บริษัท ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559

วันและเวลา

วันอังคารที 26 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น.

สถานที-ประชุม

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

นายโฮ กวงปิ ง ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้ าทีประธานทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 (ประธานฯ) ทังนี นายโฮ กวงปิ ง ยัง
ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัท
ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่า มีผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมจํา นวน 108 ท่า น นับจํานวนหุ้นได้ 104,641,116 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 62.78 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจํานวน 166,682,701 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุม
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2558 โดยสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย บริษัทได้ รับคะแนน 96.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยบริษัทจะยังคงมุ่งมันพัฒนาการปฏิบตั ิตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการทีดีต่อไป
เพือความสะดวกสําหรับท่านผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้ เชิญ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสียง แนะนํากรรมการ ทีปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึง
ได้ เข้ าร่วมประชุม พร้ อมทังนําเสนอวาระต่างๆ ตังแต่วาระที 1 จนถึงวาระที 7 และทุกๆ วาระทีพึงมีตอ่ ทีประชุมเป็ นภาษาไทย
ดร. ชิงชัย ได้ แนะนํากรรมการ ทีปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึงได้ เข้ าร่วมประชุม ดังนี
กรรมการ
1.

นายสุรพล สุปรัชญา

รองประธานกรรมการบริษัท

2.

นายวุฒิพล สุริยาภิวฒ
ั น์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสียง
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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3.

นายอุดม วิชยาภัย

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสียง
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

4.

นางสาวศรินธร อุนยโกวิท

กรรมการอิสระ

5.

นายโฮ กวงจิง

กรรมการ

6.

นายเอเรียล พี วีร่า

กรรมการทีมิใช่ผ้ บู ริหาร

7.

นายเอ็ดดี ซี ฮอก ไล

กรรมการ

8.

นายโฮ เรน ฮวา

กรรมการ

9

นายชานคราร์ ชานดราน

กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ

10. นายสจ๊ วต เดวิด เรดดิง

กรรมการ

ที-ปรึกษากฎหมาย
นายภัก ดี ภัก ดิNนรา และทีมงานจากบริ ษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพีย งพนอ จํ ากัด จะทํา หน้ าทีทีปรึ ก ษากฎหมาย และตรวจสอบ
กระบวนการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง
ผู้สอบบัญชี
นางสาวรสพร เดชอาคม จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท
ก่อนทีจะนําเสนอวาระต่างๆ ดร. ชิงชัย ได้ ขอให้ เลขานุการบริ ษัทแจ้ งให้ ทีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนสําหรับ
การประชุมนี
นางนันชลี เขจรนันทน์ เลขานุการบริษัท แจ้ งให้ ทีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนสําหรับการประชุมนี ดังนี
1.

ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 กําหนดไว้ ว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถือ หรือหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง

2.

สําหรับผู้ถือหุ้นทีมาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทีได้ รับมอบหมายให้ ออกเสียงลงคะแนนในห้ องประชุม ขอให้ ลงมติ
โดยใช้ บตั รลงคะแนนเสียงตามวาระทีเกียวข้ องซึงได้ แจกให้ แล้ ว ณ ช่วงลงทะเบียน เพือออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระนันๆ
โดยทําเครื องหมายถูกในช่อง “อนุมตั ิ” “ไม่อนุมตั ิ” หรื อ “งดออกเสียง” ช่องใดช่องหนึงทีเลือก ทังนี เฉพาะกรณีคสั โตเดียน
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โปรดระบุจํานวนคะแนนเสียงในแต่ละช่องทีประสงค์จะลงคะแนน ลงชือด้ านล่างของบัตรลงคะแนนเสียง และส่งคืนให้ กับ
เจ้ าหน้ าทีของบริษัท
3.

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

4.

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

5.

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

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

พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
ดร. ชิงชัย ได้ นําเสนอทีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ซึงได้ สง่ สําเนาให้ ท่าน
ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือนัดประชุมแล้ ว ดร. ชิงชัย แจ้ งทีประชุมว่าคณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรนําเสนอ
ทีประชุมให้ การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
ดร. ชิงชัย ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
เนืองจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี ดังนี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนรั บรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํ า ปี 2558 โดยมีรายละเอี ย ดของผลการ
นับคะแนน ดังนี
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
•
ไม่อนุมตั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

105,102,720
0
105,102,720

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

0
105,102,720

•



100.00%
0.00%
100.00%

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

พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรับปี 2558
ดร. ชิงชัย ได้ เชิญ นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานกิจการของบริ ษัท สําหรั บ
ปี 2558 ให้ ทประชุ
ี มทราบ
นายชานคราร์ ชานดราน ได้ รายงานต่อทีประชุม ดังต่อไปนี
ในปี 2558 บริษัทมีกําไรสุทธิ 175 ล้ านบาท ซึงเป็ นผลประกอบการทีดีสดุ ในช่วง 5 ปี ทีผ่านมา แม้ ว่าจะมีเหตุการณ์
ในทางลบต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงและบํารุงรักษาโรงแรมทีเกิดขึนระหว่างปี
ธุรกิจโรงแรม
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในตลาดหลักทีสําคัญในปี 2558 บริษัทได้ ใช้ โอกาสนีในการปรับปรุงโรงแรมบันยัน ทรี
ภูเก็ต และบันยัน ทรี กรุงเทพ ดังต่อไปนี
-

การปรับปรุงโรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต ประกอบด้ วยการปรับปรุง (1) การตกแต่งภายในวิลล่าจํานวน 44 หลัง ซึง
ในจํานวนนีมีการสร้ า งสระว่ายนําเพิมเติมในวิลล่าจํานวน 32 หลัง (2) ล๊ อบบี (3) ห้ องอาหารวอเตอร์ คอร์ ท
(Water Court) และ (4) ห้ องอาหารแซฟฟรอน (Saffron) มีการย้ ายห้ องอาหารวอเตอร์ คอร์ ทไปยังบริ เวณโถง
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ใหม่ และ ย้ ายทีตังห้ องอาหารแซฟฟรอน ไปบริเวณห้ องอาหารวอเตอร์ คอร์ ทเดิม ส่วนพืนทีห้ องอาหารแซฟฟรอน
เดิมปรับเปลียนเป็ นห้ องประชุมเพือรองรับกลุม่ ลูกค้ าทีมาจัดประชุมในอนาคต
-

เวอร์ ติโก้ ห้ องอาหารของโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ ทีได้ รับรางวัลชนะเลิศและเป็ นทีรู้จักกันอย่างกว้ างขวางว่า
เป็ นห้ องอาหารบนชันดาดฟ้ากลางแจ้ งทีดีทีสุดของกรุงเทพฯ ได้ รับการตกแต่งใหม่ให้ ดียิงขึน นอกจากนี มีการ
ย้ ายห้ องอาหารจีนไบยุนลงมาหนึงชันและตกแต่งใหม่ในแนวตะวันออกทีดูทนั สมัย ในปี เดียวกัน โรงแรมได้ เริ ม
การก่อสร้ างห้ องอาหารใหม่ในรูปแบบทาปาสบาร์ (tapas bar) ชือ เวอร์ ติโก้ ทู บนชัน 60 ซึงเปิ ดให้ บริ การใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2559

กิจการการขายอสังหาริมทรั พย์
-

การขายอสังหาริมทรัพย์มีผลประกอบการดีกว่าปี ก่อนหน้ า อันเป็ นผลจากโครงการแล้ วเสร็ จและการรับรู้รายได้
จากการขายโครงการใหม่ - แคสเซีย และ ลากูน่า พาร์ ค ด้ วยการรับรู้รายได้ จํานวน 243 ยูนติ มูลค่า 2,200 ล้ าน
บาท ณ สินปี 2558 บริษัทมียอดขายอสังหาริมทรัพย์จํานวน 81 ยูนติ มูลค่า 1,200 ล้ านบาททีจะรับรู้รายได้ ในปี
ต่อๆ ไป หากไม่มีการยกเลิกการจอง

-

นายชานคราร์ ชานคราน ได้ แสดงรู ปภาพของโรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต ซึงเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการในวันที 21
ตุลาคม 2558 ต่อทีประชุม หลังจากเปิ ดดําเนินการ โรงแรมได้ รับการตอบรับทีดี

-

ในส่วนโครงการบันยัน ทรี แกรนด์ เรสซิเด้ นซ์ ซึงเป็ นวิลล่าหรูระดับไฮเอนด์ แต่ละหลังประกอบด้ วย ห้ องนอน 5
ห้ อง สระว่ายนํา และจากุซซีส่วนตัว ในช่วงไตรมาสแรก ปี 2559 บริ ษัทขาย บันยัน ทรี แกรนด์ เรสซิเด้ นซ์ ไป
จํานวน 4 ยูนิต

แนวโน้ มปี 2559
-

กิจการโรงแรม โดยเฉพาะโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ มีผลประกอบการทีดี ในส่วนโรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต
และบันยัน ทรี ภูเก็ต มีแนวโน้ มไปในทิศทางทีดีขนด้
ึ วยแผนทางการตลาดใหม่ๆ

-

จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทีแข็งแกร่ งในช่วงไตรมาสแรก บริ ษัทจะยังคงมุ่งมันขายอสังหาริ มทรัพย์ให้ ดีอย่าง
ต่อเนืองในช่วงทีเหลือของปี 2559

-

วันที 19 เมษายน 2559 ศาลอุทธรณ์มีคาํ พิพากษาคดีข้อพิพาทอัลลามันดาเป็ นคุณต่อบริษัทว่า บริษัทมิได้ ทํา
ละเมิด และลดจํานวนทีดินทีต้ องโอนให้ แก่โจทก์อย่างมีนยั ยะสําคัญ

รายละเอียดกิ จการของบริ ษัทปรากฏในรายงานประจําปี 2558 ทีได้ จัดส่งให้ ท่า นผู้ถือหุ้นทุกท่า นพร้ อมหนังสือ
นัดประชุมแล้ ว

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
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ดร. ชิงชัย ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถาม และฝ่ ายจัดการได้ ชแจงในประเด็
ี
นต่างๆ ดังนี
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น


กล่าวแสดงความชืนชมผลประกอบการทีดีในปี 2558 และกล่าวให้ กําลังใจกรรมการบริ ษัทและพนักงานทุก
ท่านในการดําเนินงานให้ ดียิงขึนในปี ต่อๆ ไป อีกทังยังกล่าวชมเชยฝ่ ายจัดการทีสามารถจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นได้ เร็วขึนกว่าปี ก่อนหน้ าและหวังว่าจะจัดได้ เร็วยิงขึนในปี ถัดไป และได้ แสดงความคิดเห็นว่า ในวาระ
ที 5.2 ในเรื องค่า ตอบแทนกรรมการ ควรจะต้ องพิจารณาอนุมตั ิทุก ปี โดยผู้ถือหุ้น มิใช่เพียงแค่เป็ นวาระ
รับทราบ
ตอบ: ดร. ชิงชัย ได้ กล่าวขอบคุณสําหรับข้ อเสนอแนะ และจะกล่าวในเรื องค่าตอบแทนกรรมการเมือการ
ประชุมดําเนินถึงวาระดังกล่าว

