายใดๆ อีก นอกจากค�าเช�าจ�ายสําหรับการเช�า 30 ป�แรก นอกจากนั้นหากกฎหมายไทยอนุญาตให�ผู�ที่
    ไม�ถือสัญชาตไิทยสามารถถอืครองทีด่นิได� ผู�ให�เช�ายินยอมทีจ่ะขายทีด่นิตามสญัญาดังกล�าวให�แก�ผู�เช�าโดยมีค�าตอบแทนเป�น
    จํานวนเงินท่ีไม�มีสาระสําคัญ บริษัทฯ และบริษัทย�อยจึงถือว�าการให�เช�าท่ีดินดังกล�าวเป�นการขายท่ีดินตามหลักการทางบัญชี
    เรื่องเนื้อหาสําคัญกว�ารูปแบบ

   - รายได�จากการจําหน�ายเครื่องตกแต�ง
    รายได�จากการจําหน�ายเครื่องตกแต�งรับรู�เป�นรายได�เมื่อได�มีการติดตั้งเรียบร�อยตามความต�องการของลูกค�าแล�ว
   

   - รายได�จากการขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ
    รายได�จากการขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ รับรู�เป�นรายได�ทั้งจํานวนเมื่อได�มีการลงนามในสัญญาซึ่งมีผลบังคับทาง
    กฎหมายและบริษัทได�รับชําระเงินค�างวดรวมกันไม�ต่ํากว�าร�อยละ 50 ของราคาขายตามสัญญา

  (ค) รายได�จากค�าเช�าและค�าบริการ
   รายได�จากค�าเช�ารับรู�เป�นรายได�ตามระยะเวลาการเช�า  รายได�ค�าบริการรับรู�เมื่อได�ให�บริการแล�ว โดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จ
   ของงาน 

  (ง) ดอกเบี้ยรับ
   ดอกเบี้ยรับถือเป�นรายได�ตามเกณฑ�คงค�างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท�จริง

  (จ) เงินป�นผล
   เงินป�นผลถือเป�นรายได�เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินป�นผล

 4.2 ต�นทุนการขายอสังหาริมทรัพย�
  ในการคํานวณหาต�นทุนขายอสังหาริมทรัพย� บริษัทฯ และบริษัทย�อยได�ทําการแบ�งสรรต�นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว�าจะเกิดขึ้น
  (โดยคํานึงถึงต�นทุนที่เกิดขึ้นจริงด�วย) ให�กับอสังหาริมทรัพย�ที่ขาย แล�วจึงรับรู�เป�นต�นทุนขายในส�วนของกําไรหรือขาดทุน
 

 4.3 เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด
  เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล�องสูง ซึ่งถึงกําหนด
  จ�ายคืนภายในระยะเวลาไม�เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได�มาและไม�มีข�อจํากัดในการเบิกใช�
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 4.4 ลูกหนี้การค�า
  ลูกหนี้การค�าแสดงมูลค�าตามจํานวนมูลค�าสุทธิที่จะได�รับ บริษัทฯ และบริษัทย�อยบันทึกค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดย
  ประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม�ได� ซึ่งโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณ�การเก็บเงินและการวิเคราะห�อายุหนี้

 4.5 ต�นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�
  ต�นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�แสดงมูลค�าตามราคาทุนหรือมูลค�าสุทธิที่จะได�รับแล�วแต�ราคาใดจะต่ํากว�า ราคาทุนประกอบด�วย
  ต�นทุนที่ดิน ต�นทุนการออกแบบ ต�นทุนสาธารณูปโภค ค�าก�อสร�างและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข�อง

 4.6 สินค�าคงเหลือ
  สนิค�าคงเหลอืแสดงมลูค�าตามราคาทนุหรอืมูลค�าสุทธิทีจ่ะได�รบัแล�วแต�ราคาใดจะต่าํกว�า ราคาทนุคํานวณโดยวิธเีข�าก�อนออกก�อนหรอื
  วิธีถัวเฉลี่ยถ�วงน้ําหนัก
 

 4.7 เงินลงทุน 
  ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย�เผื่อขายแสดงตามมูลค�ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค�ายุติธรรมของหลักทรัพย�ดังกล�าวบันทึกใน
   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส�วนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือได�จําหน�ายหลักทรัพย�นั้นออกไป 
  ข) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม�อยู�ในความต�องการของตลาดถือเป�นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค�าเผื่อการด�อยค�า 
   (ถ�ามี)  
  ค) เงินลงทุนในบริษัทร�วมที่แสดงอยู�ในงบการเงินรวมแสดงมูลค�าตามวิธีส�วนได�เสีย
  ง) เงินลงทุนในบริษัทย�อย และบริษัทร�วมที่แสดงอยู�ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค�าตามวิธีราคาทุน 
  

  มูลค�ายุติธรรมของหลักทรัพย�ในความต�องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดท�ายของป� ส�วนมูลค�า
  ยุติธรรมของตราสารหนี้คํานวณโดยใช�อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

  บริษัทฯ ใช�วิธีถัวเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักในการคํานวณต�นทุนของเงินลงทุน 

  เม่ือมีการจําหน�ายเงินลงทุน ผลต�างระหว�างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได�รับกับมูลค�าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส�วนของกําไรหรือ
  ขาดทุน

 4.8 อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน
  บริษัทฯ และบริษัทย�อยวัดมูลค�าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุนด�วยราคาทุนซึ่งรวมต�นทุนการทํารายการ หลังจากนั้น
  บริษัทฯ และบริษัทย�อยจะวัดมูลค�าอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุนด�วยมูลค�ายุติธรรม บริษัทฯ และบริษัทย�อยรับรู�ผลกําไรหรือขาดทุน
  ที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค�ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุนในส�วนของกําไรหรือขาดทุนในป�ที่เกิดขึ้น

  บริษัทฯ และบริษัทย�อยรับรู�ผลต�างระหว�างจํานวนเงินที่ได�รับสุทธิจากการจําหน�ายกับมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�ในส�วนของกําไร
  หรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
 

 4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� และค�าเสื่อมราคา
  ที่ดินแสดงมูลค�าตามราคาที่ตีใหม� อาคารและอุปกรณ�แสดงมูลค�าตามราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม�หลังหักค�าเสื่อมราคาสะสมและ
  ค�าเผื่อการด�อยค�าของสินทรัพย� (ถ�ามี)  

  บริษัทฯ และบริษัทย�อยบันทึกมูลค�าเร่ิมแรกของท่ีดินและอาคารในราคาทุน ณ วันท่ีได�สินทรัพย�มา หลังจากน้ันบริษัทฯ และบริษัทย�อย
  จัดให�มีการประเมินราคาสําหรับที่ดินและอาคารโดยผู�ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย�ดังกล�าวในราคาที่ตีใหม� ทั้งนี้ บริษัทฯ
  และบริษัทย�อยมีนโยบายที่จะให�ผู�ประเมินราคาอิสระประเมินราคาสินทรัพย�ดังกล�าวทุกๆ 3 ป� และในระหว�างระยะเวลา 3 ป�นี้ หากมี
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  ป�จจัยอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบอย�างมีสาระสําคัญต�อมูลค�าสินทรัพย� บริษัทฯ และบริษัทย�อยจะให�มีการประเมินราคาใหม�โดยผู�ประเมินราคา
  อิสระในป�นั้นๆ เพื่อมิให�ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต�างจากมูลค�ายุติธรรมอย�างมีสาระสําคัญ
 

  บริษัทฯ และบริษัทย�อยบันทึกส�วนต�างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย�ดังต�อไปนี้
  

  - บริษัทฯ และบริษัทย�อยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย�ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม�ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู�
   จํานวนสะสมในบัญชี “ส�วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย�” ในส�วนของผู�ถือหุ�น อย�างไรก็ตาม หากสินทรัพย�นั้นเคยมีการตีราคา
   ลดลงและบริษัทฯ และบริษัทย�อยได�รับรู�ราคาที่ลดลงในส�วนของกําไรหรือขาดทุนแล�ว ส�วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม�นี้จะถูกรับรู�
   เป�นรายได�ไม�เกินจํานวนที่เคยลดลง ซึ่งรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายป�ก�อนแล�ว

  - บริษัทฯ และบริษัทย�อยรับรู�ราคาตามบัญชีของสินทรัพย�ที่ลดลงจากการตีราคาใหม�ในส�วนของกําไรหรือขาดทุน อย�างไรก็ตาม
   หากสินทรัพย�นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค�างของบัญชี “ส�วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย�” อยู�ในส�วนของ
   ผู�ถือหุ�น ส�วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม�จะถูกรับรู�ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจํานวนที่ไม�เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส�วนเกิน
   ทุนจากการตีราคาสินทรัพย�”
 

  ค�าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ�คํานวณจากราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม�ของสินทรัพย�โดยวิธเีส�นตรงตามอายุการให�ประโยชน�โดย
  ประมาณ ดังนี้

  อาคารและส�วนปรับปรงอาคาร 10 - 50 ป�
  เครื่องจักรและอุปกรณ� 5 - 15 ป�
  เครื่องตกแต�ง ติดตั้ง และยานพาหนะ 5 ป�
  อุปกรณ�ดําเนินงานและอุปกรณ�สํานักงาน 3 - 5 ป�
  สนามกอล�ฟ ส�วนปรับปรงที่ดินและงานตกแต�งภายนอก 5 - 10 ป�

  ค�าเสื่อมราคารวมอยู�ในการคํานวณผลการดําเนินงาน

  ไม�มีการคิดค�าเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหว�างก�อสร�าง

  บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ�ออกจากบัญชี เมื่อจําหน�ายสินทรัพย�หรือคาดว�าจะไม�ได�รับประโยชน�เชิงเศรษฐกิจใน
  อนาคตจากการใช�หรอืการจาํหน�ายสนิทรพัย� รายการผลกาํไรหรอืขาดทนุจากการจาํหน�ายสนิทรพัย�จะรบัรู�ในส�วนของกาํไรหรอืขาดทนุ
  เมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย�นั้นออกจากบัญชี ส�วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย�ที่แสดงในองค�ประกอบอื่นของส�วนของ
  ผู�ถือหุ�นได�ถูกโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรงเมื่อสินทรัพย�หมดอายุใช�งานหรือถูกจําหน�ายออกไป

 4.10 สิทธิการเช�าและค�าตัดจําหน�าย
  สิทธิการเช�าของหน�วยในโรงแรมแสดงมูลค�าตามราคาทุนหักค�าตัดจําหน�ายสะสมและค�าเผื่อการด�อยค�าสะสม (ถ�ามี) ค�าตัดจําหน�าย
  ของสิทธิการเช�าคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส�นตรงตามอายุสิทธิการใช�งาน 20 ป�

  ค�าตัดจําหน�ายรวมอยู�ในการคํานวณผลการดําเนินงาน

 4.11 ต�นทุนการกู�ยืม
  ต�นทุนการกู�ยืมของเงินกู�ท่ีใช�ในการได�มา  การก�อสร�างหรือการผลิตสินทรัพย�ท่ีต�องใช�ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให�พร�อมใช�หรือ
  ขาย ได�ถูกนําไปรวมเป�นราคาทุนของสินทรัพย�จนกว�าสินทรัพย�น้ันจะอยู�ในสภาพพร�อมท่ีจะใช�ได�ตามท่ีมุ�งประสงค�  ส�วนต�นทุนการกู�ยืม
  อื่นถือเป�นค�าใช�จ�ายในงวดท่ีเกิดรายการ ต�นทุนการกู�ยืมประกอบด�วยดอกเบี้ยและต�นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู�ยืมนั้น 
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  อัตราการตั้งขึ้นเป�นราคาทุนของสินทรัพย�คํานวณจากอัตราถัวเฉล่ียถ�วงนํ้าหนักของดอกเบ้ียจ�ายท่ีเกิดขึ้นในระหว�างป�ของเงินกู�ยืม
  เพื่อใช�ในการพัฒนาโครงการ

 4.12 ค�าความนิยม
  บริษัทฯ บันทึกมูลค�าเร่ิมแรกของค�าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท�ากับต�นทุนการรวมธุรกิจส�วนท่ีสูงกว�ามูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�สุทธิ
  ที่ได�มา หากมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�สุทธิที่ได�มาสูงกว�าต�นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรู�ส�วนที่สูงกว�านี้เป�นกําไรในส�วนของ
  กําไรหรือขาดทุนทันที

  บริษัทฯ แสดงค�าความนิยมตามราคาทุนหักค�าเผ่ือการด�อยค�าสะสม และจะทดสอบการด�อยค�าของ ค�าความนิยมทุกป�หรือเม่ือใดก็ตาม
  ที่มีข�อบ�งชี้ของการด�อยค�าเกิดขึ้น

  เพื่อวัตถุประสงค�ในการทดสอบการด�อยค�า บริษัทฯ จะป�นส�วนค�าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให�กับหน�วยสินทรัพย�ที่ก�อ
  ให�เกิดเงินสด (หรือกลุ�มของหน�วยสินทรัพย�ที่ก�อให�เกิดเงินสด) ที่คาดว�าจะได�รับประโยชน�เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯ
  จะทําการประเมินมูลค�าท่ีคาดว�าจะได�รับคืนของหน�วยของสินทรัพย�ท่ีก�อให�เกิดเงินสดแต�ละรายการ  (หรือกลุ�มของหน�วยของสินทรัพย�ท่ี
  ก�อให�เกิดเงินสด) หากมูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืนของหน�วยของสินทรัพย�ที่ก�อให�เกิดเงินสดต่ํากว�ามูลค�าตามบัญชี บริษัทฯ จะรับรู�
  ขาดทุนจากการด�อยค�าในส�วนของกําไรหรือขาดทุน และบริษัทฯ ไม�สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด�อยค�าท่ีเก่ียวข�องกับค�าความนิยม
  ได�ในอนาคต
 

 4.13 ค�าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ�าย
  ค�าใช�จ�ายทางการเงินที่เกี่ยวข�องกับการกู�ยืมเงินซึ่งเกิดขึ้นก�อนหรือ ณ วันทําสัญญาวงเงินสินเชื่อและก�อนการเบิกถอนเงินกู�ยืม จะถูก
  บันทึกเป�นค�าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ�าย  ค�าธรรมเนียม ทางการเงินรอตัดจ�ายจะตัดจ�ายตามสัดส�วนของเงินกู�ยืมท่ีได�เบิกถอนแล�ว
  จะแสดงหักจากเงินกู�ยืมที่เกี่ยวข�องและถูกตัดจําหน�ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท�จริงตามอายุของเงินกู�

  ค�าตัดจําหน�ายค�าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ�ายรวมอยู�ในส�วนของกําไรหรือขาดทุน

 4.14 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกัน
  บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข�องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม�ว�าจะเป�น
  โดยทางตรงหรือทางอ�อม หรืออยู�ภายใต�การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

  นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข�องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร�วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ�อมซึ่งทําให�มี
  อิทธิพลอย�างเป�นสาระสําคัญต�อบริษัทฯ ผู�บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการ
  ดําเนินงานของบริษัทฯ

 4.15 สัญญาเช�าระยะยาว
  สัญญาเช�าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ�ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป�นเจ�าของส�วนใหญ�ได�โอนไปให�กับผู�เช�าถือเป�นสัญญา
  เช�าการเงิน  สัญญาเช�าการเงินจะบันทึกเป�นรายจ�ายฝ�ายทุนด�วยมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�ท่ีเช�าหรือมูลค�าป�จจบันสุทธิของจํานวนเงิน
  ที่ต�องจ�ายตามสัญญาเช�าแล�วแต�มูลค�าใดจะตํ่ากว�า ภาระผูกพันตามสัญญาเช�าหักค�าใช�จ�ายทางการเงินจะบันทึกเป�นหนี้สินระยะยาว
  ส�วนดอกเบ้ียจ�ายจะบันทึกในส�วนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช�า สินทรัพย�ท่ีได�มาตามสัญญาเช�าการเงินจะคิดค�าเส่ือม
  ราคาตลอดอายุการใช�งานของสินทรัพย�ที่เช�า
  

  สัญญาเช�าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ�ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป�นเจ�าของส�วนใหญ�ไม�ได�โอนไปให�กับผู�เช�าถือเป�นสัญญาเช�า
  ดําเนินงาน จํานวนเงินที่จ�ายตามสัญญาเช�าดําเนินงานรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายในส�วนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเส�นตรงตลอดอายุของ
  สัญญาเช�า
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 4.16 เงินตราต�างประเทศ
  บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป�นสกุลเงินบาท ซึ่งเป�นสกุลเงินที่ใช�ในการดําเนินงานของบริษัทฯ รายการ
  ต�างๆ ของแต�ละกิจการท่ีรวมอยู�ในงบการเงินรวมวัดมูลค�าด�วยสกุลเงินที่ใช�ในการดําเนินงานของแต�ละกิจการน้ัน 

  รายการท่ีเป�นเงินตราต�างประเทศแปลงค�าเป�นเงินบาทโดยใช�อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพย�และหนี้สินท่ีเป�นตัวเงิน
  ซึ่งอยู�ในสกุลเงินตราต�างประเทศได�แปลงค�าเป�นเงินบาทโดยใช�อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
 

  กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได�รวมอยู�ในการคํานวณผลการดําเนินงาน

 4.17 การด�อยค�าของสินทรัพย�
  ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย�อยจะทําการประเมินการด�อยค�าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ�หรือสินทรัพย�ท่ีไม�มี
  ตัวตนอ่ืนของบริษัทฯ และบริษัทย�อยหากมีข�อบ�งช้ีว�าสินทรัพย�ดังกล�าวอาจด�อยค�า และจะทําการประเมินการด�อยค�าของค�าความนิยม
  เป�นรายป� บริษัทฯ และบริษัทย�อยรับรู�ขาดทุนจากการด�อยค�าเมื่อมูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืนของสินทรัพย�มีมูลค�าต่ํากว�ามูลค�าตาม
  บัญชีของสินทรัพย�นั้น ทั้งนี้มูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืนหมายถึงมูลค�ายุติธรรมหักต�นทุนในการขายของสินทรัพย�หรือมูลค�าจากการใช�
  สินทรัพย�แล�วแต�ราคาใดจะสูงกว�า ในการประเมินมูลค�าจากการใช�สินทรัพย� บริษัทฯ และบริษัทย�อยประมาณการกระแสเงินสดใน
  อนาคตที่กิจการคาดว�าจะได�รับจากสินทรัพย�และคํานวณคิดลดเป�นมูลค�าป�จจบันโดยใช�อัตราคิดลดก�อนภาษีที่สะท�อนถึงการประเมิน
  ความเส่ียงในสภาพตลาดป�จจบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป�นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย�ที่กําลังพิจารณา
  อยู�ในการประเมินมูลค�ายุติธรรมหักต�นทุนในการขาย บริษัทฯ  และบริษัทย�อยใช�แบบจําลองการประเมินมูลค�าที่ดีที่สุดที่เหมาะสม
  กับสินทรัพย� ซ่ึงสะท�อนถึงจํานวนเงินท่ีกิจการสามารถจะได�มาจากการจําหน�ายสินทรัพย�หักด�วยต�นทุนในการจําหน�าย โดยการจําหน�าย
  นั้น ผู�ซื้อกับผู�ขายมีความรอบรู�และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต�อรองราคากันได�อย�างเป�นอิสระในลักษณะของผู�ที่ไม�มี
  ความเกี่ยวข�องกัน

  บริษัทฯ และบริษัทย�อยจะรับรู�รายการขาดทุนจากการด�อยค�าในส�วนของกําไรหรือขาดทุน ยกเว�นในกรณีที่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ�
  ซึ่งใช�วิธีการตีราคาใหม�และได�บันทึกส�วนเกินทุนจากการตีราคาใหม�ไว�ในส�วนของผู�ถือหุ�น ขาดทุนจากการด�อยค�าจะรับรู�ในส�วนของ
  ผู�ถือหุ�นไม�เกินไปกว�าส�วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว�

  หากในการประเมินการด�อยค�าของสินทรัพย� มีข�อบ�งชี้ที่แสดงให�เห็นว�าผลขาดทุนจากการด�อยค�าของสินทรัพย�ที่รับรู�ในงวดก�อนได�
  หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ และบริษัทย�อยจะประมาณมูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืนของสินทรัพย�นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจาก
  การด�อยค�าที่รับรู�ในงวดก�อนก็ต�อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช�กําหนดมูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืนภายหลังจากการรับรู�
  ผลขาดทุนจากการด�อยค�าครั้งล�าสุด โดยมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด�อยค�าต�อง
  ไม�สูงกว�ามูลค�าตามบัญชีที่ควรจะเป�นหากกิจการไม�เคยรับรู�ผลขาดทุนจากการด�อยค�าของสินทรัพย�ในงวดก�อนๆ บริษัทฯ และบริษัท
  ย�อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด�อยค�าของสินทรัพย�โดยรับรู�ไปยังส�วนของกําไรหรือขาดทุนทันที เว�นแต�สินทรัพย�นั้น
  แสดงด�วยราคาที่ตีใหม� การกลับรายการส�วนที่เกินกว�ามูลค�าตามบัญชีที่ควรจะเป�นถือเป�นการตีราคาสินทรัพย�เพิ่ม