นายนัทธี นิพนั ธวงศ์กร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น


สอบถามผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
ตอบ: นายควน เชท ชีแจงว่า บริ ษัทมีลกั ษณะเป็ นบริ ษัททีประกอบธุรกิจโดยมีรายได้ จากการถือหุ้นใน
บริษัทอืน (holding company) ซึงมีข้อจํากัดในการดําเนินธุรกิจโดยตรง และส่วนใหญ่เป็ นการดําเนินธุรกิจ
ผ่านบริษัทย่อย ในส่วนบริษัทเองดําเนินธุรกิจด้ านอสังหาริมทรัพย์ (โครงการดุสิต วิลล่า และลากูน่า วิลเลจ
วิลล่า) แต่ในปี 2558 จํานวนยอดขายทีรับรู้ได้ ลดลงเมือเทียบกับปี ก่อนหน้ า ส่วนยูนิตทีเหลือของโครงการที
พัฒนาโดยบริ ษัทขายหมดไปในปี 2559 อีกทังบริ ษัทมีค่าใช้ จ่ ายคงที ได้ แก่ เงินเดือนผู้บริ หารระดับสูง
ค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงค่าใช้ จ่ายอืนๆ ของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น


สอบถามสัดส่วนของสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดรายได้ และสินทรัพย์ทไม่
ี ก่อให้ เกิดรายได้ ของบริษัท
ตอบ: นายควน เชท ชีแจงว่าบริษัทมีรายได้ หลักมาจาก 2 แหล่ง คือ รายได้ จากธุรกิจโรงแรมและรายได้ จาก
ธุรกิ จการขายอสังหาริ มทรั พย์ ซึงมีสัด ส่ว นรายได้ ร้อยละ 60 และร้ อยละ 40 ตามลํา ดับ สินทรั พย์ ทีไม่
ก่อให้ เกิดรายได้ สว่ นใหญ่เป็ นทีดินทีรอการพัฒนาจํานวน 2,400 ไร่ มีมลู ค่าตามบัญชีประมาณ 1,800 ล้ าน
บาท
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สอบถามแผนในการปลดล็อคมูลค่าของสินทรัพย์ทไม่
ี ก่อให้ เกิดรายได้ และมูลค่าโดยประมาณหากบริ ษัทได้
พัฒนาสินทรัพย์ทไม่
ี ก่อให้ เกิดรายได้
ตอบ: นายควน เชท ชีแจงว่าเนืองจากสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริ ษัทคือทีดิน โดยหลักแล้ ววิธีทีจะปลดล็อค
มูล ค่า คือ การพัฒ นาอสัง หาริ มทรัพย์ นายสจ๊ ว ต เดวิด เรดดิง กล่า วเพิ มเติม ว่า บริ ษัทมีทีดินที รอ
การพัฒนาประมาณ 1,000 ไร่ ในจังหวัดภูเก็ต โครงการใหม่ๆ ในจังหวัด ภูเก็ต ทีอยู่ในแผนการพัฒนา
ได้ แก่ บันยัน ทรี บีช ฟร้ อนท์ เรสซิเด้ นซ์ (2,000 ล้ านบาท) แคสเซียเฟสใหม่ (2,000 ล้ านบาท) และบันยัน
ทรี แกรนด์ เรสซิเด้ นซ์ (1,900 ล้ านบาท)
ประธานฯ กล่าวเพิมเติมว่า ในปั จ จุบันถือได้ ว่า บริ ษัทเป็ นผู้พัฒนาบ้ านพักตากอากาศทีใหญ่ทีสุดเพีย ง
รายเดียวในจังหวัดภูเก็ตทีนําเสนอบ้ านพักทีมีความหลากหลายทางด้ านราคาเพือทีจะรองรับตลาดลูกค้ า
ทีแตกต่างกัน บริษัทขายอสังหาริมทรัพย์ทีมีราคาตังแต่ 3.5-100 ล้ านบาทต่อยูนติ โครงการแคสเซีย มีราคา
ขายอยู่ที 5-10 ล้ านบาท โครงการลากูน่า พาร์ ค มีราคาขายอยู่ที 10-15 ล้ านบาท อพาร์ ทเม้ นท์แบบลอฟท์
ในโครงการลากูน่า วิลเลจ มีราคาขายอยู่ที 11-25 ล้ านบาท โครงการลากูน่า เรสซิเด้ นซ์ มีราคาขายอยู่ที
35 ล้ านบาท บันยัน ทรี บีช ฟร้ อนท์ เรสซิเด้ นซ์ มีราคาขายอยู่ที 60-80 ล้ านบาท และบันยัน ทรี แกรนด์
เรสซิเด้ นซ์ มีราคาขายอยู่ที 100 ล้ านบาท นอกจากนี จุดสําคัญทีทําให้ บริ ษัทมีความแตกต่าง คือ โครงการ
ต่างๆ ของบริ ษัทเป็ นบ้ า นพักหรื อโรงแรมทีมีแบรนด์ หรื อหากเป็ นโครงการทีไม่มีส่วนเกียวข้ องกับโรงแรม
บริษัทมีแผนกพิเศษเพือบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้ กบั ผู้ซอตามความต้
ื
องการโดยไม่คํานึงถึงราคาของ
อสังหาริ มทรัพย์ เจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์จะได้ รับผลประโยชน์จากการลงทุนใน ลากูน่า ภูเก็ต ซึงเป็ นศูนย์
ครบวงจรทีมีความปลอดภัยและมีการบํารุ งรักษาอย่างดี ประกอบด้ วยโรงแรม ร้ านค้ าปลีกและสิงอํานวย
ความสะดวกด้ านสันทนาการต่างๆ มากมายทีไม่สามารถหาได้ จากทีอืนๆ ในจังหวัดภูเก็ต
ประธานฯ ชีแจงในส่วนสินทรัพย์ทีไม่ก่อให้ เกิดรายได้ วา่ บริษัทสามารถให้ มลู ค่าตามบัญชีของทีดินทีรอการ
พัฒนาได้ มูลค่าทีแท้ จริ งจะเป็ นศักยภาพในการขายโครงการอสังหาริ มทรัพย์ทีพัฒนาบนทีดินดังกล่าว แต่
การประมาณมูลค่าของการพัฒนาสินทรัพย์ทีไม่ก่อให้ เกิดรายได้ เป็ นเรื องทีทําได้ ยาก เพราะการประเมิน
ขึนอยู่กับจํานวนพืนทีใช้ งานจริง (Gross Floor Area) สูงสุดของทีดินแต่ละแปลง นายสจ๊ วต เดวิด เรดดิง
กล่า วเพิมเติมว่า บริ ษัทมีทีดินทีรอการพัฒนาประมาณ 1,000 ไร่ ในจังหวัดภูเก็ต มีมลู ค่าตามบัญชี 1,600
ล้ านบาท แต่มลู ค่าทางการตลาดจะสูงกว่า เนืองจากในปั จจุบนั ราคาตลาดอยูท่ ีประมาณ 10 ล้ านบาทต่อไร่