 4.18 ผลประโยชน�พนักงาน
  ผลประโยชน�ระยะสั้นของพนักงาน

  บริษัทฯ และบริษัทย�อยรับรู�เงินเดือน ค�าจ�าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป�นค�าใช�จ�ายเมื่อเกิดรายการ

  ผลประโยชน�หลังออกจากงานและผลประโยชน�ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

  โครงการสมทบเงิน

  บริษัทฯ บริษัทย�อยและพนักงานได�ร�วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซึ่งประกอบด�วยเงินที่พนักงานจ�ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และ
  บริษัทย�อยจ�ายสมทบให�เป�นรายเดือน สินทรัพย�ของกองทุนสํารองเล้ียงชีพได�แยกออกจากสินทรัพย�ของบริษัทฯ และบริษัทย�อย เงินที่
  บริษัทฯ และบริษัทย�อยจ�ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเป�นค�าใช�จ�ายในป�ที่เกิดรายการ
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  โครงการผลประโยชน�หลังออกจากงาน และผลประโยชน�ระยะยาวอื่นของพนักงาน

  บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ต�องจ�ายให�แก�พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการ
  ผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย�อยถือว�าเงินชดเชยดังกล�าวเป�นโครงการผลประโยชน�หลังออกจากงานสําหรับ
  พนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯ และบริษัทย�อยจัดให�มีโครงการผลประโยชน�ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได�แก� โครงการรางวัลการ
  ปฏิบัติงานครบกําหนดระยะเวลา

  บริษัทฯ และบริษัทย�อยคํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน�ระยะยาวอ่ืน
  ของพนักงาน โดยใช�วิธีคิดลดแต�ละหน�วยที่ประมาณการไว� (Projected Unit Credit Method) โดยผู�เชี่ยวชาญอิสระได�ทําการประเมิน
  ภาระผูกพันดังกล�าวตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย 

  ผลกาํไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร�ประกนัภยัสําหรบัโครงการผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนกังาน
  จะรับรู�ทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

  ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน�ระยะยาวอื่นของพนักงาน
  จะรับรู�ทันทีในกําไรหรือขาดทุน 

 4.19 ประมาณการหนี้สิน
  บริษัทฯ และบริษัทย�อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว�ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป�นผลมาจากเหตุการณ�ในอดีตได�เกิดขึ้นแล�วและ
  มีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�นอนว�าบริษัทฯ และบริษัทย�อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพันน้ัน  และบริษัทฯ
  และบริษัทย�อยสามารถประมาณมูลค�าภาระผูกพันนั้นได�อย�างน�าเชื่อถือ 

 4.20 ภาษีเงินได�
  ภาษีเงินได�ประกอบด�วยภาษีเงินได�ป�จจบันและภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

  ภาษีเงินได�ป�จจบัน
  บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได�ป�จจบันตามจํานวนที่คาดว�าจะจ�ายให�กับหน�วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตาม
  หลักเกณฑ�ที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

  ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี
  บริษัทฯ และบริษัทย�อยบันทึกภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีของผลแตกต�างชั่วคราวระหว�างราคาตามบัญชีของสินทรัพย�และหนี้สิน
  ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย�และหนี้สินท่ีเกี่ยวข�องนั้น โดยใช�อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช� ณ วันส้ินรอบ
  ระยะเวลารายงาน 

  บริษัทฯ และบริษัทย�อยรับรู�หนี้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีของผลแตกต�างชั่วคราวที่ต�องเสียภาษีทุกรายการ แต�รับรู�สินทรัพย�ภาษี
  เงินได�รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต�างชั่วคราวที่ใช�หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม�ได�ใช�ในจํานวนเท�าที่มีความเป�นไปได�
  ค�อนข�างแน�ที่บริษัทฯ จะมีกําไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะใช�ประโยชน�จากผลแตกต�างชั่วคราวที่ใช�หักภาษีและผลขาดทุนทาง
  ภาษีที่ยังไม�ได�ใช�นั้น

  บริษัทฯ และบริษัทย�อยจะทบทวนมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทํา
  การปรับลดมูลค�าตามบัญชีดังกล�าว หากมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ว�าบริษัทฯ และบริษัทย�อยจะไม�มีกําไรทางภาษีเพียงพอต�อการ
  นําสินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส�วนมาใช�ประโยชน�
 

  บริษัทฯ และบริษัทย�อยจะบันทึกภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส�วนของผู�ถือหุ�นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข�องกับรายการที่ได�
  บันทึกโดยตรงไปยังส�วนของผู�ถือหุ�น
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 4.21 การวัดมูลค�ายุติธรรม
  มูลค�ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว�าจะได�รับจากจากการขายสินทรัพย�หรือเป�นราคาท่ีจะต�องจ�ายเพ่ือโอนหน้ีสินให�ผู�อ่ืน โดยรายการ
  ดังกล�าวเป�นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว�างผู�ซื้อและผู�ขาย (ผู�ร�วมในตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลค�า บริษัทฯ และบริษัทย�อยใช�ราคา
  เสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล�องในการวัดมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข�อง
  กําหนดให�ต�องวัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรม ยกเว�นในกรณีที่ไม�มีตลาดที่มีสภาพคล�องสําหรับสินทรัพย�หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกัน
  หรือไม�สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล�องได� บริษัทฯ และบริษัทย�อยจะประมาณมูลค�ายุติธรรมโดยใช�เทคนิค
  การประเมนิมลูค�าทีเ่หมาะสมกับแต�ละสถานการณ� และพยายามใช�ข�อมลูทีส่ามารถสังเกตได�ทีเ่กีย่วข�องกบัสนิทรพัย�หรอืหนีส้นิทีจ่ะวดั
  มูลค�ายุติธรรมน้ันให�มากที่สุด 

  ลําดับช้ันของมูลค�ายุติธรรมท่ีใช�วัดมูลค�าและเป�ดเผยมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�และหนี้สินในงบการเงินแบ�งออกเป�นสามระดับ
  ตามประเภทของข�อมูลที่นํามาใช�ในการวัดมูลค�ายุติธรรม ดังนี้
  ระดับ 1 ใช�ข�อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย�หรือหนี้สินอย�างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล�อง
  ระดับ 2 ใช�ข�อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได�ของสินทรัพย�หรือหนี้สิน ไม�ว�าจะเป�นข�อมูลทางตรงหรือทางอ�อม
  ระดับ 3 ใช�ข�อมูลที่ไม�สามารถสังเกตได� เช�น ข�อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณข้ึน 
 

  ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย�อยจะประเมินความจําเป�นในการโอนรายการระหว�างลําดับช้ันของมูลค�ายุติธรรม
  สําหรับสินทรัพย�และหนี้สินท่ีถืออ ยู� ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค�ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา

5. การใช�ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ�ายบริหารจําเป�นต�องใช�ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความ
 ไม�แน�นอนเสมอ การใช�ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล�าวนี้ส�งผลกระทบต�อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต�อข�อมูลที่แสดงใน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต�างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว� การใช�ดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคัญ
 มีดังนี้

 สัญญาเช�า 
 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช�าว�าเป�นสัญญาเช�าดําเนินงานหรือสัญญาเช�าทางการเงิน ฝ�ายบริหารได�ใช�ดุลยพินิจในการประเมิน
 เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว�าบริษัทฯ และบริษัทย�อยได�โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน�ในสินทรัพย�ที่เช�า
 ดังกล�าวแล�วหรือไม�

 ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 ในการประมาณค�าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู ฝ�ายบรหิารจําเป�นต�องใช�ดลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดว�าจะเกิดข้ึนจากลูกหนีแ้ต�ละราย
 โดยคํานึงถึงประสบการณ�การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค�างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป�นอยู�ในขณะนั้น เป�นต�น 
 

 มูลค�ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
 ในการประเมนิมูลค�ายุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิที่ไม�มกีารซ้ือขายในตลาดและไม�สามารถหาราคาได�ในตลาดซือ้ขายคล�อง ฝ�ายบรหิาร
 ต�องใช�ดุลยพินิจในการประมาณมูลค�ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล�าว โดยใช�เทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลค�า ซ่ึงตัวแปร
 ที่ใช�ในแบบจําลองได�มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู�ในตลาด โดยคํานึงถึงสภาพคล�อง ข�อมูลความสัมพันธ� และการเปล่ียนแปลงของ
 มูลค�าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว 
 

 ค�าเผื่อการด�อยค�าของเงินลงทุนในหลักทรัพย�
 บริษัทฯ และบริษัทย�อยจะตั้งค�าเผื่อการด�อยค�าของเงินลงทุนในหลักทรัพย�เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมูลค�ายุติธรรมของเงินลงทุน
 ดังกล�าวได�ลดลงอย�างมีสาระสําคัญและเป�นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข�อบ�งชี้ของการด�อยค�า การท่ีจะสรปว�าเงินลงทุนดังกล�าวได�ลดลงอย�าง
 มีสาระสําคัญหรือเป�นระยะเวลานานหรือไม�นั้นจําเป�นต�องใช�ดุลยพินิจของฝ�ายบริหาร  
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 อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน
 บริษัทฯและบริษัทย�อยแสดงอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุนด�วยมูลค�ายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผู�ประเมินราคาอิสระและรับรู�การเปล่ียนแปลง
 มูลค�ายุติธรรมในส�วนของกําไรหรือขาดทุน ผู�ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค�ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย�เพ่ือการลงทุนโดยใช�วิธีพิจารณา
 จากรายได� เน่ืองจากไม�มีราคาในตลาดท่ีสามารถใช�เทียบเคียงได� ข�อสมมติฐานท่ีสําคัญท่ีใช�ในการประเมินมูลค�ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย�
 เพื่อการลงทุนได�อธิบายไว�ในหมายเหตุข�อ 17
 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� และค�าเสื่อมราคา
 ในการคํานวณค�าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ� ฝ�ายบริหารจําเป�นต�องประมาณอายุการให�ประโยชน�และมูลค�าคงเหลือเมื่อเลิกใช�งาน
 ของอาคารและอุปกรณ� และต�องทบทวนอายุการให�ประโยชน�และมูลค�าคงเหลือใหม�หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น

 บริษัทฯ และบริษัทย�อยแสดงท่ีดินและอาคารด�วยราคาท่ีตีใหม�  ซ่ึงราคาท่ีตีใหม�น้ีได�ประเมินโดยผู�ประเมินราคาอิสระโดยใช�เกณฑ�ราคาตลาด
 สําหรับที่ดินและใช�เกณฑ�มูลค�าต�นทุนทดแทนสุทธิ (Replacement Cost Approach) สําหรับอาคาร ซึ่งการประเมินมูลค�าดังกล�าวต�องอาศัย
 ข�อสมมติฐานและการประมาณการบางประการได�อธิบายไว�ในหมายเหตุข�อ 18

 นอกจากนี้ฝ�ายบริหารจําเป�นต�องสอบทานการด�อยค�าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ�ในแต�ละช�วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด�อยค�า
 หากคาดว�ามูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืนต่ํากว�ามูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�นั้น ในการน้ีฝ�ายบริหารจําเป�นต�องใช�ดุลยพินิจที่เกี่ยวข�องกับการ
 คาดการณ�รายได�และค�าใช�จ�ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย�นั้น

 ค�าความนิยม 
 ในการบันทึกและวัดมูลค�าของค�าความนิยม ณ วันท่ีได�มา ตลอดจนการทดสอบการด�อยค�าในภายหลัง ฝ�ายบริหารจําเป�นต�องประมาณการ
 กระแสเงินสดที่คาดว�าจะได�รับในอนาคตจากสินทรัพย� หรือ หน�วยของสินทรัพย�ที่ก�อให�เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสม
 ในการคํานวณหามูลค�าป�จจบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

 สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี
 บริษัทฯ และบริษัทย�อยจะรับรู�สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต�างชั่วคราวที่ใช�หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม�ได�ใช�
 เมื่อมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ว�าบริษัทฯ จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช�ประโยชน�จากผลแตกต�างชั่วคราวและขาดทุนนั้น
 ในการน้ีฝ�ายบริหารจําเป�นต�องประมาณการว�าบริษัทฯ ควรรับรู�จํานวนสินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีเป�นจํานวนเท�าใด โดยพิจารณาถึง
 จํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว�าจะเกิดในอนาคตในแต�ละช�วงเวลา

 ผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน�และผลประโยชน�ระยะยาวอื่นของพนักงาน
 หน้ีสนิตามโครงการผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน� ระยะยาวอืน่ของพนักงานประมาณขึน้ตามหลัก
 คณิตศาสตร�ประกันภัย ซึ่งต�องอาศัยข�อสมมติฐานต�างๆ ในการประมาณการน้ัน เช�น อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตรา
 มรณะ และอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน เป�นต�น

 คดีฟ�องร�อง
 บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ�องร�องเรียกค�าเสียหาย ซึ่งฝ�ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย�อยได�ใช�ดุลยพินิจ
 ในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ�องร�องแล�วและบันทึกประมาณการหน้ีสินดังกล�าวภายใต�  “ประมาณการหน้ีสินระยะยาว - ประมาณการหน้ีสิน
 ที่เกี่ยวกับการฟ�องร�อง” ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 25582557 2557

 เงินสด 7,831 5,360 143 180

 เงินฝากธนาคาร 852,050 439,273 25,498 17,495

 รวม 859,881 444,633 25,641 17,675

(หน�วย: พันบาท)

6. เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย�และเงินฝากประจํา มีอัตราดอกเบ้ียระหว�างร�อยละ 0.375 ถึงร�อยละ 0.85 ต�อป� (2557: ร�อยละ
 0.375 ถึงร�อยละ 1.25 ต�อป�)

7. เงินฝากสถาบันการเงินระยะสั้นและระยะยาวที่มีภาระค้ําประกัน

 เงินฝากสถาบันการเงินระยะสั้นที่มีภาระคํ้าประกันเป�นเงินที่กันไว�เพ่ือจ�ายคืนเงินต�นและดอกเบี้ยตามที่ระบุไว�ในสัญญาเงินกู�ยืมจาก
 ธนาคารเท�านั้น

 เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาวที่มีภาระคํ้าประกันเป�นเงินฝากที่จํานําไว�กับสถาบันการเงินเพ่ือเป�นหลักทรัพย�ค้ําประกันวงเงินการออก
 หนังสือค้ําประกันของธนาคารสําหรับบริษัทย�อยแห�งหนึ่ง

8. ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น

 ลูกหนี้การค�า
 ลูกหนี้การค�ากิจการโรงแรม 302,851 292,729 6,172 5,127

 หัก: ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (37,578) (10,822) (1,429) -

 ลูกหนี้การค�ากิจการโรงแรม - สุทธิ 265,273 281,907 4,743 5,127

 ลูกหนี้การค�าจากการจําหน�ายอสังหาริมทรัพย�
  - ลูกหนี้ค�างวดที่ถึงกําหนดชําระ 81,076 13,014 3,760 -

 ส�วนของลูกหนี้การค�าระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระในหนึ่งป� (หมายเหตุ 13) 161,122 84,262 - 4,857

 ลูกหนี้การค�าจากการจําหน�ายอสังหาริมทรัพย� - สุทธิ 242,198 97,276 3,760 4,857

 ลูกหนี้การค�ากิจการขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ
  - ลูกหนี้ค�างวดที่ถึงกําหนดชําระ  10,323 8,917 - -

 ส�วนของลูกหนี้การค�าระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระในหนึ่งป� (หมายเหตุ 13) 13,716 22,022 - -

 รวม   24,039 30,939 - -

 หัก: ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (2,600) - -

 ลูกหนี้การค�ากิจการขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ - สุทธิ 24,039 28,339 - -

 รวมลูกหนี้การค�า - สุทธิ 531,510 407,522 8,503 9,984

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 25582557 2557

(หน�วย: พันบาท)
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 ลูกหนี้อื่น
 ลูกหนี้กิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน (หมายเหตุ 9) 45,930 58,089 144,124 151,037

 ลูกหนี้อื่น 33,582 20,312 3,904 639

 ค�าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยค�างรับ 8,071 14,616 - -

 รายได�อื่นค�างรับ 3,603 7,174 233 229

 ดอกเบี้ยค�างรับ 41 132 6 132

 ค�าเช�าค�างรับ 12,702 41,878 12,702 1,878

 รวมลูกหนี้อื่น 103,929 142,201 160,969 193,915

 รวมลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 635,439 549,723 169,472 203,899

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 25582557 2557

(หน�วย: พันบาท)

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค�ากิจการโรงแรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แยกตามอายุหนี้ที่คงค�างนับจากวันที่ถึงกําหนด
 ชําระเงินได�ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 25582557 2557

(หน�วย: พันบาท)

 อายุหนี้ค�างชําระ
 ยังไม�ถึงกําหนดชําระ 121,415 122,287 329 2,251

 ค�างชําระ
  น�อยกว�า 30 วัน 75,418 87,028 486 794

  31 - 60 วัน 14,646 20,821 440 642

  61 - 90 วัน 5,473 4,212 413 490

  91 - 120 วัน 7,691 5,788 4,504 950

  มากกว�า 120 วัน 78,208 52,593 - -

 รวม  302,851 292,729 6,172 5,127

 หัก: ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (37,578) (10,822) (1,429) -

 ลูกหนี้การค�ากิจการโรงแรม - สุทธิ 265,273 281,907 4,743 5,127

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค�าจากการจําหน�ายอสังหาริมทรัพย�ที่ค�างวดถึงกําหนดชําระ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แยกตาม
อายุหนี้ที่คงค�างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระได�ดังนี้
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9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน

 ในระหว�างป� บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีรายการธุรกิจที่สําคั ญกบับคุคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข�องกัน รายการธรุกจิดงักล�าวเป�นไปตามเงือ่นไขทาง
 การค�าและเกณฑ�ตามท่ีตกลงกันระหว�างบริษัทฯ บริษัทย�อย และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข�องกันเหล�าน้ี ซ่ึงเป�นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถ
 สรปได�ดังนี้ 

(หน�วย: พันบาท)

(หน�วย: พันบาท)

 อายุหนี้ค�างชําระ
 ยังไม�ถึงกําหนดชําระ 65,088 10,336 3,760  -

 ค�างชําระ
  น�อยกว�า 30 วัน 6,277 2,678 - -

  31 - 60 วัน 5,310 - - -

  61 - 90 วัน 3,122 - - -

  91 - 120 วัน 515 - - -

  มากกว�า 120 วัน  764 - - -

 ลูกหนี้การค�าจากการจําหน�ายอสังหาริมทรัพย�ที่ค�างวดถึงกําหนดชําระ - สุทธิ 81,076 13,014 3,760 -

 อายุหนี้ค�างชําระ
 ค�างชําระ
  น�อยกว�า 30 วัน 2,915 2,624 - -

  31 - 60 วัน 780 458 - -

  61 - 90 วัน 550 465 - -

  91 - 120 วัน 300 340 - -

  มากกว�า 120 วัน  5,778 5,030 - -

 รวม  10,323 8,917 - -

 หัก: ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (2,600) - -

 ลูกหนี้การค�ากิจการขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ
  ที่ค�างวดถึงกําหนดชําระ - สุทธิ 10,323 6,317 - -

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการค�ากิจการขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศท่ีค�างวดถึงกําหนดชําระ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

 แยกตามอายุหน้ีท่ีคงค�างนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระได�ดังน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 25582557 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 25582557 2557
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการกําหนดราคา

2558 25582557 2557

(หน�วย: ล�านบาท)

 รายการธุรกิจกับบริษัทย�อย
 (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล�ว)
 ค�าบริการส�วนกลางที่พักอาศัยจ�าย - - 1 2 (18) ตามราคาตลาด
 ค�าธรรมเนียมการคํ้าประกันรับ - - 1 1 (3) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน
 ค�าธรรมเนียมการคํ้าประกันจ�าย - - 5 3 (3) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน
 ดอกเบี้ยรับ - - 61 137 (5) ตามสัญญา
 ดอกเบี้ยจ�าย - - 14 45 (5) ตามสัญญา
 ค�าธรรมเนียมการจัดการรับ - - 33 27 (4), (7) ตามสัญญา
 เบิกชดเชยค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน - - 20 22 (11) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน
 จ�ายชดเชยค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน - - 11 17 (11) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน
 ค�าเช�าและค�าบริการรับ - - 10 12 (12)(i), (iii) ตามสัญญา
 ค�าเช�าและค�าบริการจ�าย - - 6 6 (12)(iv), (v) ตามสัญญา
 ค�าบริการส�วนกลางของกิจการโรงแรมจ�าย - - 8 8 (14) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน
 ขายสินทรัพย� - - - 4 มูลค�าสุทธิตามบัญชี
 เงินป�นผลรับ - - - 34 ตามที่ประกาศจ�าย