สอบถามโครงการใหม่ๆ ในแผนการขายซึงจะสร้ างรายได้ ในอนาคต
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน กล่าวว่าในด้ านของอสังหาริ มทรัพย์มีโครงการ บันยัน ทรี บีช ฟร้ อนท์
เรสซิเด้ นซ์ ซึงจะเปิ ดตัวโครงการประมาณไตรมาสที 4 ของปี 2559 และบริ ษัทจะพิจารณาในการเดินหน้ า
เฟสต่อไปของโครงการลากูน่า พาร์ ค และแคสเซีย ซึงมียอดขายเป็ นทีน่าพอใจในไตรมาสแรกของปี 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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สอบถามกลยุทธ์ใหม่ๆ ทีช่วยเพิมกําไร หรือมูลค่าแบรนด์ของโรงแรมในอนาคต
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชีแจงว่าทีมงานทีสํานักงานภูเก็ตทํางานอย่างใกล้ ชิดกับสํานักงานของ
บริษัทและสํานักงานขายสาขาต่างๆ ทัวโลกเพือโปรโมท ลากูน่า ภูเก็ต และเพือดึงดูดลูกค้ านักท่องเทียวชาว
จีนระดับไฮเอนด์ ชดเชยลูกค้ าตลาดรัสเซียทีลดลง นอกจากนี ในส่วนโรงแรมยังมีเป้ าหมายเน้ นไปทีตลาด
ลูกค้ าชาวอินเดียในการจัดงานแต่งงานและการประชุม ยกตัวอย่างเช่น โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต ได้ รับ
การจองการจัด ประชุมจากบริ ษัทชันนํา ต่างๆ อาทิเ ช่ น ยูนิ ซิตี (Unicity) และไนกี (Nike) ที มงานฝ่ าย
การตลาดยังคงโปรโมท ลากูน่า ภูเก็ต ในด้ านทีเป็ นศูนย์ครบวงจรทีใหญ่กว้ างขวาง ประกอบด้ วยโรงแรม
ต่างๆ และสนามกอล์ฟทีสวยงามเพือดึงดูดกลุม่ ธุรกิจการจัดประชุมมากขึน

นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น


สอบถามอัตราการเข้ าพัก และอัตราค่าห้ องพักของโรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต ตังแต่เปิ ดตัวเมือเดือนตุลาคม 2558
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน กล่าวว่าในไตรมาสแรกของปี 2559 โรงแรมแคสเซียมีอตั ราค่าห้ องพักโดย
เฉลียทีประมาณ 3,000 บาท และมีอตั ราการเข้ าพักอยู่ทีร้ อยละ 65 ซึงถือว่าค่อนข้ างดีสาํ หรับโรงแรมทีเพิง
เปิ ดใหม่ เจ้ าของห้ องพักจะได้ รับส่วนแบ่งรายได้ จากค่าห้ องพักร้ อยละ 40 และบริษัทได้ รับร้ อยละ 60