 รายการธุรกิจกับบริษัทร�วม
 เบิกเงินเรียกเก็บแทนระหว�างรีสอร�ท 3 2 - - (1) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน  

 เบิกเงินชดเชยค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน - 4 - - (11) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน
 จ�ายเงินชดเชยค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน 3 1 - - (11) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน
 ค�าเช�าและค�าบริการจ�าย 1 1 - - (12)(i) ตามสัญญา
 ขายสินค�า 4 3 - - (9) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน
 

 รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข�องกัน
 ค�าธรรมเนียมบัตรเครดิตรับ 1 1 - - (1) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน
 คืนเงินเรียกเก็บแทนระหว�างรีสอร�ท 78 79 - - (1) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน
 ค�าธรรมเนียมการจัดการรับ 1 4 1 1 (16), (17) ตามสัญญา
 ค�าธรรมเนียมการจัดการจ�าย 264 253 3 - (6), (15) ตามสัญญา
 ซื้อบัตรกํานัลสปาและแกลเลอรี่ 8 7 2 2 (2), (8) ตามเกณฑ�ท่ีตกลงร�วมกัน
 ขายบัตรกํานัลแกลเลอรี่ 1 1 - - (2), (8) ตามเกณฑ�ท่ีตกลงร�วมกัน
 ขายสินค�า 40 39 - - (9) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน
 เบิกชดเชยค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน 71 91 3 3 (11) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน
 จ�ายชดเชยค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน 86 43 11 8 (11) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน
 ค�าเช�าและค�าบริการรับ 34 34 - - (12)(i), (ii), (iv), (vi), (vii) 

       ตามสัญญา
 ค�าเช�าและค�าบริการจ�าย 1 1 - - (12)(viii) ตามสัญญา
 ผลตอบแทนการให�เช�าหน�วยห�องพักในโรงแรม 4 4 - - (13) ตามสัญญา
 ค�าบริการส�วนกลางของกิจการโรงแรมรับ 8 8 - - (14) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน
 ค�าบริการสปาจ�าย 1 1 - - (2) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน
 ค�าอบรมพนักงานจ�าย 11 9 - - (10) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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ลักษณะรายการ นโยบายการกําหนดราคาและสัญญาที่เกี่ยวข�องกับรายการดังกล�าวสามารถสรปได�ดังนี้

 (1) การเรียกเก็บเงินแทนระหว�างรีสอร�ท เป�นรายการขายสินค�าและให�บริการแก�ลูกค�าในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในกลุ�มลากูน�า ภูเก็ต
  แต�ลูกค�าจะชําระรวมกัน ณ โรงแรมที่ลูกค�าพัก รายการดังกล�าวได�แก� การรับประทานอาหารในภัตตาคาร ค�าบริการสนามกอล�ฟ
  ค�าบริการสปา และค�าซื้อสินค�าในร�านค�าของโรงแรม โดยโรงแรมที่ลูกค�าพักซึ่งรับชําระเงินแทนจะนําส�งเงินคืนให�กับกิจการที่ให�
  บริการนั้น และมีการคิดค�าธรรมเนียมการชําระด�วยบัตรเครดิตเนื่องจากรายการรับชําระเงินแทนด�วยบัตรเครดิตในอัตราระหว�าง
  ร�อยละ 2 ถึงร�อยละ 5 ของรายได�โดยอ�างอิงค�าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยบริษัทบัตรเครดิต โรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ และ
  โรงแรมบันยัน ทรี ลิเจียง มีรายการเรียกเก็บเงินแทนด�วยเช�นกัน ส�วนใหญ�เป�นค�าบริการสปาและค�าซื้อสินค�าในร�านค�าของโรงแรม

 (2) การขายบัตรกํานัลสปาและบัตรกํานัลแกลลอร่ี โดยบริษัทท่ีดําเนินกิจการสปาและบริษัทท่ีดําเนินกิจการแกลลอร่ีให�แก�บริษัทท่ีเก่ียวข�อง
  กันเพื่อนําไปใช�เป�นเครื่องมือทางการตลาด บัตรกํานัลสปาคิดราคาส�วนลดในอัตราร�อยละ 20 ถึงร�อยละ 60 จากราคาตามใบแสดง
  ราคาของสปา สําหรับบัตรกํานัลแกลลอรี่คิดราคาส�วนลดในอัตราร�อยละ 20 ถึงร�อยละ 40 จากมูลค�าหน�าบัตรกํานัล

 (3) ค�าธรรมเนียมการค้ําประกันระหว�างบริษัทในกลุ�มจากการนําสินทรัพย�ไปคํ้าประกันเงินกู�ยืมธนาคารของบริษัทท่ีเก่ียวข�องกัน
  คิดค�าธรรมเนียมในอัตราร�อยละ 1 ของสัดส�วนของสินทรัพย�ที่นําไปค้ําประกันต�อวงเงินกู�ยืม
 

 (4) บริษัทฯ ได�รับค�าบริหารจัดการจากบริษัทย�อย เนื่องจากการบริหาร ดําเนินการและให�บริการส�วนกลางแก�ธุรกิจต�างๆ ในกลุ�มบริษัท
  โดยมีอัตราค�าบริหารจัดการ ตามอัตราที่กําหนดต�อเดือนตามแผนกที่ให�บริการ ยกเว�นแผนกตรวจสอบภายในคิดค�าบริการตามจํานวน
  ชั่วโมงทํางาน และแผนกบริหารโครงการก�อสร�างคิดค�าบริการตามหมายเหตุข�อ (7) 

 (5) เงินให�กู�ยืมแก�บริษัทย�อยและระหว�างบริษัทในกลุ�ม เป�นเงินให�กู�ยืมที่ไม�มีหลักประกันในสกุลเงินบาท เงินให�กู�ยืมคิดดอกเบี้ยในอัตรา
  เท�ากับต�นทุนทางการเงินของบริษัทผู�ให�กู� (borrowing costs) (อ�างอิงตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย�) บวกร�อยละ 1.1 ต�อป�
  เงินให�กู�ยืมดังกล�าวมีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม อย�างไรก็ตามบริษัทเหล�าน้ีคาดว�าจะไม�เรียกคืนเงินกู�ยืมดังกล�าวในระยะเวลาอันส้ัน
  ดังนั้นบริษัทฯ จึงแสดงเงินให�กู�ยืม/กู�ยืมดังกล�าวเป�นสินทรัพย�/หนี้สินไม�หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

 (6) ค�าธรรมเนียมการจัดการเป�นไปตามสัญญาตามที่กล�าวในหมายเหตุข�อ 35 ซึ่งประกอบด�วยสัญญาสิทธิ สัญญาบริหารจัดการโรงแรม
  และสัญญาให�ความช�วยเหลือทางเทคนิค เงื่อนไขการคิดค�าธรรมเนียมเป�นดังนี้
  

  ค�าสิทธิสําหรับการใช�เครื่องหมายการค�าและสิทธิอื่นเกี่ยวข�องกับ “Banyan Tree” “Angsana” และ “Cassia”

  (i) บันยัน ทรี ภูเก็ต (บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด) และ แคสเซีย ภูเก็ต (บริษัท ภูเก็ต รีสอร�ท ดีเวลลอปเมนต� จํากัด) จ�ายค�า
   สิทธิร�อยละ 2 ของรายได�รวม
  (ii) บันยัน ทรี กรงเทพ (บริษัท ไทยวาพลาซ�า จํากัด) และอังสนา ลากูน�า ภูเก็ต (บริษัท บางเทาแกรนด� จํากัด) จ�ายค�าสิทธิร�อยละ 3
   ของรายได�รวม            
  (iii) บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี่ (สิงคโปร�) จํากัด จ�ายค�าสิทธิร�อยละ 1 ของ
   รายได�รวม
  

  ค�าบริหารจัดการโรงแรมและค�าบริการให�ความช�วยเหลือทางเทคนิค

  (iv) สัญญาให�ความช�วยเหลือทางเทคนิคของบันยัน ทรี ภูเก็ต และแคสเซีย ภูเก็ต มีค�าธรรมเนียมทางเทคนิคร�อยละ 7.5 ของกําไร
   ขั้นต�นจากการดําเนินงาน  
  (v) สัญญาบริหารจัดการโรงแรมของบันยัน ทรี กรงเทพ และโรงแรมอังสนา ลากูน�า ภูเก็ต มีค�าธรรมเนียมการจัดการร�อยละ 10 
   ของกําไรขั้นต�นจากการดําเนินงาน 
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  (vi) นอกจากนี้เกี่ยวเนื่องกับสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและสัญญาให�ความช�วยเหลือทางเทคนิคจะมีการป�นส�วนค�าใช�จ�าย
   การตลาดส�วนกลาง ได�แก� ค�าโฆษณาและส�งเสริมการขาย เงินเดือนฝ�ายขาย ค�าใช�จ�ายในการจองห�องพักและค�าใช�จ�ายของ
   สํานักงานขายในต�างประเทศจากสํานักงานใหญ�ของกลุ�มบันยัน ทรี และ/หรือกลุ�มองัสนา โดยคิดค�าบริการดังนี้
   - ค�าใช�จ�ายการตลาดส�วนกลางคิดในอัตราร�อยละ 3 ของรายได�ของโรงแรมตามจริง (2557: ร�อยละ 1.75 ของรายได�ของ
    โรงแรมตามจริงบวกส�วนแบ�งต�นทุนการดําเนินงานของฝ�ายการตลาดของภูมิภาค)
   - ค�าบริการในการจองห�องพักคิดในอัตราร�อยละ 1 ของรายได�ห�องพักบวก 12 เหรียญสหรัฐอเมริกาต�อ 1 รายการ สําหรับ
    การจองห�องพักผ�านผู�ให�บริการอื่น 

  ค�าธรรมเนียมการจัดการดังกล�าวเป�นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจโดยทั่วไป ค�าใช�จ�ายทางการตลาดส�วนกลางของ บันยัน ทรี ภูเก็ต
  บันยัน ทรี กรงเทพ อังสนา ลากูน�า ภูเก็ต และแคสเซีย ภูเก็ต จะเบิกชดเชยตามผลประโยชน�ที่แต�ละโรงแรมได�รับ ดังนั้นรายการ
  ดังกล�าวจึงเป�นไปตามเงื่อนไขทางการค�าทั่วไป
 

 (7) บริษัทฯ ให�บริการบริหารโครงการก�อสร�าง โดยคิดค�าบริการในอัตราร�อยละ 5 ของต�นทุนจริงหรือประมาณการต�นทุนของโครงการ

 (8) การซื้อบัตรกํานัลบันยัน ทรี สปาและบัตรกํานัลบันยัน ทรี แกลเลอรี่เพื่อเป�นสวัสดิการให�ผู�บริหาร บัตรกํานัลนี้จะจัดสรรให�กับผู�บริหาร
  ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดเป�นประจําทุกป� และมีอายุ 1 ป� นับจากวันที่ออก โดยบัตรกํานัลกําหนดราคาตามมูลค�าหน�าบัตรกํานัล

 (9) รายการเหล�านี้เกี่ยวกับ
  (i) รายการขายสินค�าโดยบริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด ให�กับบริษัทที่เกี่ยวข�องกันในราคาส�วนลด ร�อยละ 20 ถึง
   ร�อยละ 35 จากราคาขายปลีกขึ้นอยู�กับปริมาณการซื้อสินค�า
  (ii) รายการขายของใช�สําหรับกิจการโรงแรมและกิจการสปาในปริมาณมาก โดยบริษัทที่ดําเนินกิจการแกลเลอรี่ให�แก�บริษัทที่
   เก่ียวข�องกันในราคาต�นทุนบวกกําไรส�วนเพิ่มสูงสุดร�อยละ 35

 (10) ค�าอบรมพนักงานจ�ายให�แก�บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด� รีสอร�ท (ประเทศไทย) จํากัด จากการให�บริการส�วนกลางด�านสถานที่
  และหลักสูตรอบรมให�แก�พนักงาน ค�าใช�จ�ายในการจัดอบรมได�ป�นส�วนให�แต�ละกิจการตามต�นทุนที่เกิดขึ้นจริง

 (11) ค�าใช�จ�ายนี้เป�นค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานที่เกิดขึ้นภายในกลุ�มบริษัทโดยจะเรียกเก็บกับบริษัทที่เกี่ยวข�องตามต�นทุนที่เกิดขึ้นจริง

 (12) ค�าเช�าสําหรับการเช�าพื้นที่และที่ดิน สัญญาเช�ามีอายุไม�เกิน 3 ป� ยกเว�นบางสัญญาตามที่ระบุในข�อ (12) (i)
  (i) ค�าเช�าและค�าบริการในอัตราร�อยละ 5 ถึง ร�อยละ 10 ของรายได� ขึ้นอยู�กับป�จจัยต�างๆ เช�น ที่ตั้ง ประมาณการยอดขาย อายุ
   การเช�า ขนาดพื้นที่เช�าและลักษณะธุรกิจ

 BGL BTRS(T) 30 ป� พฤศจิกายน 2584
 LBTL BTRS(T) 10 ป� ธันวาคม 2558

ผู�รับ อายุสัญญาเช�าผู�จ�าย สิ้นสุดสัญญา

BGL : บริษัท บางเทาแกรนด� จํากัด
BTRS(T) : บริษัท บันยัน ทรี รีสอร�ท แอนด� สปา (ไทยแลนด�) จํากัด
LBTL : บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด
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  (ii) ค�าเช�าและค�าบริการพ้ืนท่ีสํานักงาน และห�องเก็บของของบันยัน ทรี สปา ในโรงแรม บันยัน ทรี ภูเก็ต มีอัตราค�าเช�าต�อเดือน
   ตารางเมตรละ 1,138 บาท
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  (iii) ค�าเช�าพื้นที่และค�าบริการในคาแนล วิลเลจ มีการเรียกเก็บค�าเช�าและค�าบริการท่ีเกี่ยวเนื่องตามอัตราเดียวกับราคาตลาด

  (iv) รายได�ค�าเช�าและค�าบริการเรียกเก็บโดยบริษัท ไทยวาพลาซ�า จํากัด สําหรับการเช�าพื้นที่สํานักงานของอาคารไทยวา I และ
   โรงแรมบันยันทรี กรงเทพ โดยมีอัตราค�าเช�าและค�าบริการท่ีเกี่ยวเนื่องตามอัตราเดียวกับราคาตลาด

  (v) ค�าเช�าที่ดินและทะเลสาบซึ่งเป�นที่ตั้งโรงแรมและกิจการที่เกี่ยวข�องกับโรงแรม มีอัตราค�าเช�าต�อป�ไร�ละ 117,325 บาท และ 
   11,733 บาทตามลําดับ 

  (vi) รายได�ค�าบริการจากการให�เช�า บันยัน ทรี แมเนจเม�นท� อคาเดมี ในอัตรา 128,750 บาทต�อเดือน 

  (vii) ค�าเช�าที่ดินซึ่งเป�นที่ตั้งของสปามีอัตราค�าเช�า 0.7 ล�านบาทต�อป�

  (viii) ค�าเช�าและค�าบริการจ�ายสําหรับสํานักงานของบันยันทรี แกลลอรี่ (สิงคโปร�) ในอัตราค�าเช�าต�อเดือนตารางฟุตละ 4 ดอลลาร�
   สิงคโปร� (2557: 41.98 ดอลลาร�สิงคโปร�ต�อตารางเมตร)
 

 (13) บริษัท เชียร� โกลเดน จํากัด ได�รับผลตอบแทนเนื่องจากสัญญาการดําเนินงานในการบริหารหน�วยห�องพักในโรงแรม อังสนา รีสอร�ท 
  แอนด� สปา บนเกาะบินตัน ประเทศอินโดนีเซีย โดยได�รับผลตอบแทนในอัตราร�อยละ 15 ต�อป�ของเงินลงทุนในสิทธิการเช�า
 

 (14) ค�าบริการของกิจการโรงแรมเป�นรายได�ของบริษัท ลากูน�าเซอร�วิส จํากัด จากการให�บริการส�วนกลางแก�กลุ�มธุรกิจต�างๆ ใน ลากูน�า
  ภูเก็ต โดยคิดค�าบริการในอัตราดังนี้
  - ค�าน้ํา :  ตามราคาต�อหน�วยที่กําหนดและปริมาณหน�วยที่ใช�
  - ค�าซักรีด :  ต�นทุนบวกอัตรากําไรส�วนเพิ่ม
  - ค�าดูแลพื้นที่ส�วนกลาง ค�าขนส�ง :  ตามต�นทุนที่เกิดขึ้นจริง
  - ค�ารถรับส�งพนักงาน :  ต�นทุนบวกอัตรากําไรส�วนเพิ่ม
  - ค�าธรรมเนียมทางการตลาด :  ร�อยละ 0.75 ของรายได�จากการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของแต�ละกิจการ
  - ค�าบริการชุมชน :  ตามต�นทุนที่เกิดขึ้นจริง
  - ค�าบริการอ่ืน : ตามราคาที่ตกลงกันและปริมาณที่ใช�จริง

 (15) การให�บริการออกแบบสถาป�ตย�และออกแบบภายใน คิดค�าบริการจากต�นทุนการก�อสร�างตามอัตราก�าวหน�า ซึ่งขึ้นอยู�กับประเภทของ
  การให�บริการและงานก�อสร�าง ค�าธรรมเนียมดังกล�าวสอดคล�องกับวิธีปฏิบัติในธุรกิจนี้ และเป�นไปตามเงื่อนไขทางการค�าโดยท่ัวไป
 

 (16) สัญญาให�ความช�วยเหลือทางเทคนิคของบริษัท ลากูน�า เอ็กซ�เคอร�ชั่น จํากัด ในการบริหารและให�สิทธิ์ใช�เครื่องหมายการค�าแก�
  แผนกสันทนาการของโรงแรมบันยัน ทรี บินตัน และโรงแรมอังสนา บินตัน ค�าบริหารประกอบด�วยค�าบริการทางเทคนิคในอัตรา
  ร�อยละ 12.5 ของรายได�สันทนาการ ค�าสนับสนุนให�ความช�วยเหลือในอัตราร�อยละ 31 ของกําไรก�อนดอกเบ้ียจ�าย ภาษีเงินได� ค�าเส่ือมราคา
  และค�าตัดจําหน�าย และค�าสิทธิในอัตราร�อยละ 5 ของรายได� โดยได�ยกเลิกสัญญานี้แล�วในเดือนธันวาคม 2557

 (17) บริษัทฯ ได�รับค�าบริการการจัดการจากบริษัท บันยัน ทรี รีสอร�ท แอนด� สปา (ไทยแลนด�) จํากัด เนื่องจากการให�บริการดําเนินการ
  เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารงานบุคคล โดยมีอัตราค�าบริการเดือนละ 55,000 บาท
 

 (18) ค�าบํารงรักษาและค�าบริการที่พักอาศัย ซึ่งบริษัท ลากูน�า แกรนด� จํากัด เรียกเก็บจากการให�บริการด�านต�างๆ เช�น ค�าบริการทํา
  ความสะอาดสระว�ายนํ้า ค�าบริการทําสวน เป�นต�น สําหรับโครงการท่ีพักอาศัยใน ลากูน�า ภูเก็ต โดยคิดอัตราค�าบริการตามราคาตลาด
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 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเน่ืองจากการออกหนังสือคํ้าประกันให�กับทางธนาคารเพ่ือคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือต�างๆ ของบริษัทย�อยอ่ืนๆ ดังต�อไปน้ี

 วงเงินเบิกเกินบัญชีและหนังสือค้ําประกันจากธนาคาร 106 106

 วงเงินกู�ยืมระยะสั้น 170 170

 วงเงินกู�ยืมระยะยาว 900 -

 วงเงินเบิกเกินบัญชีและหนังสือค้ําประกันจากธนาคาร 30 10

2558

2558

2557

2557

 บริษัทย�อยหลายแห�งมีภาระผูกพันเนื่องจากการออกหนังสือค้ําประกันให�กับทางธนาคารเพ่ือค้ําประกันวงเงินสินเชื่อต�างๆ ของบริษัทฯ และ
 บริษัทย�อย ดังต�อไปนี้

 ยอดคงค�างระหว�างบริษัทฯ และกิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 25582557 2557

(หน�วย: พันบาท)

(หน�วย: ล�านบาท)

(หน�วย: ล�านบาท)

 ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข�องกัน
  บริษัทย�อย - - 143,553 149,739

  บริษัทร�วม 3,001 5,020 - -

  บริษัทที่เกี่ยวข�องกัน (มีผู�ถือหุ�นร�วมกัน)  42,929 53,069 571 1,298

 รวมลูกหนี้กิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน (หมายเหตุ 8) 45,930 58,089 144,124 151,037

 เจ�าหนี้กิจการที่เกี่ยวข�องกัน 
  บริษัทย�อย - - 5,700 7,940

  บริษัทร�วม 302 - - -

  บริษัทที่เกี่ยวข�องกัน (มีผู�ถือหุ�นร�วมกัน) 162,292 72,542 5,060 8

 รวมเจ�าหนี้กิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน (หมายเหตุ 21) 162,594 72,542 10,760 7,948

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

 เงินให�กู�ยืมระยะยาวแก�บริษัทย�อยและเงินกู�ยืมระยะยาวจากบริษัทย�อย
 ยอดคงค�างของเงินให�กู�ยืมและเงินกู�ยืมระหว�างบริษัทฯ และกิจการท่ีเก่ียวข�องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 การเคล่ือนไหวของ
 เงินให�กู�ยืมและเงินกู�ยืมดังกล�าวมีรายละเอียดดังนี้
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 เงินให�กู�ยืมระยะยาวแก�บริษัทย�อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 25582557 2557

1 มกราคม 2558 จ�ายชําระคืนกู�เพิ่ม 31 ธันวาคม 2558

1 มกราคม 2558 จ�ายชําระคืนกู�เพิ่ม 31 ธันวาคม  2558

 (หน�วย: พันบาท)

(หน�วย: พันบาท)

(หน�วย: พันบาท)

 ผลประโยชน�พนักงานระยะสั้น 106,832 83,476 57,344 38,037

 ผลประโยชน�พนักงานหลังออกจากงาน 2,543 2,293 1,398 1,052

 ผลประโยชน�พนักงานระยะยาวอื่น 95 38 13 16

 รวม  109,470 85,807 58,755 39,105

 บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด 1,133,100 782,000 (1,275,000) 640,100

 บริษัท ลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ จํากัด - 1,000 (1,000) -

 บริษัท ลากูน�า เลคส� จํากัด 430,501 13,500 (66,700) 377,301

 บริษัท ลากูน�า แกรนด� จํากัด - 394,600 (269,200) 125,400

 บริษัท ทีดับบลิวอาร� โฮลดิ้งส� จํากัด 693,420 803,500 (1,496,920) -

 รวม  2,257,021 1,994,600 (3,108,820) 1,142,801

 บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด  - 30,000 (30,000) -

 บริษัท ลากูน�า แกรนด� จํากัด 746,950 220,000 (966,950) -

 บริษัท ลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ จํากัด 14,000 46,000 (59,600) 400

 บริษัท ลากูน�า (3) จํากัด 4,900 2,000 (200) 6,700

 บริษัท ทีดับบลิวอาร� โฮลดิ้งส� จํากัด - 871,880 (230,700) 641,180

 รวม  765,850 1,169,880 (1,287,450) 648,280

เงินกู�ยืมระยะยาวจากบริษัทย�อย

ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บริหาร
ในระหว�างป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีค�าใช�จ�ายสําหรับผลประโยชน�พนักงานของกรรมการและ
ผู�บริหาร ดังต�อไปนี้

ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน
บริษัทฯ มีภาระจากการคํ้าประกันให�กับกิจการท่ีเกี่ยวข�องกันตามที่กล�าวไว�ในหมายเหตุข�อ 36 (ข)
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10. สินค�าคงเหลือ

11. ต�นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�

12. สินทรัพย�หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม

สินค�าคงเหลือ-สุทธิ
รายการปรับลดราคาทุน
ให�เป�นมูลค�าสุทธิที่จะได�รับราคาทุน

25582558 255825572557 2557

(หน�วย: พันบาท)

 อาหารและเคร่ืองดื่ม 25,616 25,110 - - 25,616 25,110

 สินค�าสําเร็จรูปและวัสดุสิ้นเปลือง 104,117 82,835 (248) (166) 103,869 82,669

 รวม  129,733 107,945 (248) (166) 129,485 107,779

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2558

2558

2558

2557

2557

2557

2557

(หน�วย: พันบาท)

(หน�วย: พันบาท)

 อสังหาริมทรัพย�เพื่อขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ 418,914 433,640 - -

 อาคารท่ีก�อสร�างเสร็จแล�ว 702,359 564,535 64,749 72,371

 ที่ดิน  1,753,237 1,858,078 111,958 112,101

 สิทธิการเช�าที่ดิน 3,000 44,041 - -

 อสังหาริมทรัพย�ระหว�างก�อสร�าง 909,632 988,415 8,795 8,795

 ต�นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย� - สุทธิ 3,787,142 3,888,709 185,502 193,267

 ภาษีมูลค�าเพิ่ม  47,158 42,279 801 4,586

 ค�าใช�จ�ายจ�ายล�วงหน�าและภาษีเงินได�หัก ณ ที่จ�าย 65,416 65,454 6,286 7,102

 เงินล�วงหน�าจ�ายเจ�าหนี้และพนักงาน 54,011 39,179 1,307 614

 ภาษีเงินได�และภาษีมูลค�าเพิ่มรอเรียกคืน 34,206 32,006 17,512 11,236

 รวม  200,791 178,918 25,906 23,538

 บริษัทย�อยได�นําต�นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�จํานวน 1,300 ล�านบาท (2557: 878 ล�านบาท) ไปจํานองเพื่อเป�นหลักประกันวงเงิน
 สินเชื่อที่ได�รับจากสถาบันการเงิน

 ต�นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย�บางส�วนได�ใช�เงินกู�ยืมจากสถาบันการเงินในการดําเนินงานก�อสร�างโดยในระหว�างป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558
 บริษัทย�อยได�รวมต�นทุนการกู�ยืมเข�าเป�นต�นทุนในการพัฒนาโครงการจํานวน 12 ล�านบาท (2557: ไม�มี) อัตราการต้ังขึ้นเป�นทุนถัวเฉลี่ย
 ถ�วงน้ําหนักเท�ากับร�อยละ 5.41 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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13. ลูกหนี้การค�าระยะยาว
 
 ลูกหนี้การค�าระยะยาวประกอบด�วย

 13.1 ลูกหนี้ผ�อนชําระจากการขายอสังหาริมทรัพย� ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร�อยละ 5.0 ถึงร�อยละ 12.0 และ MLR บวกร�อยละ 0.5 ต�อป� โดยมี
  ระยะเวลาผ�อนชําระ 3 ถึง 10 ป�

 13.2 ลูกหนี้ผ�อนชําระจากการขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร�อยละ 7.5 ถึงร�อยละ 9.0 ต�อป� โดยมีระยะเวลา
  ผ�อนชําระ 2 ถึง 5 ป�
 

  ลูกหนี้การค�าระยะยาวมีกําหนดชําระดังนี้

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ลูกหนี้การค�าระยะยาวส�วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป� 174,838 106,284

 ลูกหนี้การค�าระยะยาว 457,995 165,044

 รวม  632,833 271,328

 ขายอสังหาริมทรัพย� 
  ภายใน 1 ป�  (หมายเหตุ 8) 161,122 84,262

  มากกว�า 1 ป� ถึง 5 ป� 454,644 158,152

  มากกว�า 5 ป� 1,169 1,551

 ลูกหนี้การค�าระยะยาว - ขายอสังหาริมทรัพย� 616,935 243,965

 ขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ
  ภายใน 1 ป�  (หมายเหตุ 8) 13,716 22,022

  มากกว�า 1 ป� ถึง 5 ป� 2,182 5,341

 ลูกหนี้การค�าระยะยาว - ขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ 15,898 27,363

 รวม  632,833 271,328

 ลูกหนี้การค�าระยะยาวส�วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป� - 4,857

 ลูกหนี้การค�าระยะยาว - -

 รวม  - 4,857

 ขายอสังหาริมทรัพย� 
     ภายใน 1 ป�  (หมายเหตุ 8) - 4,857

 ลูกหนี้การค�าระยะยาว - ขายอสังหาริมทรัพย�  - 4,857

2558

2558

2557

2557

 (หน�วย: พันบาท)

 (หน�วย: พันบาท)
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14. เงินลงทุนในบริษัทย�อย

2558

ทุนเรียกชําระแล�ว
ชื่อบริษัท

ราคาทุนสัดส�วนเงินลงทุน เงินป�นผลรับระหว�างป�

ล�านบาท ล�านบาทร�อยละ ล�านบาทล�านบาท ล�านบาทร�อยละ ล�านบาท

2558 2558 25582557 2557 2557 2557

บริษัทย�อยที่บริษัทฯ ถือหุ�นโดยตรง
 บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี่  0.43  0.43  51.0 51.0 4.0 4.0 - -
  (สิงคโปร�) จํากัด ล�านเหรียญ ล�านเหรียญ
   สิงคโปร� สิงคโปร�
 บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี่ 
  (ประเทศไทย) จํากัด 7.8 7.8 51.0 51.0 4.0 4.0 - -

 บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด(1) 1,500.0 500.0 100.0 100.0 1,325.1 835.1 - -

 บริษัท ลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ จํากัด 330.0 330.0 100.0 100.0 330.0 330.0 - 16.5

 บริษัท ลากูน�า แกรนด� จํากัด 1,000.0 1,000.0 100.0 100.0 984.8 984.8 - 17.6

 บริษัท ลากูน�า เลคส� จํากัด 1.0 1.0 95.0 95.0 0.9 0.9 - -

 บริษัท ลากูน�าเซอร�วิส จํากัด(2) 90.5 90.5 72.9 72.9 22.4 22.4 - -

 บริษัท ลากูน�า (3) จํากัด 0.1 0.1 100.0 100.0 47.8 47.8 - -

 บริษัท ทีดับบลิวอาร� โฮลดิ้งส� จํากัด 1,550.0 1,250.0 100.0 100.0 1,550.0 1,250.0 - -

 
บริษัทย�อยที่ถือผ�าน บริษัท ทีดับบลิวอาร� โฮลดิ้งส� จํากัด
 บริษัท ลากูน�า เอ็กซ�เคอร�ชั่น จํากัด 8.0 8.0 49.0 49.0 - - - -

 บริษัท ลากูน�า วิลเลจ จํากัด  6.0 6.0 100.0 100.0 - - - -

 บริษัท แม�จันทร�พร็อพเพอร�ตี้ จํากัด 232.3 232.3 100.0 100.0 - - - -

 บริษัท ปายสะมาด ดิเวลลอปเมนท�  จํากัด 28.4 28.4 100.0 100.0 - - - -

 บริษัท ภูเก็ต รีสอร�ท ดีเวลลอปเมนต� จํากัด 100.0 100.0 100.0 100.0 - - - -

 บริษัท พีที เอวีซี อินโดนีเซีย จํากัด  0.9 0.9 100.0 100.0 - - - -
   ล�านเหรียญ ล�านเหรียญ
   สหรัฐ สหรัฐ
   อเมริกา อเมริกา
 บริษัท ถลางพัฒนา จํากัด 251.0 251.0 50.0 50.0 - - - -

 บริษัท ไทยวาพลาซ�า จํากัด 2,250.0 2,250.0 100.0 100.0 - - - -

 บริษัท ไทยวาทาวเวอร� จํากัด 455.0 455.0 100.0 100.0 - - - -

 บริษัท ไทยวาทาวเวอร� (2) จํากัด 21.0 21.0 100.0 100.0 - - - -

 บริษัท ทวิน วอเตอร�ส ดีเวลล็อปเมนท� จํากัด 214.4 214.4 100.0 100.0 - - - - 

บริษัทย�อยที่ถือผ�าน บริษัท ลากูน�า แกรนด� จํากัด
 บริษัท บางเทา (1) จํากัด 20.9 20.9 100.0 100.0 - - - -

 บริษัท บางเทา (2) จํากัด 19.1 19.1 100.0 100.0 - - - -

 บริษัท บางเทา (3) จํากัด 7.8 7.8 100.0 100.0 - - - -

 บริษัท บางเทา (4) จํากัด 14.6 14.6 100.0 100.0 - - - -

 บริษัท บางเทา ดีเวลลอปเมนท� จํากัด 80.0 80.0 100.0 100.0 - - - -

 บริษัท บางเทาแกรนด� จํากัด 1,546.0 1,546.0 100.0 100.0 - - - -

 บริษัท ลากูน�าเซ็นทรัล จํากัด 1.0 1.0 85.0 85.0 - - - -

 เงินลงทุนในบริษัทย�อยตามที่แสดงอยู�ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต�อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

142      รายงานประจําป� 2558



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(1) บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด ถือหุ�นโดยบริษัทฯ ร�อยละ 49 และถือผ�านบริษัท บางเทาแกรนด� จํากัด ร�อยละ 51 (2557: บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด ถือหุ�นโดยบริษัทฯ ร�อยละ 49 และถือผ�านบริษัท ทีดับบลิวอาร� โฮลดิ้งส� จํากัด
 ร�อยละ 51) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ� 2558 บริษัท ทีดับบลิวอาร� โฮลดิ้งส� จํากัด ได�ทําสัญญาขายหุ�นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถือในบริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด (ร�อยละ 51) ให�แก�บริษัท บางเทาแกรนด� จํากัด
(2) บริษัท ลากูน�าเซอร�วิส จํากัด ถือหุ�นโดยบริษัทฯ และบริษัทย�อย 2 บริษัท

 บริษัทย�อยมีสัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท ลากูน�า เอ็กซ�เคอร�ชั่น จํากัด ในอัตราร�อยละ 49 อย�างไรก็ตาม บริษัทย�อยบันทึกส�วนได�เสียในอัตรา
 ร�อยละ 100 ของกําไรหลังจากหักเงินป�นผลร�อยละ 15 ของมูลค�าที่ตราไว�ของหุ�นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินป�นผล เพื่อให�เป�นไปตามสัดส�วน
 การแบ�งกําไรตามข�อบังคับของบริษัทย�อยดังกล�าว

 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�นของบริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด (บริษัทย�อย) ครั้งที่ 1/2558 ได�มีมติอนุมัติให�บริษัท
 ย�อยเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 500,000,000 บาท เป�น 1,500,000,000 บาท โดยการออกหุ�นสามัญใหม�จํานวน 10,000,000 หุ�น ในมูลค�า
 ที่ตราไว�หุ�นละ 100 บาท รวมเป�นจํานวนเงิน 1,000,000,000 บาท บริษัทฯ และบริษัทย�อยอีกหนึ่งแห�งได�ลงทุนเพิ่มในหุ�นสามัญเพิ่มทุนของ
 บริษัทย�อยดังกล�าวเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558

 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�นของบริษัท ทีดับบลิวอาร� โฮลดิ้งส� จํากัด (บริษัทย�อย) ครั้งที่ 1/2558 ได�มีมติอนุมัติให�
 บริษัทย�อยเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,250,000,000 บาท เป�น 1,550,000,000 บาท โดยการออกหุ�นสามัญใหม�จํานวน 3,000,000 หุ�น
 ในมูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 100 บาท รวมเป�นจํานวนเงิน 300,000,000 บาท บริษัทฯ ได�ลงทุนเพิ่มในหุ�นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย�อยดังกล�าว
 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558

 บริษัทฯ มีค�าความนิยมจากการซื้อบริษัทย�อย ดังนี้

งบการเงินรวม

 บริษัท ไทยวาพลาซ�า จํากัด 56,976 56,976

 บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด 350,928 350,928

 รวม  407,904 407,904

2558 2557

 (หน�วย: พันบาท)

บริษัทย�อยที่ถือผ�าน บริษัท บันยันทรี แกลเลอรี่ (สิงคโปร�) จํากัด
 บริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี แกลเลอรี่  75 75 51.0 51.0 - - - -

    เทรดดิ้ง จํากัด พันเหรียญ พันเหรียญ
   สหรัฐ สหรัฐ
   อเมริกา อเมริกา
 
บริษัทย�อยที่ถือผ�าน บริษัท ลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ จํากัด
 บริษัท เชียร� โกลเดน จํากัด - - 100.0 100.0 - - - -

 รวมเงินลงทุนในบริษัทย�อย     4,269.0 3,479.0 - 34.1

2558

ทุนเรียกชําระแล�ว
ชื่อบริษัท

ราคาทุนสัดส�วนเงินลงทุน

ล�านบาท ล�านบาทร�อยละ ล�านบาทล�านบาท ล�านบาทร�อยละ ล�านบาท

2558 2558 25582557 2557 2557 2557

เงินป�นผลรับระหว�างป�
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  บริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี โฮเท็ล จํากัด ซึ่งถือหุ�นโดยบริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด จดทะเบียนที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
  และดําเนินธุรกิจโรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย�

  บริษัท ทรอป�คอล รีสอร�ท จํากัด ซึ่งถือหุ�นโดยบริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด จดทะเบียนที่ฮ�องกงและดําเนินธุรกิจลงทุนใน
  บริษัทอื่น

15. เงินลงทุนในบริษัทร�วม
 15.1 รายละเอียดของบริษัทร�วม

งบการเงินรวม

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส�วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค�าตามบัญชี
ตามวิธีส�วนได�เสีย

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

2558
ร�อยละ

2558 25582557
ร�อยละ

2557 2557

 (หน�วย: พันบาท)

 บริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี โฮเท็ล จํากัด ธุรกิจโรงแรมและ สาธารณรัฐ 49 49 348,414 348,414 383,087 409,465

      พัฒนาอสังหาริมทรัพย� ประชาชนจีน
 บริษัท ทรอป�คอล รีสอร�ท จํากัด ธุรกิจลงทุน ฮ�องกง 26 26 17,673 17,673 - -

 หัก: ค�าเผื่อการด�อยค�าในเงินลงทุน     (17,673) (17,673) - -

 เงินลงทุนในบริษัทร�วม - สุทธิ     348,414 348,414 383,087 409,465

 15.2 ส�วนแบ�งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
  ในระหว�างป� บริษัทย�อยรับรู�ส�วนแบ�งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษัทร�วมในงบการเงินรวมดังนี้

ส�วนแบ�งขาดทุนจากเงินลงทุน
ในบริษัทร�วมในระหว�างป�

ส�วนแบ�งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จากเงินลงทุนในบริษัทร�วมในระหว�างป�

2558 25582557 2557

 (หน�วย: พันบาท)

 บริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี โฮเท็ล จํากัด (45,041) (36,189) 18,663 (10,914)

งบการเงินรวม

ชื่อบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

 15.3 ข�อมูลทางการเงินของบริษัทร�วมที่มีสาระสําคัญ
  สรปรายการฐานะทางการเงิน 

บริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี โฮเท็ล จํากัด

2558 2557

(หน�วย: ล�านบาท)

 สินทรัพย�หมุนเวียน 260 489

 สินทรัพย�ไม�หมุนเวียน 1,518 1,461

 หนี้สินหมุนเวียน (712) (632)

 หนี้สินไม�หมุนเวียน (284) (484)

 สินทรัพย� - สุทธิ 782 834

 สัดส�วนเงินลงทุน (ร�อยละ) 49 49

 สัดส�วนตามส�วนได�เสียของกิจการในสินทรัพย� - สุทธิ /
  มูลค�าตามบัญชีของส�วนได�เสียของกิจการในบริษัทร�วม 383 409
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  มูลค�าเงินลงทุนในบริษัทร�วมตามวิธีส�วนได�เสียคํานวณจากงบการเงินท่ีจัดทําขึ้นโดยฝ�ายบริหารและไม�ได�ตรวจสอบโดยผู�สอบบัญชี
  ของบริษัทดังกล�าว

  15.5  เงินลงทุนในบริษัทร�วมที่ขาดทุนเกินทุน
  บริษัทย�อยได�รับรู�ส�วนแบ�งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท ทรอป�คอล รีสอร�ท จํากัด จนมูลค�าตามบัญชีตามวธิีส�วนได�เสียเท�ากับ
  ศูนย� บริษัทย�อยได�หยุดรับรู�ส�วนแบ�งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร�วมเนื่องจากไม�ได�มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือทางพฤตินัย
  ที่ต�องจ�ายเงินเพื่อชําระภาระผูกพันของบริษัทร�วมดังกล�าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

 15.4 ข�อมูลทางการเงินของบริษัทร�วมอื่น

  สรปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
   

บริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี โฮเท็ล จํากัด

บริษัท ทรอป�คอล รีสอร�ท จํากัด

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2558

2558

2557

2557

(หน�วย: ล�านบาท)

(หน�วย: ล�านบาท)

 รายได� 323 382

 ขาดทุน (92) (73)

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 38 (22)

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (54) (95)

 ขาดทุน (148) (201)

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (310) 11

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (458) (190)

ส�วนแบ�งผลขาดทุนที่หยุดรับรู�

บริษัทร�วม ส�วนแบ�งผลขาดทุน
ในระหว�างป�

ส�วนแบ�งผลขาดทุนสะสม
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม

2558 25582557 2557

(หน�วย: ล�านบาท)

 บริษัท ทรอป�คอล รีสอร�ท จํากัด (38) (52) (190) (72)
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16. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 25582557 2557

(หน�วย: พันบาท)

 เงินลงทุนในหลักทรัพย�เผื่อขาย
 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
     (2557: บริษัท ไทยวาสตาร�ช จํากัด (มหาชน)) 334,627 334,627 31,161 31,161