สอบถามทํ า ไมโรงแรมของบริ ษั ท จึ ง ไม่ เ สนออัต ราค่ า ห้ อ งพัก ให้ มี ค วามหลากหลายเหมื อ นการขาย
อสังหาริ มทรัพย์ ยกตัวอย่างเช่น โรงแรมในกลุ่มเอราวัณ มีเสนออัตราค่าห้ องพัก 300-500 บาทต่อคืน ซึง
ดึงดูดแขกให้ มาใช้ บริการโรงแรมได้ มากและยังช่วยเพิมรายได้ จากการขายอาหารและเครืองดืมได้ อกี ด้ วย
ตอบ: ประธานฯ กล่าวว่า ไม่ทราบถึงโปรโมชันราคาล่าสุดของโรงแรมในกลุ่มเอราวัณ แต่อย่างไรก็ตาม
ฝ่ ายจัดการของบริ ษัทคงไม่ยินดีนกั ทีจะเสนออัตราค่าห้ องพักของโรงแรมในอัตราทีตํามากดังกล่าว บริษัท
อาจจะเสนอราคาทีตํามากๆ เช่นนันได้ สําหรับการขายห้ องพักในโอกาสพิเศษในเวลาทีจํากัด แต่โดยทัวไป
บริ ษัทจะไม่ใช้ กลยุทธ์ ในการลดราคามากๆ ในการดึงดูดแขกให้ มาใช้ บริ การเพือเพิมอัตราการเข้ าพักของ
โรงแรม การรักษาความสมดุลระหว่างอัตราการเข้ าพักและอัตราค่าห้ องพักเป็ นสิงสําคัญ นายชานคราร์
ชานดราน กล่าวเพิมเติมว่า บริ ษัทจะตรวจสอบและจัดการอัต ราค่าห้ องพักโดยการติดตามข้ อมูลทีมีอยู่
(on-the-book data) (เช่น รายการจองห้ องพัก ณ ปั จจุบนั ) และยังมีการเสนอราคาห้ องพักทีหลากหลายบน
เว็บไซต์ ตังแต่ราคาทีดีทีสุดระดับ 1-10 (Best Available Rate : BAR) ตามรายงานล่าสุด โรงแรมบันยัน ทรี
ภูเก็ต และโรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต มีผลประกอบการทีดีเมือเทียบกับคู่แข่ง โรงแรมยังมีการตรวจสอบ
และยืดหยุน่ อัตราค่าห้ องพักได้ เมือมีความจําเป็ น อาทิเช่น แขกสามารถเข้ าพักทีบันยัน ทรี ภูเก็ต พูล วิลล่า
ได้ ในราคาลดลงมาที 12,000 บาท ในช่วงนอกฤดูการท่องเทียว
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สอบถามความสามารถในการแข่งขันของโรงแรมของบริ ษัทกับโรงแรมในเครือ Starwood และ Marriot
หลังจากทีมีการควบรวมกิจการ และแนวทางของบริษัทในการลดผลกระทบใดๆ ถ้ ามี
ตอบ: ประธานฯ กล่าวว่า ความแตกต่างระหว่างโรงแรมรี สอร์ ทและธุรกิจอืนๆ ก็คือ ผู้เข้ าพักโรงแรมเป็ น
ผู้ตดั สินใจว่าจะพักทีโรงแรมใดโดยพิจารณาจากทีตังและรี สอร์ ททีจะเข้ าพัก แขกของ บันยัน ทรี อาจจะ
เลือกพักทีโรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต เพราะชอบรี สอร์ ทสําหรับวันหยุดพักผ่อน ซึงแตกต่างจากนักท่องเทียว
อีกคนซึงเป็ นเพียงการเดินทางเพือติดต่อธุรกิจเท่านัน ดังนัน ประธานฯ มีความเห็นว่าการควบรวมกิจการ
ของ 2 แบรนด์ค่แู ข่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของโรงแรมของบริ ษัท แต่สิงทีมีผลกระทบต่อ
บริ ษัทและบริ ษัททีประกอบธุรกิจโรงแรมอีกมากมาย คือ ผู้ให้ บริ การรับจองและจําหน่ายสินค้ าและบริ การ
ต่างๆ ผ่า นเว็บไซต์ (Online Travel Agents : OTAs) เช่น Booking.com และ Agoda.com ซึงคิดค่า
คอมมิ ช ชันสูงถึ งร้ อยละ 25 ต่อการจองห้ องพัก 1 ห้ อ ง เป็ นทีน่า เสีย ดายทีเว็ บไซต์ ของแบรนด์ โรงแรม
ส่วนใหญ่ไม่สามารถแข่งขันกับ OTAs ได้ ในด้ านการจองห้ องพัก และกลุ่มโรงแรมบางกลุ่มดําเนินการเพือ
ตอบโต้ กบั OTAs ด้ วยการควบรวมกันให้ กิจการใหญ่ขนเพื
ึ อให้ มีอํานาจในการต่อรองมากขึน

ผู้ถือหุ้น


สอบถามว่าบริษัทมีนโยบายจะนําห้ องพักทีขายไม่ได้ ของโรงแรมแคสเซียมาเป็ นผลประโยชน์ให้ กบั ผู้ถือหุ้น
หรือไม่
ตอบ: ประธานฯ กล่าวว่าคําถามนีเป็ นคําถามทีถูกถามบ่อยโดยผู้ถือหุ้นในหลายๆ บริษัทหากบริ ษัทนันๆ
ขายสินค้ าอุปโภคบริโภคทีไม่เสียเปล่า ก็สามารถนําสินค้ าของบริษัทมาเป็ นผลประโยชน์ให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ แต่
ในกรณีห้องพักมีความซับซ้ อนมากกว่าเพราะห้ องพักเป็ นสินค้ าทีเสียเปล่าหากไม่ได้ ใช้ นอกจากนี เป็ นเรื อง
ยากในการทีจะพิจารณาเกณฑ์การจัดสรรห้ องพักให้ เป็ นผลประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหุ้นเนืองจากมีปัจจัยหลาย
อย่างทีต้ องนํามาพิจารณา อาทิเช่น จํานวนหุ้นทีถือ ระยะเวลาทีถือหุ้น เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม ประธานฯ
กล่าวยืนยันว่า บริษัทจะศึกษาในเรืองนีและแจ้ งข้ อสรุปให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบ



ผู้ถือหุ้นให้ ข้อคิดเห็นว่า เนืองจากคําถามนีเป็ นประเด็นคําถามในการประชุมครังก่อนหน้ า ถ้ าจะแสดงให้ เห็น
ว่าผู้บริหารมีความกระตือรือร้ นในการแก้ ปัญหาดังกล่าว บริษัทควรเสนอแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา บริษัท
ควรดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อยผู้ซงมี
ึ แนวโน้ มทีจะซือหุ้นบริษัทมากขึนในอนาคต ด้ วยการประมาณการของโรงแรม
บริษัทน่าจะสามารถประเมินอัตราการเข้ าพักโรงแรมล่วงหน้ าได้ และพิจารณาเสนอห้ องพักให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นใน
อัตราลดครึ งราคาเพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทดลองใช้ บริ การสินค้ า ของบริ ษัท นอกจากนี บริ ษัทจดทะเบียนหลาย
บริ ษัทจัดให้ มีการเยียมชมบริ ษัทเพือเปิ ดโอกาสให้ นักลงทุน/ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและให้ คําแนะนํา
เกียวกับสินค้ า/บริการของบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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ตอบ: ฝ่ ายจัดการรับทราบข้ อเสนอแนะและกล่าวว่าจะนําไปพิจารณาอย่างละเอียด
นายณัฏฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้น