 ผลกําไรท่ียังไม�เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในหลักทรัพย�เผื่อขาย 191,197 67,798 494,663 371,264

 รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย�เผื่อขาย - สุทธิ 525,824 402,425 525,824 402,425

 เงินลงทุนในบริษัทอื่น
 บริษัท ไบเบซ อินเวสท�เมนท� จํากัด 188,425 188,425 - -

 บันยัน ทรี อินโดไชน�า โฮสป�ทัลลิตี้ ฟ�นด� แอลพี 417,940 417,940 - -

 รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่น 606,365 606,365 - -

 รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 1,132,189 1,008,790 525,824 402,425

 ในระหว�างป� 2557 บริษัทฯ โอนกลับค�าเผื่อการด�อยค�าของเงินลงทุนในบริษัท ไทยวาสตาร�ช จํากัด (มหาชน) ในงบการเงินรวมเป�น
 จํานวนเงิน 89 ล�านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม�มี)

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีจํานวนหุ�นท่ีถือในบริษัท ไทยวาสตาร�ช จํากัด (มหาชน) เป�นจํานวน 12,775,406 หุ�นหรือคิดเป�น
 สัดส�วนเงินลงทุนร�อยละ 16.27

 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558  บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) (“TWPC”) ได�จัดตั้งขึ้นจากการควบบริษัทระหว�างบริษัท ไทยวาสตาร�ช จํากัด
 (มหาชน) (“TWS”) และบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส� จํากัด (มหาชน) (“TWFP”) โดย TWPC ได�จัดสรรหุ�นให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิมของ TWS

 ในอัตราส�วน 1 หุ�นเดิมของ TWS ต�อ 6.05280574 หุ�นใน TWPC ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีจํานวนหุ�นท่ีถือในบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) เป�น
 จํานวน 77,327,051 หุ�นหรือคิดเป�นสัดส�วนเงินลงทุนร�อยละ 8.78

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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 มูลค�ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุนประเมินโดยผู�ประเมินราคาอิสระ เกณฑ�ที่ใช�ประเมินราคาสินทรัพย�มีดังนี้
 - ที่ดินรอการพัฒนา/ขาย ประเมินราคาโดยใช�เกณฑ�ราคาตลาด (Market Approach)

 - ห�องในอาคารสํานักงานและร�านค�าให�เช�า ประเมินราคาโดยใช�เกณฑ�รายได� (Income Approach) 

 ข�อสมมติฐานหลักที่ใช�ในการประเมินมูลค�ายุติธรรม สรปได�ดังนี้

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย�อยได�นําอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุนมูลค�าประมาณ 653 ล�านบาท (2557: 696 ล�านบาท)
 ไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ได�รับจากธนาคารพาณิชย�  และวางเป�นหลักประกันสําหรับคดีความตามที่กล�าวในหมายเหตุ 41

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2015

2015

(หน�วย: พันบาท)

(หน�วย: พันบาท)

2558

2558

2557

2557

ที่ดินรอการ
พัฒนา/ขาย

ที่ดินรอการ
พัฒนา/ขาย

งานระหว�าง
ก�อสร�าง

งานระหว�าง
ก�อสร�าง

รวม

รวม

รวม

รวม

ห�องในอาคาร
สํานักงานและ
ร�านค�าให�เช�า

ห�องในอาคาร
สํานักงานและ
ร�านค�าให�เช�า

ห�องในอาคาร
สํานักงานและ
ร�านค�าให�เช�า

ห�องในอาคาร
สํานักงานและ
ร�านค�าให�เช�า

ที่ดินรอการ
พัฒนา/ขาย

ที่ดินรอการ
พัฒนา/ขาย

 ยอดคงเหลือต�นป� 376,896 735,380 - 1,112,276 358,075 742,560 1,100,635

 เพิ่มขึ้น - 1,524 9,994 11,518 74 7,445 7,519

 ผลกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการ
     ตีราคาเป�นมูลค�ายุติธรรม - (3,033) - (3,033) 18,747 (14,625) 4,122

 ยอดคงเหลือปลายป�  376,896 733,871 9,994 1,120,761 376,896 735,380 1,112,276

 ยอดคงเหลือต�นป� 141,745 39,480 - 181,225 135,138 33,860 168,998

 เพิ่มขึ้น - - 9,415 9,415 74 - 74

 ผลกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการ
     ตีราคาเป�นมูลค�ายุติธรรม - 7,570 - 7,570 6,533 5,620 12,153

 ยอดคงเหลือปลายป�  141,745 47,050 9,415 198,210 141,745 39,480 181,225

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

ผลกระทบต�อ
มูลค�ายุติธรรมเมื่อ

อัตราตาม
ข�อสมมติฐานเพิ่มขึ้น

 อัตราคิดลด (ร�อยละ) 11 - 13 13 มูลค�ายุติธรรมลดลง
 อัตราค�าเช�าเฉลี่ยต�อ ตร.ม. ต�อเดือน (บาท) 580 และ 1,066 1,066 มูลค�ายุติธรรมเพ่ิมขึ้น
 ราคาต�อไร� (พันบาท)  85 - 11,500 147 - 7,637 มูลค�ายุติธรรมเพ่ิมขึ้น

17. อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน
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18. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ�
 งบการเงินรวม
 สินทรัพย�ตามราคาทุน

ที่ดินและ
ส�วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคารและ
ส�วนปรับปรุง
อาคาร

สนามกอล�ฟ เครื่องจักร
และอุปกรณ�

เครื่องตกแต�ง
และติดตั้ง

อุปกรณ�
ดําเนินงาน
และอุปกรณ�
สํานักงาน

งานตกแต�ง
ภายนอก

ยานพาหนะ งานระหว�าง
ก�อสร�าง

รวม

 

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 1,471,012 4,488,381 298,236 1,411,554 949,738 354,630 55,180 172,897 88,692 9,290,320

ซื้อเพิ่ม  - 21,136 - 35,637 23,730 48,825 - 6,495 174,886 310,709

จําหน�ายและตัดจําหน�าย - (22) - (5,054) (18,818) (7,456) - (3,315) - (34,665)

โอนเข�า/โอนออก - 9,154 - 38,040 286 1,567 - 771 (49,818) -

โอนมาจากต�นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย� - 28,981 - - 897 - - - - 29,878

ปรับปรง - (864) - - (1,280) (199) - (44) (7,445) (9,832)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 1,471,012 4,546,766 298,236 1,480,177 954,553 397,367 55,180 176,804 206,315 9,586,410

ซื้อเพิ่ม  - 6,084 - 41,579 24,405 53,548 807 2,896 326,544 455,863

จําหน�ายและตัดจําหน�าย - (1,096) - (263) (22,603) (16,383) - (871) - (41,216)

โอนเข�า/โอนออก - 45,925 109,151 24,000 11,731 2,701 2,532 1,314 (197,354) -

โอนมาจากต�นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย� 41,291 252,472 - - - - - - - 293,763

ปรับปรง (184) (3,186) - 27 184 118 - (13) 3,124 70

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 1,512,119 4,846,965 407,387 1,545,520 968,270 437,351 58,519 180,130 338,629 10,294,890

(หน�วย: พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
งบการเงินรวม (ต�อ)
สินทรัพย�ตามราคาทุน

 (หน�วย: พันบาท)

ค�าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 (571) (1,172,731) (287,968) (871,833) (795,645) (246,902) (23,122) (140,318) - (3,539,090)

ค�าเสื่อมราคาสําหรับป� - (111,200) (2,754) (70,237) (54,320) (39,156) (8,157) (10,153) - (295,977)

จําหน�ายและตัดจําหน�าย - - - 4,976 17,918 7,390 - 3,111 - 33,395

ปรับปรง - 63 - - 574 (102) - 53 - 588

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (571) (1,283,868) (290,722) (937,094) (831,473) (278,770) (31,279) (147,307) - (3,801,084)

ค�าเสื่อมราคาสําหรับป� - (119,078) (14,924) (75,087) (50,346) (38,303) (5,110) (10,444) - (313,292)

จําหน�ายและตัดจําหน�าย - 143 - 257 22,421 16,017 - 871 - 39,709

ปรับปรง - (19) - (26) (123) (118) - (12) - (298)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (571) (1,402,822) (305,646) (1,011,950) (859,521) (301,174) (36,389) (156,892) - (4,074,965) 

ค�าเผื่อการด�อยค�า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 - (12,256) - (102) - - (5,193) - - (17,551)

โอนกลับ - 935 - 102 - - 3,895 - - 4,932

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - (11,321) - - - - (1,298) - - (12,619)

ปรับปรง - 284 - - - - 649 - - 933

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - (11,037) - - - - (649) - - (11,686)

มูลค�าสุทธิ - ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 1,470,441 3,303,394 10,268 539,619 154,093 107,728 26,865 32,579 88,692 5,733,679

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 1,470,441 3,251,577 7,514 543,083 123,080 118,597 22,603 29,497 206,315 5,772,707

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 1,511,548 3,433,106 101,741 533,570 108,749 136,177 21,481 23,238 338,629 6,208,239

ที่ดินและ
ส�วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคารและ
ส�วนปรับปรุง
อาคาร

สนามกอล�ฟ เครื่องจักร
และอุปกรณ�

เครื่องตกแต�ง
และติดตั้ง

อุปกรณ�
ดําเนินงาน
และอุปกรณ�
สํานักงาน

งานตกแต�ง
ภายนอก

ยานพาหนะ งานระหว�าง
ก�อสร�าง

รวม
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 งบการเงินรวม (ต�อ)
 สินทรัพย�ตามราคาที่ตีใหม�

ส�วนที่ตีราคาเพิ่ม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 4,431,383 58,228 - - - - - - - 4,489,611

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 4,431,383 58,228 - - - - - - - 4,489,611

โอนมาจากต�นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย� 8,248 - - - - - - - - 8,248

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 4,439,631 58,228 - - - - - - - 4,497,859

ค�าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 - (16,214) - - - - - - - (16,214)

ค�าเสื่อมราคาสําหรับส�วนที่ตีราคาเพิ่ม - (1,216) - - - - - - - (1,216)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - (17,430) - - - - - - - (17,430)

ค�าเสื่อมราคาสําหรับส�วนที่ตีราคาเพิ่ม - (1,217) - - - - - - - (1,217)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - (18,647) - - - - - - - (18,647)

มูลค�าสุทธิ - ส�วนที่ตีเพิ่ม
ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 4,431,383 42,014 - - - - - - - 4,473,397

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 4,431,383 40,798 - - - - - - - 4,472,181

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 4,439,631 39,581 - - - - - - - 4,479,212

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� - สุทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 5,901,824 3,345,408 10,268 539,619 154,093 107,728 26,865 32,579 88,692 10,207,076

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 5,901,824 3,292,375 7,514 543,083 123,080 118,597 22,603 29,497 206,315 10,244,888

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 5,951,179 3,472,687 101,741 533,570 108,749 136,177 21,481 23,238 338,629 10,687,451

ค�าเสื่อมราคาสําหรับป�
2557            292,261

2558            313,576

  (หน�วย: พันบาท)

ที่ดินและ
ส�วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคารและ
ส�วนปรับปรุง
อาคาร

สนามกอล�ฟ เครื่องจักร
และอุปกรณ�

เครื่องตกแต�ง
และติดตั้ง

อุปกรณ�
ดําเนินงาน
และอุปกรณ�
สํานักงาน

งานตกแต�ง
ภายนอก

ยานพาหนะ งานระหว�าง
ก�อสร�าง

รวม หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 สินทรัพย�ตามราคาทุน

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 189 56,602 10,915 11,864 21,986 1,369 7,640 6,796 117,361

ซื้อเพิ่ม  - 188 202 268 1,566 - - 5,657 7,881

จําหน�ายและตัดจําหน�าย - - (8,005) (469) (650) - - - (9,124)

ปรับปรง - - 12,453 - - - - (12,453) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 189 56,790 15,565 11,663 22,902 1,369 7,640 - 116,118

ซื้อเพิ่ม  - 512 543 997 1,522 51 70 - 3,695

จําหน�ายและตัดจําหน�าย - - - - (401) - - - (401)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 189 57,302 16,108 12,660 24,023 1,420 7,710 - 119,412

ค�าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 - (26,039) (4,773) (10,653) (20,142) (1,178) (7,357) - (70,142)

ค�าเสื่อมราคาสําหรับป� - (1,743) (1,096) (390) (1,136) (83) (67) - (4,515)

จําหน�ายและตัดจําหน�าย - - 3,638 443 649 - - - 4,730

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - (27,782) (2,231) (10,600) (20,629) (1,261) (7,424) - (69,927)

ค�าเสื่อมราคาสําหรับป� - (1,746) (1,068) (397) (1,162) (64) (69) - (4,506)

จําหน�ายและตัดจําหน�าย - - - - 401 - - - 401

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - (29,528) (3,299) (10,997) (21,390) (1,325) (7,493) - (74,032)

มูลค�าสุทธิ - ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 189 30,563 6,142 1,211 1,844 191 283 6,796 47,219

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 189 29,008 13,334 1,063 2,273 108 216 - 46,191

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 189 27,774 12,809 1,663 2,633 95 217 - 45,380

  (หน�วย: พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ที่ดินและ
ส�วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคารและ
ส�วนปรับปรุง
อาคาร

เครื่องจักร
และอุปกรณ�

เครื่องตกแต�ง
และติดตั้ง

อุปกรณ�
ดําเนินงาน
และอุปกรณ�
สํานักงาน

งานตกแต�ง
ภายนอก

ยานพาหนะ งานระหว�าง
ก�อสร�าง

รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (ต�อ)
สินทรัพย�ตามราคาที่ตีใหม�

ส�วนที่ตีราคาเพิ่ม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 1,586 3,657 - - - - - - 5,243

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 1,586 3,657 - - - - - - 5,243

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 1,586 3,657 - - - - - - 5,243

ค�าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 - (1,584) - - - - - - (1,584)

ค�าเสื่อมราคาสําหรับส�วนที่ตีราคาเพิ่ม - (54) - - - - - - (54)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - (1,638) - - - - - - (1,638)

ค�าเสื่อมราคาสําหรับส�วนที่ตีราคาเพิ่ม - (54) - - - - - - (54)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - (1,692) - - - - - - (1,692)

มูลค�าสุทธิ - ส�วนที่ตีราคาเพิ่ม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 1,586 2,073 - - - - - - 3,659

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 1,586 2,019 - - - - - - 3,605

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 1,586 1,965 - - - - - - 3,551

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� - สุทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 1,775 32,636 6,142 1,211 1,844 191 283 6,796 50,878

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 1,775 31,027 13,334 1,063 2,273 108 216 - 49,796

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 1,775 29,739 12,809 1,663 2,633 95 217 - 48,931

ค�าเสื่อมราคาสําหรับป�
2557           4,569

2558           4,560

  (หน�วย: พันบาท)

ที่ดินและ
ส�วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคารและ
ส�วนปรับปรุง
อาคาร

เครื่องจักร
และอุปกรณ�

เครื่องตกแต�ง
และติดตั้ง

อุปกรณ�
ดําเนินงาน
และอุปกรณ�
สํานักงาน

งานตกแต�ง
ภายนอก

ยานพาหนะ งานระหว�าง
ก�อสร�าง

รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

 บริษัทฯ และบริษัทย�อยได�จัดให�มีการประเมินราคาสินทรัพย�ใหม�โดยผู�ประเมินราคาอิสระตามรายงานลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ตาม
 รายกลุ�มของสินทรัพย�ซึ่งเกณฑ�ที่ใช�ประเมินราคาสินทรัพย�มีดังนี้
 - ที่ดินประเมินราคาโดยใช�เกณฑ�ราคาตลาด (Market Approach) 

 - อาคารประเมินราคาโดยใช�เกณฑ�มูลค�าต�นทุนทดแทนสุทธิ (Replacement Cost Approach)

 ข�อสมมติฐานหลักที่ใช�ในการประเมินมูลค�าราคาท่ีตีใหม� สรปได�ดังนี้ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีอาคารและอุปกรณ�จํานวนหนึ่งซึ่งตัดค�าเสื่อมราคาหมดแล�วแต�ยังใช�งานอยู� มูลค�า
 ตามบัญชีก�อนหักค�าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย�ดังกล�าวมีจํานวน 1,872 ล�านบาท (2557: 1,818 ล�านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
 37 ล�านบาท, 2557: 20 ล�านบาท)

 บริษัทย�อยได�นําที่ดินและอาคารซ่ึงมีมูลค�ายุติธรรม 5,523 ล�านบาท (2557: 5,570 ล�านบาท) ไปจํานองเพื่อเป�นหลักประกันวงเงินสินเชื่อ
 ที่ได�รับจากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบต�อราคาที่ตีใหม�

เมื่ออัตรา
ตามข�อสมมติฐานเพิ่มขึ้น

หน�วยในโรงแรม

 อาคาร - ราคาต�อตารางเมตร (บาท) 1,000 - 65,000 1,000 - 15,000 มูลค�ายุติธรรมเพ่ิมขึ้น
 ที่ดิน - ราคาต�อไร� (ล�านบาท) 1.5 - 300 1.5 - 33 มูลค�ายุติธรรมเพ่ิมขึ้น

 ราคาทุน
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 49,124

 ปรับปรงอัตราแลกเปลี่ยน   2,714

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 51,838

 ค�าตัดจําหน�ายสะสม
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 (29,675)

 ค�าตัดจําหน�ายสําหรับป� (2,594)

 ปรับปรงอัตราแลกเปลี่ยน (2,290)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (34,559)

 มูลค�าสุทธิ
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 19,449

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 17,279

(หน�วย: พันบาท)

19. สิทธิการเช�า
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หน�วยในโรงแรม

 ราคาทุน
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 49,930

 ปรับปรงอัตราแลกเปลี่ยน  (806)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 49,124

 ค�าตัดจําหน�ายสะสม
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 (27,017)

 ค�าตัดจําหน�ายสําหรับป�  (2,658)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (29,675)

 มูลค�าสุทธิ 
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 22,913

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 19,449

(หน�วย: พันบาท)

 สิทธิการเช�าหน�วยในโรงแรมตัดจําหน�ายเป�นเวลา 20 ป� นับตั้งแต�กรกฎาคม 2545 ถึงมิถุนายน 2565

 วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินนี้ค้ําประกันโดยการจํานองที่ดินและอาคารของบริษัทฯ และบริษัทย�อยตาม
 ที่กล�าวไว�ในหมายเหตุข�อ 18 และค้ําประกันโดยบริษัทย�อยหลายบริษัท

20. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

21. เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร�อยละต�อป�)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2558

2558

2558

2557

2557

2557

2557

(หน�วย: พันบาท)

(หน�วย: พันบาท)

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืม 3.65 - 7.37

     ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (2014: 3.60 - 4.10) 554,804 710,000 260,000 360,000

 รวม   554,804 710,000 260,000 360,000

 เจ�าหนี้การค�า  412,166 291,738 5,703 2,014

 เจ�าหนี้กิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน (หมายเหตุ 9)  162,594 72,542 10,760 7,948

 ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย  152,078 155,125 10,924 5,938

 เจ�าหนี้อื่น  130,671 78,270 1,876 637

 ค�าบริการค�างจ�ายพนักงานโรงแรม  32,150 31,718 - -

 ค�าเช�าค�างจ�ายแก�เจ�าของวิลล�า  69,594 58,180 5,630 8,389

 รวม   959,253 687,573 34,893 24,926

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

22. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 25582557 2557

(หน�วย: พันบาท)

 ภาษีมูลค�าเพิ่มค�างจ�าย  52,821 49,383 2,854 4,042

 รายได�รับล�วงหน�า   43,006 47,194 - -

 ภาษีอื่นค�างจ�าย  40,888 17,120 1,488 2,244

 ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น  3,768 8,363 150 3,673

 รวม   140,483 122,060 4,492 9,959

23. เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(หน�วย: พันบาท)

 มีหลักประกัน 3,289,139 2,477,326 35,000 105,000

 เงินกู�ยืมระยะยาวถึงกําหนดชําระดังนี้
  ภายใน 1 ป� 469,750 657,750 35,000 70,000

  มากกว�า 1 ป� ถึง 5 ป� 1,965,860 1,579,576 - 35,000

  มากกว�า 5 ป� 853,529 240,000 - -

   2,819,389 1,819,576 - 35,000

 รวม  3,289,139 2,477,326 35,000 105,000

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 25582557 2557

(หน�วย: พันบาท)

 บริษัทฯ
 (1)   เงินกู�ยืมสกุลบาทจากธนาคารวงเงิน 420 ล�านบาท มีกําหนดชําระคืน
  รายไตรมาสต้ังแต�เดือนกรกฎาคม 2553 ถึงเดือนเมษายน 2559
  โดยมีอัตราดอกเบ้ียดังต�อไปน้ี 
  2555 เป�นต�นไป : MLR ลบร�อยละ 1 และ 1.5 ต�อป�  35,000 105,000 35,000 105,000