สอบถามโบสถ์สําหรับประกอบพิธีวิวาห์เป็ นกิจการทีทํารายได้ ให้ กับบริ ษัทหรื อไม่ เป็ นกิจการทีดําเนินงาน
อยู่ได้ ด้วยตัวเองหรือไม่ ระยะเวลาเปิ ดดําเนินการ และวัตถุประสงค์ในการก่อตัง
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน กล่าวว่าโบสถ์สําหรับประกอบพิธีวิวาห์เปิ ดให้ บริ การมาแล้ ว 10 ปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพือดึงดูดตลาดงานพิธีวิวาห์ และลากูน่า ภูเก็ต โดยเฉพาะโรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต ได้ รับ
ประโยชน์เป็ นอย่างมากจากกิจการโบสถ์สําหรับประกอบพิธีวิวาห์ นายชานคราร์ กล่าวต่อว่า ในปี นีมีการ
จัดงานแต่งงานหลายงานในโรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต และยังมีงานแต่งงานทีจะจัดในช่วงปลายปี อีก
หลายงาน โรงแรมส่วนใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตไม่มีให้ บริ การโบสถ์สําหรับประกอบพิธีวิวาห์ จึงนับว่าเป็ นข้ อ
ได้ เปรียบของโรงแรมของบริษัท

เมือไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรับปี 2558
วาระที- 3

พิจารณาและอนุมัตงิ บการเงินของบริษัท สําหรับปี สิน? สุด ณ วันที- 31 ธันวาคม 2558 ซึ-งผ่ านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี พร้ อมรายงานผู้สอบบัญชี
ดร. ชิงชัย ได้ เชิญ นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน
สําหรับปี 2558 ให้ ทประชุ
ี มทราบ
นายชานคราร์ ชานดราน รายงานสรุปสาระสําคัญการดําเนินงานทางการเงินตามทีปรากฎในงบการเงินของบริ ษัท
สําหรับปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ซึงได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว โดยผู้สอบบัญชีได้ แสดง
ความเห็นแบบไม่มเี งือนไขต่อทีประชุม รวมทังได้ วิเคราะห์รายได้ และผลกําไรของกลุม่ บริษัท
นายชานคราร์ ชานดราน แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัท สําหรับปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
ได้ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสียง คณะกรรมการของบริ ษัท และได้ ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว ตามทีปรากฎในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจําปี ทีได้ ส่งให้ ท่านผู้ถือหุ้นทุก
ท่านพร้ อมหนังสือนัดประชุมแล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรนําเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
พิจารณาอนุมตั ิวาระนี
ดร. ชิงชัย ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
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ผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถาม และฝ่ ายจัดการได้ ชแจงในประเด็
ี
นต่างๆ ดังนี
นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น


สอบถามสาเหตุของการเพิมทุนในบริ ษัท ลากูน่า บันยัน ทรี จํา กัด (LBTL) และ บริ ษัท ทีด บั บลิว อาร์
โฮลดิงส์ จํากัด (TWRH)
ตอบ: นายควน เชท ชีแจงว่า LBTL และ TWRH เป็ นบริษัทย่อยทีบริ ษัทเป็ นเจ้ าของทังหมด ก่อนทีจะมีการ
เพิมทุน ทังสองบริ ษัทมีเงินกู้ยืมจากบริ ษัทแม่ ทําให้ มีดอกเบียซึงส่งผลต่อการลดภาระทางความเสียงทาง
ภาษีของบริ ษัทแม่ ในปี 2558 บริ ษัทจึงได้ ปรับโครงสร้ างหนีเงินกู้ของผู้ถือหุ้นไปเป็ นหุ้นทุนเพือลดดอกเบีย
และลดภาระทางความเสียงทางภาษี



ในปี 2557 บริ ษัทได้ รับเงินปั นผลจากบริ ษัท ลากูน่า ฮอลิเดย์ คลับ จํากัด (LHC) จํานวน 16.5 ล้ านบาท
และจากบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จํากัด (LGL) จํานวน 17.6 ล้ านบาท สอบถามว่าทําไมปี 2558 จึงไม่มีการ
จ่ายเงินปั นผลจากบริษัทย่อย 2 บริษัทนี
ตอบ: นายควน เชท อธิบายว่าในปี 2558 LHC มีการปรับลดการขายลง ทําให้ ยอดขายสมาชิกลดลง ส่วน
LGL โดยทัวไปไม่ได้ มีผลประกอบการทีดีมาก ทังสองบริ ษัทเป็ นบริ ษัทย่อยทีบริ ษัทเป็ นเจ้ าของทังหมดซึง
บัญชีและเงินสดจะถูกนําไปรวมกับบัญชีของบริษัทแม่



สอบถามผลประกอบการของ บันยัน ทรี แกลเลอรี (BTG) ทีประเทศไทยและสิงคโปร์ ซึงบริ ษัทถือหุ้นอยู่
ร้ อยละ 51 และ บริ ษัท บันยัน ทรี โฮลดิงส์ จํากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 49 และการจ่ายเงินปั นผลในปี 2558
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชีแจงว่า ไม่มีการจ่ายเงินปั นผลจาก BTG เนืองจากผลประกอบการของ
BTG เป็ นไปตามผลประกอบการของโรงแรม ในช่วงปี ทีผ่านมา ตลาดมีการเปลียนแปลง และ BTG อยู่
ในช่วงปรับเปลียนกลยุทธ์ ทางการตลาดในการขายปลีกและขายส่งเพือปรับตัวให้ เข้ ากับการเปลียนแปลง
ของตลาด ผลประกอบการของ BTG ทรงตัว ไม่ได้ ดีมาก เนืองจากปั ญหาการสร้ างแบรนด์สินค้ า อย่างไรก็
ตาม ฝ่ ายจัดการมีความกระตือรือร้ นทีจะแก้ ปัญหาและหาวิธีเพิมผลกําไร เพราะว่าแกลเลอรีเป็ นร้ านทีตังอยู่
ในโรงแรมและเป็ นส่วนหนึงของโรงแรมบันยัน ทรี และโรงแรมอังสนา