 บริษัทย�อย 
 (2) เงินกู�ยืมสกุลบาทจากธนาคารวงเงิน 1,000 ล�านบาท(ก) มีกําหนดชําระคืน
  รายไตรมาสตั้งแต�เดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกรกฎาคม 2565
  โดยมีอัตราดอกเบี้ยดังนี้:
  2555 - 2560 : MLR ลบร�อยละ 1 และ 1.5 ต�อป�
  2561 เป�นต�นไป : MLR ลบร�อยละ 0.5 และ 0.75 ต�อป� 813,050 853,550 - -

 เงินกู�ยืมระยะยาวประกอบด�วย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 25582557 2557
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(หน�วย: พันบาท)

 (3)   เงินกู�ยืมสกุลบาทจากธนาคารวงเงิน 145 ล�านบาท มีกําหนดชําระคืน 
  รายไตรมาสตั้งแต�เดือนสิงหาคม 2553 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559
  โดยมีอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
  2555 เป�นต�นไป : MLR ลบร�อยละ 1 และ 1.5 ต�อป� 62,500 131,500 - -

 (4)   เงินกู�ยืมสกุลบาทจากธนาคารวงเงิน 700 ล�านบาท(ก) มีกําหนดชําระคืน
  รายไตรมาสตั้งแต�เดือนเมษายน 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2558
  โดยมีอัตราดอกเบี้ยดังนี้
  2555 เป�นต�นไป : MLR ลบร�อยละ 1 และ 1.25 ต�อป� - 191,187 - -

 (5) เงินกู�ยืมสกุลบาทจากธนาคารวงเงิน 800 ล�านบาท มีกําหนดชําระคืน
  รายไตรมาสตั้งแต�เดือนมีนาคม 2556 ถึงเดือนธันวาคม 2565
  โดยมีอัตราดอกเบี้ยดังนี้
  2555 เป�นต�นไป : MLR ลบร�อยละ 1 และ 1.5 ต�อป� 560,000 640,000 - -

 (6)   เงินกู�ยืมสกุลบาทจากธนาคารวงเงิน 298 ล�านบาท(ก) มีกําหนดชําระคืน
  รายไตรมาสตั้งแต�เดือนมิถุนายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2565
  โดยมีอัตราดอกเบี้ยดังนี้
  2555 เป�นต�นไป : MLR ลบร�อยละ 1 และ 1.25 ต�อป� 194,729 232,479 - -

  (7) เงินกู�ยืมสกุลบาทจากธนาคารวงเงิน 520 ล�านบาท มีกําหนดชําระคืน
  รายไตรมาสตั้งแต�เดือนมิถุนายน 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2560
  โดยมีอัตราดอกเบี้ยดังนี้
  2555 เป�นต�นไป : MLR ลบร�อยละ 1 และ 1.5 ต�อป� 193,610 323,610 - -

 (8) เงินกู�ยืมสกุลบาทจากธนาคารวงเงิน 175 ล�านบาท มีกําหนดชําระคืน
  รายไตรมาสตั้งแต�เดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนตุลาคม 2566
  โดยมีอัตราดอกเบี้ยดังนี้
  2558 เป�นต�นไป : MLR ลบร�อยละ 1, 1.25 และ 1.5 ต�อป� 175,000 - - -

 (9) เงินกู�ยืมสกุลบาทจากธนาคารวงเงิน 100 ล�านบาท มีกําหนดชําระคืน
  รายไตรมาสตั้งแต�เดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2565
  โดยมีอัตราดอกเบี้ยดังนี้
  2558 เป�นต�นไป : MLR ลบร�อยละ 1, 1.25 และ 1.5 ต�อป� 100,000 - - -

 (10) เงินกู�ยืมสกุลบาทจากธนาคารวงเงิน 600 ล�านบาท(ก) มีกําหนดชําระคืน
  รายไตรมาสตั้งแต�เดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนมกราคม 2565
  โดยมีอัตราดอกเบี้ยดังนี้
  2558 เป�นต�นไป: MLR ลบร�อยละ 0.75 และ 1.25 ต�อป� 548,000 - - -

 (11) เงินกู�ยืมสกุลบาทจากธนาคารวงเงิน 900 ล�านบาท(ก) มีกําหนดชําระคืน
  รายไตรมาสตั้งแต�เดือนสิงหาคม 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2565
  โดยมีอัตราดอกเบี้ยดังนี้
  2558 เป�นต�นไป : MLR ลบร�อยละ 0.75, 1.25 และ 1.5 ต�อป� 607,250 - - -

 รวมเงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3,289,139 2,477,326 35,000 105,000

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 25582557 2557

MLR : อัตราดอกเบี้ยเงินกู�ยืมต่ําสุดที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค�ารายใหญ�ชั้นดี (Minimum Lending Rate)
(ก) : ทั้งนี้ กําหนดให�ต�องชําระคืนเงินกู�ก�อนกําหนด โดยเป�นการชําระคืนจากงวดท�ายสุด ณ วันที่โอนกรรมสิทธิอสังหาริมทรัพย�ที่ขาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

 เงินกู�ยืมค้ําประกันโดยที่ดินและอาคารของบริษัทย�อยตามที่กล�าวไว�ในหมายเหตุข�อ 11 ข�อ 17 และข�อ 18 เงินกู�ยืมตามข�อ (7) และข�อ (11)
 ค้ําประกันโดยบริษัทย�อย
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 ในสัญญาเงินกู�ยืมระยะยาวระบุให�บริษัทฯ และบริษัทย�อยต�องปฏิบัติตามข�อกําหนดต�างๆ ซึ่งรวมถึงการดํารงอัตราส�วนหนี้สินต�อส�วนของ
 ผู�ถือหุ�นและอัตราส�วนความสามารถในการชําระหน้ี. (Debt-Service Coverage Ratio) ให�เป�นไปตามสัดส�วนที่กําหนดไว�ในสัญญา เป�นต�น
 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย�อยมีวงเงินกู�ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู�ที่ยังมิได�เบิกใช�เป�นจํานวน 771 ล�านบาท (2557: ไม�มี)

24. หุ�นกู�ชนิดไม�มีประกัน

 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย�อยมีมติอนุมัติให�ออกและเสนอขายหุ�นกู�ชนิดระบุชื่อผู�ถือ ประเภทไม�
 ด�อยสิทธิ ไม�มีประกันและไม�มีผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�เป�นจํานวนเงิน 500 ล�านบาทตามรายละเอียดดังนี้ หุ�นกู�ดังกล�าวออกและเสนอขายในเดือน
 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ครบกําหนดหุ�นกู� อายุอัตราดอกเบี้ย
2558 2557

 (หน�วย: พันบาท)

 หุ�นกู�ครั้งที่ 1/2558  ร�อยละ 5.15 3 ป� 24 ธันวาคม 500,000 -

    ต�อป�  2561 

 รวมหุ�นกู� - ราคาตามมูลค�า     500,000 -

 หัก: ค�าใช�จ�ายทางตรงในการออกหุ�นกู�รอตัดจ�าย     (6,154) -

 หุ�นกู� - สุทธิ     493,846 -

 ทั้งนี้  ภายใต�ข�อกําหนดสิทธิและหน�าที่ของผู�ออกหุ�นกู� บริษัทฯ ต�องปฏิบัติตามข�อกําหนดและหน�าที่บางประการซ่ึงรวมถึงการดํารงอัตราส�วน
 หนี้สินต�อส�วนของผู�ถือหุ�น (Debt to Equity Ratio) ของงบการเงินรวมตามที่กําหนดไว�ในหนังสือชี้ชวน

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

25572558

ผลประโยชน�
หลังออก
จากงาน

ผลประโยชน�
หลังออก
จากงาน

รวม รวมผลประโยชน�
ระยะยาวอื่น

ผลประโยชน�
ระยะยาวอื่น

 (หน�วย: พันบาท)

 ยอดคงเหลือต�นป� 24,705 27,917 52,622 26,570 27,831 54,401

 ต�นทุนบริการในป�จจบัน  3,103 2,937 6,040 2,671 2,880 5,551

 ต�นทุนดอกเบี้ย  1,081 983 2,064 1,065 985 2,050

 ผลประโยชน�ที่จ�ายในระหว�างป� (4,920) (4,715) (9,635) (5,601) (3,779) (9,380)

 ผล (กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการ
  ตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย 
  ส�วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
   ข�อสมมติด�านประชากรศาสตร� (5,167) 16,266 11,099 - - -

  ส�วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
   ข�อสมมติทางการเงิน 773 (8,202) (7,429) - - -

  ส�วนท่ีเกิดจากการปรับปรงจาก
   ประสบการณ� 14,375 (5,530) 8,845 - - -

 ยอดคงเหลือปลายป� 33,950 29,656 63,606 24,705 27,917 52,622

25. สํารองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน 

 จํานวนเงินสํารองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป�นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและผลประโยชน�ระยะยาวอื่น แสดงได�ดังนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

25572558

ผลประโยชน�
หลังออก
จากงาน

ผลประโยชน�
หลังออก
จากงาน

รวม รวมผลประโยชน�
ระยะยาวอื่น

ผลประโยชน�
ระยะยาวอื่น

 (หน�วย: พันบาท)

 ยอดคงเหลือต�นป� 7,088 2,934 10,022 8,349 3,320 11,669

 ต�นทุนบริการในป�จจบัน  414 187 601 397 179 576

 ต�นทุนดอกเบี้ย 261 98 359 266 108 374

 ผลประโยชน�ที่จ�ายในระหว�างป� (1,142) (741) (1,883) (93) (175) (268)

 ผล (กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการ
      ตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย 
  ส�วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
   ข�อสมมติด�านประชากรศาสตร� (3,331) (1,162) (4,493) - - -

       ส�วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
      ข�อสมมติทางการเงิน 498 586 1,084 - - -

       ส�วนท่ีเกิดจากการปรับปรงจาก   
      ประสบการณ� 9,268 395 9,663 - - -

 โอน    - - - (1,831) (498) (2,329)

 ยอดคงเหลือปลายป� 13,056 2,297 15,353 7,088 2,934 10,022

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

 ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงานรวมอยู�ในส�วนของกําไรหรือขาดทุนแสดงได�ดังนี้

 ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัยสะสมสําหรับผลประโยชน�หลังออกจากงานของบริษัทฯ และบริษัทย�อยที่รับรู�
 ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู�เป�นส�วนหนึ่งของกําไรสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 19 ล�านบาท (2557: 27 ล�านบาท)
 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1 ล�านบาท, 2557: 6 ล�านบาท)

 บริษัทฯ และบริษัทย�อยคาดว�าจะจ�ายชําระผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ป�ข�างหน�า เป�นจํานวนประมาณ 23 ล�านบาท
 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 11 ล�านบาท) (2557: จํานวน 11 ล�านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 3 ล�านบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักในการจ�ายชําระผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย�อย
 ประมาณ 10 ป� (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ป�) (31 ธันวาคม 2557: 10 ป� งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ป�)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 25582557 2557

(หน�วย: พันบาท)

 ต�นทุนบริการในป�จจบัน  6,040 5,551 601 576

 ต�นทุนดอกเบี้ย 2,064 2,050 359 374

 ผล (กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย
  สําหรับผลประโยชน�ระยะยาวอ่ืนท่ีรับรู�ในป� 2,534 - (181) -

 รวมค�าใช�จ�ายที่รับรู�ในส�วนของกําไรหรือขาดทุน 10,638 7,601 779 950

 ค�าใช�จ�ายดังกล�าวรับรู�ในส�วนของกําไรหรือขาดทุนในรายการต�อไปนี้
 ต�นทุนขาย 9,863 6,333 (39) 32

 ค�าใช�จ�ายในการขายและการบริหาร 775 1,268 818 918
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญต�อมูลค�าป�จจบันของภาระผูกพันผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558
 สรปได�ดังนี้ 

2558

เพิ่มขึ้น

2558

เพิ่มขึ้น

2557

ลดลง

2557

ลดลง

(หน�วย: ล�านบาท)

 อัตราคิดลด (ร�อยละต�อป�) 2.75 4.25 2.75 4.25

 อัตราการข้ึนเงินเดือน (ร�อยละต�อป�) 3.00 3.00 3.00 3.00

 ราคาทอง (บาท) 19,000 20,000 19,000 20,000

 อัตราคิดลด (+/- ร�อยละ 0.50) (0.9) 1.5 (0.1) 0.1

 อัตราการข้ึนเงินเดือน (+/- ร�อยละ 1.00) 2.1 (1.4) 0.3 (0.3)

 ราคาทอง (+/- 1,000 บาท) 0.9 (0.4) 0.1 (0.1)

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย สรปได�ดังนี้

26. ทุนสํารอง

 ทุนสํารองเกิดขึ้นจากการบันทึกราคายุติธรรมของสินทรัพย�ในบริษัทย�อย ณ วันที่ลงทุนในบริษัทย�อยซึ่งไม�สามารถนําไปจ�ายเงินป�นผลได�

27. ส�วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย�

 ส�วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย� คือ ส�วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ�

 ส�วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย�ดังกล�าวไม�สามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไม�สามารถจ�ายเป�นเงินป�นผลได�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 25582557 2557

 (หน�วย: พันบาท)

 ยอดคงเหลือต�นป� 3,935,218 3,935,218 136,986 136,986

 โอนกลับส�วนเกินทุนจากการตีราคาสําหรับการขายสินทรัพย� (13,500) - - -

 ยอดคงเหลือปลายป� 3,921,718 3,935,218 136,986 136,986

28. สํารองตามกฎหมาย

 เพื่อให�เป�นไปตามมาตรา 116 แห�งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต�องจัดสรรกําไรสุทธิประจําป�ส�วนหนึ่งไว�เป�น
 ทุนสํารองไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป�หักด�วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ�ามี) จนกว�าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม�น�อยกว�า
 ร�อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล�าวไม�สามารถนําไปจ�ายเงินป�นผลได�
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29. รายได�อื่น
 (หน�วย: พันบาท)

 ดอกเบี้ยรับ 21,151 20,217 61,235 138,506

 เงินป�นผลรับ 25,551 25,551 25,551 59,605

 ค�าสินไหมทดแทนรับจากการประกันภัย  39,372 - - -

 กําไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค�ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน - 4,122 7,570 12,153

 ค�าธรรมเนียมการจัดการรับ - - 36,558 28,110

 อื่นๆ  28,632 20,971 1,514 6,746

 รวม  114,706 70,861 132,428 245,120

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 25582557 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

30. ค�าใช�จ�ายตามลักษณะ

 รายการค�าใช�จ�ายแบ�งตามลักษณะประกอบด�วยรายการค�าใช�จ�ายที่สําคัญดังต�อไปนี้
(หน�วย: พันบาท)

 เงินเดือน ค�าแรงและผลประโยชน�อื่นของพนักงาน 1,062,172 997,186 129,633 107,715

 ค�าเสื่อมราคา 313,576 292,261 4,560 4,569

 ค�าเช�าจ�ายตามสัญญาเช�าดําเนินงาน 208,176 239,153 29,856 37,540

 ค�าซ�อมแซมและบํารงรักษา 204,919 163,063 2,978 1,920

 ค�าน้ําและค�าไฟฟ�า 204,612 211,384 5,624 5,905

 ค�าธรรมเนียมในการบริหารงานและค�าสิทธิ 148,366 147,710 - -

 ค�านายหน�า  127,735 142,696 - -

 ค�าใช�จ�ายในการขายและการตลาด 232,597 212,161 1,120 5,240

 ต�นทุนค�าอาหารและเคร่ืองดื่ม 311,848 295,000 - -

 ที่ดินและงานก�อสร�างเพิ่มขึ้นระหว�างป� 1,402,902 898,484 17 908

 การเปล่ียนแปลงในต�นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย� 101,567 (473,895) 7,765 51,787

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 25582557 2557
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

31. ภาษีเงินได� 

 ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรปได�ดังนี้

 ภาษีเงินได�ป�จจบัน
 ภาษีเงินได�นิติบุคคลสําหรับป� 93,681 40,563 - -

 รายการปรับปรงค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�นิติบุคคลของป�ก�อน 3,610 316 - -

 ตัดจําหน�ายภาษีหัก ณ ที่จ�ายจ�ายล�วงหน�า 7,857 - - -

 ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี
 ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต�างชั่วคราวและ
  การกลับรายการผลแตกต�างชั่วคราว 34,262 (32,248) (11,984) 12,058

 ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�ที่แสดงอยู�ในงบกําไรขาดทุน 139,410 8,631 (11,984) 12,058

(หน�วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 25582557 2557

 จํานวนภาษีเงินได�ที่เกี่ยวข�องกับส�วนประกอบแต�ละส�วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
 สรปได�ดังนี้

 ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข�องกับผลขาดทุนจากการประมาณการ
  ตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชน�
  หลังออกจากงานของพนักงาน  1,996 - 1,287 -

 ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข�องกับผลกําไรท่ียังไม�เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
  ในหลักทรัพย�เผื่อขาย (24,680) (13,560) (24,680) (31,427)

   (22,684) (13,560) (23,393) (31,427)

(หน�วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 25582557 2557

รายงานประจําป� 2558      161



 กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก�อนภาษีเงินได�นิติบุคคล 315,843 29,854 (34,258) 99,572

 อัตราภาษีเงินได�นิติบุคคล ร�อยละ 0 - 25 ร�อยละ 0 - 25 ร�อยละ 20 ร�อยละ 20
 กําไรทางบัญชีก�อนภาษีเงินได�นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 61,273 5,861 (6,852) 19,914

 รายการปรับปรงค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�นิติบุคคลของป�ก�อน 11,467 317 - -

 ผลกระทบทางภาษีสําหรับ: 
  โอนกลับผลขาดทุนจากการด�อยค�าของเงินลงทุน - (17,867) - -

  เงินป�นผลรับ (5,110) (5,110) (5,110) (11,921)

  ขาดทุนทางภาษีที่ไม�ได�ใช� 18,353 14,367 - -

  ค�าใช�จ�ายต�องห�ามทางภาษี 53,427 11,063 (22) 4,065

  รวม 66,670 2,453 (5,132) (7,856)

 ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�ที่แสดงอยู�ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 139,410 8,631 (11,984) 12,058

(หน�วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 25582557 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

 รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว�างกําไรทางบัญชีกับค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�มีดังนี้

 ส�วนประกอบของสินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี ประกอบด�วยรายการดังต�อไปนี้

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน

 สินทรัพย� (หนี้สิน) ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี 
  ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม�ได�ใช� 209,450 189,581

  สํารองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน 12,721 10,524

  รายการเรียกเก็บระหว�างกันและบันทึกในต�นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�
   และที่ดิน อาคารและอุปกรณ� 18,486 23,470

  รายการอ่ืนๆ ของสินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี 4,753 11,986

  ส�วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย� (1,367,289) (1,373,859)

  ผลแตกต�างชั่วคราวจากการรับรู�รายได�และต�นทุน (736,361) (653,515)

  กําไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค�ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน (156,517) (156,788)

  ผลกําไรท่ียังไม�เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย�เผื่อขาย (38,039) (13,560)

  รายการอ่ืนๆ ของหนี้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี - (33,895)

 หนี้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีสุทธิ (2,052,796) (1,996,056)

 รายการในงบแสดงฐานะการเงินเป�นดังนี้
 สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี 113,539 95,534

 หนี้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี (2,166,335) (2,091,590)

 หนี้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีสุทธิ (2,052,796) (1,996,056)

2558 2557

(หน�วย: พันบาท)
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย�อยมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม�ได�ใช� จํานวน 190 ล�านบาท (2557: 166 ล�านบาท) ที่บริษัทย�อยไม�ได�
 บันทึกสินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย�อยพิจารณาแล�วเห็นว�าอาจไม�มีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนําขาดทุน
 ทางภาษีที่ยังไม�ได�ใช�ข�างต�นมาใช�ประโยชน�ได�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน

 สินทรัพย� (หนี้สิน) ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี
  ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม�ได�ใช� 27,193 15,869

  สํารองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน 3,071 2,004

  รายการอ่ืนๆ ของสินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี 575 935

  ส�วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย� (20,722) (20,732)

  ผลแตกต�างชั่วคราวจากการรับรู�รายได� (92,626) (95,545)

  กําไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค�ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน (26,813) (25,124)

  ผลกําไรท่ียังไม�เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย�เผื่อขาย (98,933) (74,253)

 หนี้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีสุทธิ (208,255) (196,846)

2558 2557

(หน�วย: พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน�วย: พันบาท)

 รายละเอียดวันส้ินสุดระยะเวลาการให�ประโยชน�ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม�ได�ใช�แสดงได�ดังนี้

 31 ธันวาคม 2558 - 33,405 - -

 31 ธันวาคม 2559 27,090 27,090 - -

 31 ธันวาคม 2560 22,673 22,673 - -

 31 ธันวาคม 2561 34,079 34,079 - -

 31 ธันวาคม 2562 48,627 48,627 - -

 31 ธันวาคม 2563 57,579 - - -

   190,048 165,874 - -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 25582557 2557
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สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 กําไร (ขาดทุน) ส�วนท่ีเป�นของผู�ถือหุ�นของบริษัทใหญ� (พันบาท) 175,262 18,140 (22,274) 87,514

 จํานวนถัวเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักของหุ�นสามัญ (พันหุ�น) 166,683 166,683 166,683 166,683

 กําไรต�อหุ�นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ�น) 1.05 0.11 (0.13) 0.53

32. กําไรต�อหุ�นขั้นพื้นฐาน

 กําไรต�อหุ�นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับป�ที่เป�นของผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ (ไม�รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด�วยจํานวน
 ถัวเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักของหุ�นสามัญที่ออกอยู�ในระหว�างป�

33. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

 บริษัทฯ และบริษัทย�อย และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย�อยได�ร�วมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
 เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด�วยเงินที่พนักงานจ�ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย�อยจ�ายสมทบให� และจะจ�ายให�กับพนักงานในกรณี
 ที่ออกจากงานตามระเบียบว�าด�วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย�อย

 ในระหว�างป� บริษัทฯ และบริษัทย�อยรับรู�เงินสมทบดังกล�าวเป�นค�าใช�จ�ายดังต�อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 25582557 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

จํานวนเงินที่บริษัท
จ�ายสมทบ

2558 2557

(หน�วย: ล�านบาท)

 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน 2.7 2.4

   เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 บริษัท ลากูน�า แกรนด� จํากัด บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน 1.1 1.1

   เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 บริษัท บางเทาแกรนด� จํากัด บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน - 3.6 3.7

   ไทยพาณิชย� จํากัด 
 บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน 6.1 6.6

   เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด - บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน 0.8 0.8

    เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี่ (สิงคโปร�) จํากัด - คณะกรรมการกองทุน 0.6 0.6

    สํารองเล้ียงชีพกลาง
 บริษัท ลากูน�า เซอร�วิส จํากัด - บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน 2.2 2.1

    เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 บริษัท ลากูน�า ฮอลิเดย� คลับจํากัด - บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน 1.1 0.9

    เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 บริษัท ไทยวาพลาซ�า จํากัด บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน 3.6 4.0

   ทิสโก� จํากัด เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

ชื่อผู�จัดการกองทุนฯ

พนักงานโรงแรม พนักงานสํานักงาน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

จํานวนเงินที่บริษัท
จ�ายสมทบ

2558 2557

(หน�วย: ล�านบาท)

 บริษัท ลากูน�า วิลเลจ จํากัด บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน - 0.9 1.0

   เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 บริษัท ลากูน�า เอ็กซ�เคอร�ชั่น จํากัด - บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน 0.5 0.5

    อ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 บริษัท ภูเก็ต รีสอร�ท ดีเวลลอปเมนต� จํากัด บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน 1.0 0.5

   เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)

ชื่อผู�จัดการกองทุนฯ

พนักงานโรงแรม พนักงานสํานักงาน

อนุมัติโดย
รวมเงินป�นผล

(ล�านบาท)

เงินป�นผลต�อหุ�น

(บาท)

 เงินป�นผลจากกําไรสะสมของป� 2557 ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป�
   วันท่ี 27 เมษายน 2558 20.84 0.125

 เงินป�นผลจากกําไรสะสมของป� 2556 ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป�
   วันท่ี 22 เมษายน 2557 56.66 0.34

34. เงินป�นผล
 

 เงินป�นผลที่ประกาศจ�ายในป� 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้ 

35. ภาระผูกพัน
 
 รายจ�ายฝ�ายทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ�ายฝ�ายทุนดังนี้
 ก) บริษัทย�อยแห�งหนึ่งมีภาระผูกพันที่เกี่ยวข�องกับการก�อสร�างและปรับปรงสินทรัพย�ประเภทโรงแรมเป�นจํานวน 10 ล�านบาท (2557:

  12 ล�านบาท) 

 ข) บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีภาระผูกพันเก่ียวกับโครงการก�อสร�างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย�ประมาณ 262 ล�านบาท (2557: 911 ล�านบาท)
 

 ค) บริษัทย�อยแห�งหนึ่งได�เข�าทําสัญญาจะซื้อขายที่ดินกับบุคคลภายนอกจํานวนเนื้อที่ดินรวม 237 ไร� 1 งาน 39.6 ตารางวา ในการนี้
  บริษัทย�อยตกลงที่จะซื้อที่ดินเป�นคราวๆ ตามเงื่อนไขและข�อตกลงที่ระบุไว�ในสัญญาฯ โดยตกลงซื้อที่ดินครั้งแรกมีเนื้อที่ 53 ไร� 2 งาน 
  3.4 ตารางวา สําหรับที่ดินส�วนท่ีเหลือจํานวน 183 ไร� 3 งาน 36.2 ตารางวา บริษัทย�อยมีสิทธิที่จะซื้อในภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
  โดยบริษัทย�อยได�ชําระเงินค�ามัดจําแล�วเป�นจํานวนเงิน 65 ล�านบาทและราคาซื้อขายที่ดินในส�วนท่ีเหลือนี้จะเพิ่มขึ้นในอัตราร�อยละ 5
  ทุกป� นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

 สัญญาการดําเนินงาน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทย�อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาดําเนินงานดังนี้
 ก) บริษัทย�อยได�ทําสัญญาการดําเนินงานหลายสัญญากับบริษัทคู�สัญญา โดยบริษัทคู�สัญญารับเป�นผู�ดําเนินงานโรงแรมและสนามกอล�ฟ
  ของบริษัทย�อย ในการน้ีบริษัทย�อยผูกพันที่จะชําระค�าธรรมเนียมบริการต�างๆ ตามอัตรา เงื่อนไขและหลักเกณฑ�ที่ระบุไว�ในสัญญา 
  สาระสําคัญของสัญญาดังกล�าวสรปได�ดังนี้
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บริษัท ธุรกิจ ระยะเวลาตามสัญญา ค�าธรรมเนียมผู�บริหาร

 บริษัท บางเทาแกรนด� จํากัด อังสนา ลากูน�า  บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล  1.7.2555 - 30.11.2574 - ค�าสิทธิ: ร�อยละ 3    

   ภูเก็ต แอนด� รีสอร�ท จํากัด   ของรายได�รวม   

    บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล 1.7.2555 - 30.11.2574 -  ค�าธรรมเนียมการจัดการ:  

    แอนด� รีสอร�ท (ประเทศไทย) จํากัด   ร�อยละ 10 ของกําไร
       ขั้นต�นจากการดําเนินงาน
 บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด บันยัน ทรี   บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล 1.1.2559 - 31.12.2568 - ค�าสิทธิ: ร�อยละ 2  

   ภูเก็ต แอนด� รีสอร�ท จํากัด (ก)  ของรายได�รวม
    บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล 1.1.2559 - 31.12.2568 - ค�าความช�วยเหลือทาง
    แอนด� รีสอร�ท (ประเทศไทย) จํากัด (ก)  เทคนิค: ร�อยละ 7.5 ของ
       กําไรข้ันต�นจากการดําเนินงาน 
 บริษัท ไทยวาพลาซ�า จํากัด บันยัน ทรี   บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล 1.7.2555 - 31.12.2564 - ค�าสิทธิ: ร�อยละ 3   

   กรงเทพ แอนด� รีสอร�ท จํากัด (ข)  ของรายได�รวม
    บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล 1.7.2555 - 31.12.2564 - ค�าธรรมเนียมการจัดการ:
    แอนด� รีสอร�ท (ประเทศไทย) จํากัด (ข)  ร�อยละ 10 ของกําไร 
       ขั้นต�นจากการดําเนินงาน
 บริษัท ลากูน�า วิลเลจ จํากัด เอ�าท�ทริกเกอร�  เอ�าท�ทริกเกอร� โฮเท็ล (ไทยแลนด�) 29.5.2552 - 31.12.2562 -  ค�าธรรมเนียมการจัดการ:    
   ลากูน�า ภูเก็ต จํากัด (ค)  ร�อยละ 2 ของรายได�รวม
   รีสอร�ท แอนด�     สําหรับป�แรก ร�อยละ 2.5
     วิลล�า    ของรายได�รวมสําหรับ
       ป�ท่ีสองและร�อยละ 3 ของ  

       รายได�รวมสําหรับป�ท่ีเหลือ  

      - Incentive fee: ร�อยละ 7   

       ของกําไรข้ันต�นจาก
       การดําเนินงาน
 บริษัท ภูเก็ต รีสอร�ท แคสเซีย  บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล 20.10.2558 - 19.10.2583 - ค�าสิทธิ: ร�อยละ 2 
   ดีเวลลอปเมนต� จํากัด ภูเก็ต แอนด� รีสอร�ท จํากัด (ง)  ของรายได�รวม
    บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล 20.10.2558 - 19.10.2583 - ค�าธรรมเนียมการจัดการ: 
    แอนด� รีสอร�ท (ประเทศไทย) จํากัด (ง)  ร�อยละ 7.5 ของกําไร
       ข้ันต�นจากการดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(ก)  บริษัทผู�บริหารมีสิทธิต�ออายุสัญญานี้ไปได�อีก 1 ครั้ง ครั้งละ 10 ป�
(ข)  บริษัทผู�บริหารมีสิทธิต�ออายุสัญญานี้ไปได�อีก 1 ครั้ง ครั้งละ 20 ป�
(ค)  บริษัทผู�บริหารมีสิทธิต�ออายุสัญญานี้ไปได�อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ป�
(ง)  คู�สัญญาฝ�ายใดฝ�ายหนึ่งมีสิทธิต�ออายุสัญญาได�อีก มีกําหนดเวลา 20 ป� โดยไม�จํากัดจํานวนครั้งในการต�ออายุ

 ข) บริษัทฯ และบริษัทย�อยหลายแห�งมีภาระผูกพันที่เกี่ยวข�องกับผลตอบแทนเงินสดคืนให�แก�ผู�ที่เข�าร�วมโครงการให�เช�าวิลล�าระยะเวลา
  ตามสัญญา 6 ป�

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีจํานวนเงินผลตอบแทนขั้นต่ําที่ต�องจ�ายในอนาคตภายใต�สัญญาดังกล�าว
  ดังนี้  (หน�วย: ล�านบาท)

 จ�ายชําระภายใน:
  ภายใน 1 ป� 45 97 3 5

  มากกว�า 1 ป� ถึง 5 ป� 71 166 6 8

  มากกว�า 5 ป� - 8 - -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 25582557 2557
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

 ในระหว�างป� 2558 บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีรายจ�ายตามสัญญาเช�าเป�นจํานวนเงิน 88 ล�านบาท (2557: 116 ล�านบาท) (งบการเงินเฉพาะ
 กิจการ: 8 ล�านบาท, 2557: 24 ล�านบาท)
 

 ภาระจํายอมในการใช�ที่ดิน
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย�อยบางแห�งมีที่ดินติดภาระจํายอมรวมจํานวนประมาณ 10 ไร� (2557: 7 ไร�) ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งที่ดินที่
 ติดภาระจํายอมดังกล�าวแสดงภายใต�หัวข�อต�นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�และที่ดิน อาคารและอุปกรณ� 

36. การค้ําประกัน

 ก) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย�อยซึ่งโดยส�วนใหญ�สําหรับการใช�ไฟฟ�า
  สาธารณูปโภคและช�องสัญญาณสื่อสารจํานวน 47 ล�านบาท (2557: 46 ล�านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2 ล�านบาท, 2557:
  2 ล�านบาท) 

 ข) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีการคํ้าประกันเงินกู�ของบริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี โฮเท็ล จํากัด (LBTH) โดยการออก
  Letter of Indemnity ให�แก� บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด ซึ่งเป�นบริษัทแม�ของ LBTH การคํ้าประกันเงินกู�ของ LBTH นี้เป�นไป
  ตามสัดส�วนการถือหุ�นของบริษัทฯ จํานวนร�อยละ 49.04 ที่มีใน LBTH (ลงทุนผ�านบริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด)

37. การเสนอข�อมูลทางการเงินจําแนกตามส�วนงาน

 ข�อมูลส�วนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคล�องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู�มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด�านการดําเนินงานได�รับและ
 สอบทานอย�างสม่ําเสมอเพื่อใช�ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให�กับส�วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส�วนงาน 

 เพ่ือวัตถุประสงค�ในการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทย�อยจัดโครงสร�างองค�กรเป�นหน�วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ�และบริการ บริษัทฯ
 และบริษัทย�อยมีส�วนงานที่รายงานทั้งสิ้นดังนี้ 
 - ธุรกิจโรงแรมประกอบด�วยการดําเนินงานของโรงแรมและภัตตาคาร รวมท้ังธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ได�แก� ธุรกิจสนามกอล�ฟและร�านขายสินค�า
 - ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย�ประกอบด�วยการขายอสังหาริมทรัพย�และการขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ
 - ธุรกิจให�เช�าพื้นที่อาคารสํานักงานประกอบด�วยการให�เช�าและบริการบนที่ดินและอาคารท่ีผู�บริหารกําหนดไว�เพื่อให�เช�า
 - สํานักงานใหญ� ประกอบด�วยค�าใช�จ�ายที่เกิดขึ้นของสํานักงานส�วนกลางและไม�ได�ป�นส�วนให�กับส�วนงานที่รายงานอื่น
 

 ไม�มีการรวมส�วนงานดําเนินงานในส�วนงานท่ีรายงานข�างต�น

 ผู�มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต�ละหน�วยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือวัตถุประสงค�ในการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรร
 ทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส�วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการ
 ดําเนินงานและสินทรัยพ�รวมซ่ึงวัดมูลค�าโดยใช�เกณฑ�เดียวกับท่ีใช�ในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพย�รวมในงบการเงิน

 การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหว�างส�วนงานที่รายงานเป�นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสําหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
 

 ข�อมูลรายได�และกําไรของส�วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย�อยสําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังต�อไปนี้
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 รายได�ระหว�างส�วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล�ว

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ธุรกิจให�เช�าพื้นที่
อาคารสํานักงาน

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย�

รวมธุรกิจโรงแรม สํานักงานใหญ�

(หน�วย: ล�านบาท)

 รายได�
 รายได�ส�วนงานดําเนินงาน 
  รายได�รวม 3,297 2,351 106 - 5,754

  รายได�ระหว�างส�วนงาน (188) (3) (20) - (211)

  รายได�จากบุคคลภายนอก 3,109 2,348 86 - 5,543

 ผลการดําเนินงาน
  ผลการดําเนินงานของส�วนงาน (26) 578 25 (165) 412

 รายได�ที่ไม�ได�ป�นส�วน     94

 กําไรจากการดําเนินงานของส�วนงานและรายได�อื่น     506

 ดอกเบี้ยรับ 1 19 1 - 21

 ค�าใช�จ�ายทางการเงิน (97) (54) - (15) (166)

 ส�วนแบ�งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร�วม (42) (3) - - (45)

 กําไรก�อนค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�     316

 ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได� (7) (127) (5) (1) (140)

 กําไรสําหรับป�     176

 ข�อมูลของส�วนงานอื่น
 ค�าเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ� 301 8 1 4 314

 ตัดจําหน�ายสิทธิการเช�า - 3 - - 3

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน�วย: ล�านบาท)

 รายได�
 รายได�ส�วนงานดําเนินงาน 
  รายได�รวม 3,268 812 113 - 4,193

  รายได�ระหว�างส�วนงาน (183) (8) (23) - (214)

  รายได�จากบุคคลภายนอก 3,085 804 90 - 3,979

 ผลการดําเนินงาน
  ผลการดําเนินงานของส�วนงาน 120 103 29 (94) 158

 รายได�ที่ไม�ได�ป�นส�วน     50

 กําไรจากการดําเนินงานของส�วนงานและรายได�อื่น     208

 ดอกเบี้ยรับ 1 19 - - 20

 ค�าใช�จ�ายทางการเงิน (93) (48) - (21) (162)

 ส�วนแบ�งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร�วม (34) (2) - - (36)

 กําไรก�อนค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�     30

 ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได� (16) (8) (5) 20 (9)

 กําไรสําหรับป�     21

 ข�อมูลของส�วนงานอื่น
 ค�าเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ� 281 6 1 4 292

 ตัดจําหน�ายสิทธิการเช�า - 3 - - 3

 การโอนกลับผลขาดทุนจากการด�อยค�าของเงินลงทุน - - - 89 89

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ธุรกิจให�เช�าพื้นที่
อาคารสํานักงาน

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย�

รวมธุรกิจโรงแรม สํานักงานใหญ�
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 รายได�จากลูกค�าภายนอก 
 ประเทศไทย 5,478 3,899

 ประเทศอื่นๆ 65 80

 รวม 5,543 3,979

 สินทรัพย�ไม�หมุนเวียนที่ไม�รวมเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย�ภาษีเงินได�รอตัดบัญชี
 ประเทศไทย 12,253 11,822

 ประเทศอื่นๆ 50 31

 รวม 12,303 11,853

2558 2557

 รายได�จากลูกค�าภายนอกกําหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค�า

 ในป� 2558 และ 2557 บริษัทฯ และบริษัทย�อยไม�มีรายได�จากลูกค�ารายใดท่ีมีมูลค�าเท�ากับหรือมากกว�าร�อยละ 10 ของรายได�ของกิจการ

 (หน�วย: ล�านบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

38. ลําดับชั้นของมูลค�ายุติธรรม
 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีสินทรัพย�และหนี้สินที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมหรือเป�ดเผยมูลค�ายุติธรรมแยก
 แสดงตามลําดับชั้นของมูลค�ายุติธรรม ดังนี้ 

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดับ 1

ระดับ 1

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 2

รวม

รวม

(หน�วย: ล�านบาท)

(หน�วย: ล�านบาท)

 สินทรัพย�ที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรม 
 เงินลงทุนในหลักทรัพย�เผื่อขายตราสารทุน 526 - - 526

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� - ที่ดินและอาคาร - - 9,424 9,424

 อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน  - - 1,121 1,121

 หนี้สินที่เป�ดเผยมูลค�ายุติธรรม 
 หุ�นกู�ชนิดไม�มีหลักประกัน - 444 - 444

 สินทรัพย�ที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรม 
 เงินลงทุนในหลักทรัพย�เผื่อขายตราสารทุน 526 - - 526

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� - ที่ดินและอาคาร - - 32 32

 อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน  - - 198 198
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39. เครื่องมือทางการเงิน
 

 39.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
  เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯ และบริษัทย�อยตามที่นิยามอยู�ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและ
  การเป�ดเผยข�อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด�วย เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น เจ�าหนี้
  การค�าและเจ�าหน้ีอ่ืน เงินให�กู�ยืม เงินลงทุน เงินกู�ยืมระยะส้ัน เงินกู�ยืมระยะยาว และหุ�นกู� บริษัทฯ มีความเส่ียงท่ีเก่ียวข�องกับเคร่ืองมือ
  ทางการเงินดังกล�าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดังนี้
    

  ความเสี่ยงด�านการให�สินเชื่อ 
  บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีความเสี่ยงด�านสินเชื่อจากลูกหนี้การค�าที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงแรม การให�เช�าพื้นที่และจากการขาย
  อสังหาริมทรัพย� อย�างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทย�อยมีลูกค�าเป�นจํานวนมากรายและหลายหลาก ดังน้ัน บริษัทฯ และบริษัท
  ย�อยจึงไม�คาดว�าจะได�รับความเสียหายจากการเรียกชําระหน้ีจากลูกหนี้เหล�านั้น
 

  ความเสี่ยงด�านอัตราดอกเบี้ย
  บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน ลูกหนี้การค�าระยะยาว เงินเบิกเกิน
  บัญชีธนาคาร เงินกู�ยืม และหุ�นกู� สินทรัพย�และหนี้สินทางการเงิน ส�วนใหญ�ของบริษัทฯ และบริษัทย�อยมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้น
  ลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล�เคียงกับอัตราตลาดในป�จจบัน บริษัทฯ และบริษัทย�อยจึงมิได�ใช�ตราสารอนุพันธ�
  เพื่อบริหารความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยดังกล�าว (รายละเอียดเงินกู�ยืมระยะยาวได�แสดงไว�ในหมายเหตุ ข�อ 23)
  

  สินทรัพย�และหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพย�และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตรา
  ดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนดหรือวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม�หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม�
  ถึงก�อน ได�ดังนี้

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ภายใน 1 ป�
ไม�มีอัตรา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย 
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย
(ร�อยละต�อป�)มากกว�า 1 ป�

ถึง 5 ป�

รวม

 (หน�วย: ล�านบาท)

 สินทรัพย�ทางการเงิน
 รายการเทียบเท�าเงินสด (ไม�รวมเงินสด) - - 852 - 852 0.375 - 0.85

 เงินลงทุนชั่วคราว 11 - - - 11 1.10

 เงินฝากประจําระยะส้ันที่มีภาระคํ้าประกัน 76 - - - 76 1.15

 ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น 222 - 19 394 635 3 - 12

 เงินฝากประจําระยะยาว - 2 - - 2 1.40

 ลูกหนี้การค�าระยะยาว - 417 41 - 458 5 - 12

 หนี้สินทางการเงิน
 เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น - - - 959 959 -

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมระยะสั้น
    จากสถาบันการเงิน - - 555 - 555 3.65 - 7.37

 หุ�นกู�ชนิดไม�มีประกัน - 494 - - 494 5.15

 เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 3,289 - 3,289 5.025 - 5.525

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน�วย: ล�านบาท)

 สินทรัพย�ทางการเงิน
 รายการเทียบเท�าเงินสด (ไม�รวมเงินสด) - - 25 - 25 0.375

 ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น 4 - - 165 169 3

 เงินฝากประจําระยะยาว - 2 - - 2 1.40

 เงินให�กู�ยืมระยะยาวแก�บริษัทย�อย - - 1,143 - 1,143 6.17

 หนี้สินทางการเงิน
 เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น - - - 35 35 -

 เงินกู�ยืมระยะยาวจากบริษัทย�อย - - 648 - 648 2.25 - 6.80

 เงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - 260 - 260 3.65

 เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 35 - 35 5.525

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ภายใน 1 ป�
ไม�มีอัตรา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย 
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย
(ร�อยละต�อป�)มากกว�า 1 ป�

ถึง 5 ป�

รวม

งบการเงินรวม

 (หน�วย: ล�านบาท)

 สินทรัพย�ทางการเงิน
 รายการเทียบเท�าเงินสด (ไม�รวมเงินสด) - - 439 - 439 0.375 - 1.25

 เงินลงทุนชั่วคราว 10 - - - 10 1.40

 ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น 90 - 16 444 550 3 - 12

 เงินฝากประจําระยะยาว - 2 - - 2 3

 ลูกหนี้การค�าระยะยาว - 112 53 - 165 3-9 

 หนี้สินทางการเงิน
 เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น - - - 688 688 -

 เงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - 710 - 710 3.60 - 4.10

 เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 2,477 - 2,477 3.6 - 5.75

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ภายใน 1 ป�
ไม�มีอัตรา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย 
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย
(ร�อยละต�อป�)

รวม
มากกว�า 1 ป�
ถึง 5 ป�
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน�วย: ล�านบาท)

 สินทรัพย�ทางการเงิน
 รายการเทียบเท�าเงินสด (ไม�รวมเงินสด) - - 17 - 17 0.375

 ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น 5 - - 199 204 3

 เงินฝากประจําระยะยาว - 2 - - 2 3

 เงินให�กู�ยืมระยะยาวแก�บริษัทย�อย - - 2,257 - 2,257 6.35

 หนี้สินทางการเงิน
 เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น - - - 25 25 3.55

 เงินกู�ยืมระยะยาวจากบริษัทย�อย - - 766 - 766 2.60 - 5.99

 เงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - 360 - 360 3.60 - 4.10

 เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 105 - 105 5.75

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ภายใน 1 ป�
ไม�มีอัตรา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย 
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย
(ร�อยละต�อป�)

รวม
มากกว�า 1 ป�
ถึง 5 ป�

  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค�าและการกู�ยืมหรือให�กู�ยืม
  เป�นเงินต�างประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงจากการที่มีเงินลงทุนในบริษัทย�อยและบริษัทร�วมในต�างประเทศซึ่งบริษัทฯ
  มิได�ทําสัญญาป�องกันความเสี่ยงไว�

  บริษัทฯ และบริษัทย�อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย�และหนี้สินทางการเงินที่เป�นเงินตราต�างประเทศดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย�ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย�ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

25582557 25572557

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม หนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 เหรียญสหรัฐอเมริกา 3 4 1 - - - - - 36.0417 32.9186

2557

(บาทต�อ 1 หน�วยเงินตราต�างประเทศ)

2557

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558 2558 2558 2558

(ล�าน)(ล�าน) (ล�าน)(ล�าน) (ล�าน)(ล�าน) (ล�าน)(ล�าน)

สกุลเงิน

 39.2 มูลค�ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

  บริษัทฯ และบริษัทย�อยประมาณมูลค�ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลักเกณฑ�ดังนี้
  ก) สินทรัพย�และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน ได�แก� เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค�าและเจ�าหนี้
   การค�า แสดงมูลค�ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค�าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

  ข) เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค�ายุติธรรมตามราคาตลาด

  ค) หุ�นกู�ที่จ�ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่แสดงมูลค�ายุติธรรมโดยการคํานวณมูลค�าป�จจบันของกระแสเงินสดจ�ายในอนาคต คิดลดด�วย
   อัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดป�จจบัน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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งบการเงินรวม

(หน�วย: ล�านบาท)

 หนี้สินทางการเงิน
 หุ�นกู�ชนิดไม�มีประกัน 494 - 444 -

มูลค�าตามบัญชี

2558 25582557 2557

มูลค�ายุติธรรม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

40. การบริหารจัดการทุน 

 วัตถุประสงค�ในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯ  คือ การจัดให�มีซ่ึงโครงสร�างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการดํารงไว�ซ่ึงความสามารถ
 ในการดําเนินธุรกิจอย�างต�อเนื่อง 
 

 ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ�มบริษัทมีอัตราส�วนหนี้สินต�อทุน (Debt-to-Equity Ratio) เท�ากับ 0.72:1 
 (2557: 0.64:1) และบริษัทฯ มีอัตราส�วนเท�ากับ 0.23:1 (2557: 0.28:1)

41. คดีความ
 

 บริษัทในเครือบริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) จํานวน 4 บริษัท และกรรมการบริษัทในเครือดังกล�าวอีก 10 คนถูกฟ�อง
 เป�นจําเลยในคดีของศาลจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2552 โดยโจทก�อ�างในคําฟ�องว�าโจทก�ได�ซื้อห�องชุดของอาคารชุดอัลลามันดา 1
 ในระหว�างป� 2534 ถึง 2538 โดยในสัญญาซื้อขายระบุว�าโครงการมีที่ดินประมาณ 20 ไร� แต�ในหนังสือสําคัญจดทะเบียนอาคารชุด
 อัลลามันดา 1 ระบุว�ามีที่ดินจํานวน 9 ไร� 2 งาน 9 ตารางวา ดังนั้นถือว�าจําเลยผิดสัญญาซื้อขาย โจทก�จึงเรียกร�องให�จําเลยโอนที่ดินตาม
 ที่ระบุไว�ในสัญญาซื้อขายจํานวน 10 ไร� 3 งาน 97.1 ตารางวา ให�กับนิติบุคคลอาคารชุด อัลลามันดา 1 ในฐานะโจทก�ที่ 10 หรือชดใช�
 เงินจํานวน 132 ล�านบาท แทนในกรณีที่ไม�สามารถโอนที่ดินได� และโจทก�ยังได�ฟ�องเรียกค�าเสียหายอีกจํานวน 56 ล�านบาท สําหรับ
 การละเมิดการใช�ที่ดินที่ควรจะเป�นทรัพย�สินส�วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุดอัลลามันดา 1 ซึ่งรวมจํานวนเงินที่โจทก�เรียกร�องทั้งสิ้น
 188 ล�านบาท พร�อมดอกเบี้ยในอัตราร�อยละ 7.5 ต�อป� นับถัดจากวันฟ�องจนกว�าจําเลยจะได�ชําระเสร็จสิ้น พร�อมกันนี้โจทก�ยังได�ฟ�อง
 กรรมการบริษัทในเครือทั้งในอดีตและป�จจบันอีก 10 คน เป�นจําเลยที่ 5 ถึง 14 ในฐานะที่เป�นตัวแทนของบริษัทในเครือซึ่งเป�นจําเลยที่
 1 ถึง 4 เพื่อให�ร�วมกันรับผิดตามฟ�องด�วย

 โจทก�ได�ยื่นคําร�องขอให�ศาลมีคําสั่งคุ�มครองชั่วคราวเพื่อห�ามมิให�จําเลย จําหน�าย จ�าย โอน และแก�ไข เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโฉนดที่ดิน
 ทั้ง 9 แปลงของจําเลยที่มีข�อพิพาทอยู�ในคดีนี้กับสํานักงานที่ดิน ในระหว�างที่คดีนี้ยังอยู�ในการพิจารณาของศาล เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555
 ศาลได�มีคําสั่งอนุญาตคําร�องขอคุ�มครองชั่วคราวของโจทก�
 

 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ศาลจังหวัดภูเก็ตได�พิพากษาสั่งให�จําเลย (1) โอนที่ดินจํานวน 9 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 10 ไร� 3 งาน 97.1
 ตารางวา ให�แก�โจทก� (2) ชําระค�าเสียหายจากการนําที่ดินจํานวน 2 แปลงไปใช�ประโยชน�เป�นจํานวนเงิน 5,890,956 บาท พร�อมดอกเบี้ย
 ในอัตราร�อยละ 7.5 ต�อป� นับตั้งแต�วันถัดจากวันฟ�องเป�นต�นไปจนกว�าจะชําระเสร็จ (3) ชําระค�าเสียหายจํานวนเงิน 16,000.79 บาทต�อวัน

  ง) เงินกู�ยืมระยะสั้นและระยะยาวท่ีจ�ายดอกเบี้ยในอัตราใกล�เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดแสดงมูลค�ายุติธรรมโดยประมาณ
   ตามมูลค�าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
  

  สินทรัพย�และหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย�อยมีมูลค�ายุติธรรมใกล�เคียงกับมูลค�าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะ
  ยกเว�นรายการดังต�อไปนี้
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44. การอนุมัติงบการเงิน
 

 งบการเงินน้ีได�รับอนุมัติให�ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ� 2559

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน�วย: พันบาท)

 งบกําไรขาดทุน
 รายได�จากกิจการโรงแรม 3,085,125 3,039,991 45,134 -

 รายได�จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย� 803,905 815,205 88,222 99,522

 ต�นทุนของกิจการโรงแรม 1,782,286 1,748,452 33,834 -

งบการเงินรวม

ตามที่จัดประเภท
รายการใหม�

ตามที่จัดประเภท
รายการใหม�

ตามที่เคย
รายงานไว�

ตามที่เคย
รายงานไว�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

 นับต้ังแต�วันถัดจากวันฟ�องเป�นต�นไปจนกว�าจะโอนท่ีดินดังกล�าวให�แล�วเสร็จ และ (4) ชําระค�าทนายความให�แก�โจทก�เป�นจํานวนเงิน 500,000 บาท
 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 บริษัทย�อยได�ยื่นอุทธรณ�คําพิพากษาต�อศาลชั้นต�นเป�นที่เรียบร�อยแล�ว เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ศาลอุทธรณ�
 ได�มีคําสั่งให�จําเลยวางหลักประกันจํานวน 36 ล�านบาท เพื่อเป�นประกันสําหรับค�าเสียหายที่ศาลชั้นต�นได�พิพากษาให�จําเลยชําระให�กับโจทก�
 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ศาลจังหวัดภูเก็ตได�พิจารณาให�สิทธิบริษัทนําที่ดินที่จังหวัดเชียงรายใช�เป�นหลักประกันดังกล�าว
 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย�อยได�บันทึกค�าเผื่อหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีนี้เป�นจํานวนเงิน 40.1 ล�านบาท (2557: 39.3 ล�านบาท)

42. เหตุการณ�ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 
 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ� 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได�มีมตินําเสนอที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไร
 สะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เป�นเงินป�นผลจ�ายให�แก�ผู�ถือหุ�นในอัตรา 0.36 บาทต�อหุ�น

43. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

 บริษัทฯ ได�มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบกําไรขาดทุนสําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ใหม�เพื่อให�สอดคล�องกับ
 การจัดประเภทรายการในป�ป�จจบัน ซึ่งไม�มีผลกระทบต�อกําไร (ขาดทุน) หรือส�วนของผู�ถือหุ�นตามที่เคยรายงานไปแล�ว การจัดประเภท
 รายการใหม�มีดังต�อไปนี
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ค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชี 

ค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชี 

ค�าสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย�อยจ�ายค�าสอบบัญชีให�สํานักงานสอบบัญชี สําหรับรอบป�บัญชีเป�นจํานวนเงิน 7,290,000 บาท บริษัทย�อยมีการจ�ายค�า
สอบบัญชีให�สํานักงานสอบบัญชีรายอื่นเป�นจํานวนเงิน 985,523 บาท โดยจํานวนนี้ไม�รวมค�าสอบบัญชีที่จ�ายโดยบริษัทร�วม

ค�าบริการอื่น

บริษัทฯ และบริษัทย�อยไม�มีจ�ายค�าตอบแทนของงานบริการอื่นสําหรับการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร�วมกันของบัญชียอดขายสุทธิและค�าปรึกษา
อื่นๆ ให�สํานักงานสอบบัญชีรายอื่นสําหรับรอบป�บัญชี และไม�มีภาระจะต�องจ�ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงท่ียังให�บริการไม�แล�วเสร็จในรอบ
ป�บัญชี 2558
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บุคคลอ�างอิง
หน�วยงานกํากับบริษัทที่ออกหลักทรัพย�
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 
(“ก.ล.ต.”)
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 2695 9999    
โทรสาร 66 (0) 2695 9660
อีเมล�  info@sec.or.th
Homepage www.sec.or.th

หน�วยงานกํากับบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย�ฯ”)
อาคารตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง 
กรงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 2009 9000 และ 66 (0) 2009 9999     
โทรสาร   66 (0) 2009 9991
อีเมล�  SETContactCenter@set.or.th
Homepage www.set.or.th

นายทะเบียนหลักทรัพย�
บริษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 2009 9000       
โทรสาร   66 (0) 2009 9991
อีเมล�  SETContactCenter@set.or.th
Homepage www.set.co.th/tsd

ผู�สอบบัญชี
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดย 
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ
นางสาวร�งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ
นางสาวพิมพ�ใจ มานิตขจรกิจ
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 
อาคารเลครัชดา ชั้น 33
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท� 66 (0) 2264 0777      
โทรสาร   66 (0) 2264 0789-90     

ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท อัลเลน แอนด� โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารสินธร 3 ชั้น 22 
130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 2263 7600

บริษัท สํานักกฎหมาย อัมพร อนุพร แอนด� แอสโซซิเอทส� จํากัด
80/2 ตรอกเสถียร ถนนตะนาว แขวงศาลเจ�าพ�อเสือ 
เขตพระนคร กรงเทพฯ 10200 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 2622 0200 
โทรสาร  66 (0) 2622 0198

บริษัท เบเคอร� แอนด� แม็คเค็นซี่ จํากัด
อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 25
990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 2636 2000 
โทรสาร  66 (0) 2636 2111

บริษัท สํานักกฎหมายธรรมนิติ จํากัด
อาคารนายเลิศทาวเวอร� ชั้น 4 
2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรงเทพฯ 10330 
ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 2252 1260, 66 (0) 2655 0711
โทรสาร 66 (0) 2252 1104, 66 (0) 2655 0708

บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร� (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารเอ็มไพร�ทาวเวอร� ชั้น 47 ห�อง 4707
195 ถนนสาทรใต� แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 2686 8500
โทรสาร  66 (0) 2670 0131

บริษัท สํานักกฎหมายจักรพงษ�ทนายความ จํากัด
195 ซอยสันนิบาตเทศบาล ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม 
เขตจตุจักร กรงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 2930 0123

บริษัท อรรถวรเดช แอนด� แอสโซซิเอทส� จํากัด 
อาคารศรีจลทรัพย� ชั้น 12 
44 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
กรงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 2613 9449

บริษัท วีระวงค�, ชินวัฒน� และเพียงพนอ จํากัด
อาคารเมอร�คิวรี่ ทาวเวอร� ชั้น 22                                  
540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 2264 8000
โทรสาร  66 (0) 2657 2222

ที่ปรึกษาทางการเงิน
-ไม�มี-
ธนาคารที่ติดต�อประจํา
ธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ�
ธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร
ธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ�
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักสีลม
ธนาคารกรงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ�
ธนาคารกรงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสีลม
ข�อมูลอื่นที่เกี่ยวข�อง
-ไม�มี-

บุคคลอ�างอิง
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สถานประกอบการ

บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ� 
อาคารไทยวา 1 ชั้น 7, 22 และ ชั้น 24
21/17บี, 21/17ซี, 21/65, 21/66 และ 21/68          
ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท�   66 (0) 2677 4455
โทรสาร   66 (0) 2285 0733
อีเมล�  ir@lagunaresorts.com 

สํานักงานภูเก็ต
390/1 หมู� 1 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
โทรศัพท�   66 (0) 7636 2300 
โทรสาร   66 (0) 7632 4061
อีเมล�   info@lagunaphuket.com

โรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ
21/100 ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท� 66 (0) 2679 1200
โทรสาร   66 (0) 2679 1199
อีเมล�    bangkok@banyantree.com
 
โรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต 
33, 33/27 หมู� 4 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
โทรศัพท� 66 (0) 7637 2400 
โทรสาร   66 (0) 7632 4375
อีเมล�   phuket@banyantree.com

โรงแรมอังสนา ลากูน�า ภูเก็ต 
10 หมู� 4 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
โทรศัพท�   66 (0) 7632 4101
โทรสาร   66 (0) 7632 4108
อีเมล�  reservations-lagunaphuket@angsana.com

โรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต
64 หมู� 4 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 7635 6999
โทรสาร 66 (0) 7635 6900
อีเมล�  reservations-phuket@cassia.com 

โรงแรมลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ ภูเก็ต รีสอร�ท
61 หมู� 4 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 7627 1888 
โทรสาร  66 (0) 7627 1853
อีเมล�  inforesort@lagunaholidayclub.com

เอ�าท�ริกเกอร� ลากูน�า ภูเก็ต รีสอร�ท แอนด� วิลล�า
ลากูน�า วิลเลจ
142/3 หมู� 6 ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 7633 6900 
โทรสาร  66 (0) 7633 6970
อีเมล�  laguna@outrigger.co.th 

สถานประกอบการ
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สถานประกอบการอื่น 

ลากูน�า ภูเก็ต กอล�ฟ คลับ
34 หมู� 4 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 7632 4350
โทรสาร  66 (0) 7632 4351
อีเมล�  golf@lagunaphuket.com

เควส 
322/1 หมู� 2 ถนนศรีสุนทร  ตําบลเชิงทะเล
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 7636 2300 ต�อ 1806 
โทรสาร  66 (0) 7636 2370
อีเมล�  info@questleadingtheway.com

คาแนล วิลเลจ ลากูน�า ช�อปป��ง 
390/1 หมู� 1 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 7636 2330 
โทรสาร  66 (0) 7636 2331
อีเมล�  shopping@lagunaphuket.com และ
 assist-shopping@lagunaphuket.com

ลากูน�า ทัวร�
390/1 หมู� 1 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 7636 2330
โทรสาร   66 (0) 7636 2370
อีเมล�  tours@lagunaphuket.com

ลากูน�า พร็อพเพอร�ตี้ เซลส�
390/1 หมู� 1 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
โทรศัพท�   66 (0) 7636 2333
โทรสาร   66 (0) 7636 2334-5
อีเมล�  info@lagunaproperty.com

เรินเทิ่น พูล โอนเนอร� เซอร�วิส
ยูนิต 26-28 คาแนล วิลเลจ
390/1 หมู� 1 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
โทรศัพท�   66 (0) 7636 2330 ต�อ 2401-3 
โทรสาร   66 (0) 7636 2342
อีเมล�  rpo-services@lagunaphuket.com และ
 sanctuaryclub@banyantree.com

สถานบริการอื่น

บริการโครงการที่พักอาศัย
57 หมู� 4 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
โทรศัพท�   66 (0) 7630 5650-2
โทรสาร   66 (0) 7630 5653
อีเมล�  estateservices@lagunaphuket.com

ลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ - สํานักงานภูเก็ต
390/1 หมู� 1 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 7636 2400
โทรสาร  66 (0) 7636 2401
อีเมล�  info@lagunaholidayclub.com

ลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ - สํานักงานกรงเทพฯ
อาคารไทยวา 1 ชั้น 7 
21/15 ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ
เขตสาทร กรงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 2690 4900
โทรสาร  66 (0) 2690 4901
อีเมล�  info@lagunaholidayclub.com

บริษัท ลากูน�าเซอร�วิส จํากัด 
57 หมู� 4 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 7630 5639 - 42
โทรสาร  66 (0) 7630 5643

โบสถ�สําหรับประกอบพิธีวิวาห� 
390/62 หมู� 1 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 7632 4101    
โทรสาร  66 (0) 7632 4109
อีเมล�  weddings@lagunaphuket.com

บริษัท ไทยวาพลาซ�า จํากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 22 และ 24
21/65, 21/66 และ 21/68 ถนนสาทรใต� 
แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 2677 4455 
โทรสาร  66 (0) 2285 0733
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