สอบถามเรืองการถือหุ้นโดยทางทางอ้ อมของบริษัทในบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิง จํากัด (BTH) ผ่านบริ ษัทร่ วม
และมีการจ่ายเงินปั นผลหรือไม่
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ตอบ: นายควน เชท ชีแจงว่า บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 19.8 ในบริ ษัท ไบเบซ อินเวสท์เมนท์ จํากัด ซึงถือหุ้น
ร้ อยละ 37 ใน BTH การถือหุ้นของทังสองบริษัทไม่มีการเปลียนแปลงแต่อย่างใด บริษัทถือหุ้นโดยทางอ้ อม
ใน BTH ประมาณร้ อยละ 7 และไม่มีการจ่ายเงินปั นผล


สอบถามผลการดําเนินงานของกองทุนบันยัน ทรี อินโดไชน่า โฮลปิ ทัลลิตี และผลตอบแทนทีบริษัทได้ รับจาก
การลงทุน
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชีแจงว่า ลากูน่า ลังโก เปิ ดดําเนินการเมือ 2.5 ปี ทีผ่านมาในเดือนเมษายน
ปี 2556 ประเทศเวียดนามได้ รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์จีนในปี 2557 ส่งผลให้ โรงแรมมีผลประกอบการ
ทีไม่ดีนัก ปั จจุบันโรงแรมมีอัตราการเข้ า พักอยู่ทีประมาณร้ อยละ 35-40 สํา หรับโรงแรมบันยัน ทรี และ
ร้ อยละ 47 สําหรับโรงแรมอังสนา แม้ ว่าอัตราการเข้ าพักดูไม่เป็ นทีน่าพอใจนัก แต่ถ้าหากดูในบริ บทโดยรวม
ของเวีย ดนามในเรื องทํา เลที ตัง เศรษฐกิ จ และการเดินทางเข้ า มาในประเทศ ถื อว่า โรงแรมมีผลการ
ดําเนินงานทีดีเมือเทียบกับคูแ่ ข่ง ในด้ านอสังหาริ มทรัพย์ มีการขายอสังหาริ มทรัพย์ไปแล้ ว 17 ยูนิต ซึงรวม
ฮิ ล วิลล่า และ ลากูน่า พาร์ ค เวียดนามยังคงมีการพัฒนาอย่า งต่ อเนือง และจากความเจริ ญคืบหน้ า
ดังกล่าว บริษัทหวังว่าผลประกอบการของโรงแรมจะเป็ นไปในทิศทางทีดีขนึ นายชานคราร์ ชานดราน กล่าว
เพิมเติมว่า สายการบินบางกอกแอร์ เวย์จะเริ มเทียวบินตรงสามเทียวต่อสัปดาห์ จากกรุงเทพฯ ไปยังดานัง
ตังแต่เ ดือ นพฤษภาคมปี 2559 เป็ นต้ นไป อัตราการเดินทางขาเข้ า จากต่า งประเทศของดานัง เพิมขึน
ประมาณร้ อยละ 3-4 ต่อปี ถึงแม้ ว่าจะยังเร็วเกินไปทีจะบอกได้ ว่าบริษัทได้ รับผลตอบแทนมากน้ อยเพียงไร
จากการลงทุนนี แต่ทางฝ่ ายจัดการค่อนข้ างมันใจว่าการลงทุนนีจะก่อให้ เกิดผลประโยชน์กบั บริษัท



สอบถามผลประโยชน์ทีบริษัทได้ รับจากการควบรวมกิจการของบริ ษัท ไทยวาสตาร์ ช จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) (TWPC) และแผนสําหรับหุ้น
ของ TWPC ในอนาคต
ตอบ: นายควน เชท กล่าวว่า ทีปรึกษาทางการเงินได้ ให้ ความเห็นว่าการควบรวมกิจการจะส่งผลให้ บริษัท
มีขนาดใหญ่ขนและหุ
ึ
้ นมีสภาพคล่องสูงขึนในตลาด ซึงจะดึงดูดนักลงทุนสถาบันและราคาหุ้นจะปรับตัว
สูงขึน ปั จจุบนั เห็นได้ ว่าความเห็นดังกล่าวเป็ นความจริ งเพราะขณะนีราคาหุ้นของ TWPC อยู่ทีประมาณ
8 บาทต่อหุ้น เนืองจากหุ้นใน TWPC ไม่ได้ เป็ นสินทรัพย์หลักของบริษัท ทางคณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่าง
การพิจารณาในเรืองการขายหุ้น TWPC แต่ยงั ไม่ได้ ข้อสรุปทีแน่ชดั



อ้ างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 35 ภาระผูกพัน บริ ษัทย่อยของบริษัททําสัญญาจะซือขายทีดินกับ
บุคคลภายนอกจํานวนเนือทีดินรวม 237 ไร่ ในขณะนี บริษัทย่อยได้ ซอที
ื ดินไปแล้ ว 53 ไร่ และมีสิทธิทีจะซือ
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ทีดินส่วนทีเหลืออีก 184 ไร่ จนถึงปี 2561 สอบถามว่าบริษัทจะซือทีดินในตอนนีเพือทีบริ ษัทสามารถพัฒนา
ทีดินดังกล่าว หรือว่ามีแนวโน้ มทีจะมีการเปลียนแปลงแผนการซือทีดินหากบริษัทจะรอจนถึงปี 2561
ตอบ: นายสจ๊ วต เดวิด เรดดิง กล่าวว่าทีดินส่วนทีเหลืออีก 184 ไร่ ประกอบด้ วยทีดิน 3 แปลง เนือทีแปลง
ละประมาณ 60 ไร่ เมื อบริ ษัทใกล้ ปิดการขายเฟสแรกของโครงการลากูน่ า พาร์ ค ทางฝ่ ายจัด การจะ
พิจารณาทางเลือกในการซือทีดินแปลงอืนเพิมสําหรับโครงการลากูน่า พาร์ ค เฟส 2
นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น


สอบถามส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัท ลิเจียง บันยัน ทรี โฮเท็ล จํากัด จํานวน 45 ล้ านบาท ว่า
การขาดทุนมาจากธุรกิจโรงแรมหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชีแจงว่า การขาดทุนส่วนใหญ่มาจากธุรกิจโรงแรม นายควน เชทกล่าว
เพิมเติ มว่ า บริ ษัท ถื อ หุ้นอยู่ในบริ ษัท ลิเจี ย ง บันยัน ทรี โฮเท็ล จํ า กัด ร้ อยละ 49 ในด้ า นธุ รกิ จโรงแรม
ผลประกอบการเป็ นทีน่าพอใจ และเป็ นไปในทิศทางทีดีขนึ แต่ด้วยมีค่าเสือมราคาและดอกเบียทีต้ องชําระ
ทําให้ โรงแรมประสบภาวะขาดทุน โรงแรมบันยัน ทรี ลิเจียง เปิ ดดําเนินการในปี 2549 จากรายได้ ทีรับรู้ได้
ในปี ก่ อนหน้ า และการลงทุน จนถึงปั จจุบันนี บริ ษัทได้ ลงทุนไปแล้ ว 100 ล้ า นบาท และบริ ษัทได้ รับเงิน
ปั นผลตอบแทนจากการลงทุนนีประมาณ 100 ล้ านบาท นายชานคราร์ ชานดราน กล่าวว่า ฝ่ ายจัดการกําลัง
ทํางานอย่างใกล้ ชิดกับทางโรงแรมเพือเพิมผลกําไรให้ กบั โรงแรม



สอบถามว่า บันยัน ทรี ลิเจียง ทําธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือไม่
ตอบ: นายสจ๊ วต เดวิด เรดดิง กล่าวว่าในช่วงทีโรงแรมบันยัน ทรี ลิเจียงเริ มก่อตัง มีการขายบ้ านพักได้ เป็ น
จํานวนมากในช่วงปี 2549-2552 ถึงแม้ ว่าในปี ทีผ่านมาจะไม่มกี ารขายอสังหาริ มทรัพย์มากนัก แต่บริ ษัทยัง
มีทดิี นทีสามารถนํามาพัฒนาได้ ในอนาคต



สอบถามบริษัทมีแผนทีจะขยายธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปยังประเทศอืนๆ หรือไม่
ตอบ: นายสจ๊ วต เดวิด เรดดิง ชีแจงว่าบริษัทยังไม่มแี ผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศอืน ณ ขณะนี

นายวชิระ ทยานาราพร ผู้ถือหุ้น


อ้ างถึงหน้ า 113 ของรายงานประจําปี ในส่วนงบการเงินของบริ ษัท บริ ษัทมีกําไรก่อนค่าใช้ จ่ายทางภาษี
จํานวน 316 ล้ านบาท และมีค่าใช้ จ่ายทางภาษี 139 ล้ านบาท ในส่วนนีเป็ นค่าใช้ จ่ายต้ องห้ ามทางภาษี 53
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ล้ านบาท ตามทีอ้ างถึงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 31 สอบถามในส่วนค่าใช้ จ่ายต้ องห้ ามทางภาษี
เพราะเป็ นค่าใช้ จ่ายทีสูงมาก
ตอบ: นายควน เชท ชีแจงว่าในประเทศไทย การคํานวณภาษี ขึนอยู่กับแต่ละบริ ษัท ในปี 2558 การ
ดํา เนิ นการด้ า นพัฒ นาอสังหาริ มทรั พย์ ส ร้ างรายได้ และผลกํ า ไรอย่า งมากให้ กับบริ ษัท ทํ า ให้ มีภ าษี สูง
นอกจากนี ผลประโยชน์ทางภาษี ของบริ ษัทถูกนํามาใช้ หมด หรื อหมดอายุไปแล้ ว ส่งผลให้ บริ ษัทมีภาษี สงู
นางสาวอารี วรรณ ศรี วิ ช ชุพงษ์ กล่า วเสริ มว่า ค่า ใช้ จ่ า ยต้ อ งห้ า มทางภาษี 53 ล้ านบาท ประกอบด้ ว ย
ผลขาดทุนทางภาษี ทีหมดอายุ 19 ล้ านบาท รายการบวกกลับต้ นทุนทีดิน 25 ล้ านบาทจากการขายทีดิน
แบบระยะยาว และการปรับปรุงรายการทางบัญชีอืนๆ 10 ล้ านบาท
เมือไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี ดังนี
มติ

ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท สําหรับปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ซึงผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี พร้ อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
•
ไม่อนุมตั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

105,136,024
0
105,136,024

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

0
105,136,024

•



100.00%
0.00%
100.00%

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

พิจารณาและอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผล
ดร. ชิงชัย รายงานต่อทีประชุมว่า จากผลการดําเนินงานในรอบปี 2558 ทีผ่านมา บริ ษัทมีกําไรสุทธิทงสิ
ั น 175
ล้ า นบาท ตามทีปรากฎในงบกํ า ไรขาดทุนของงบการเงินรวมของบริ ษัท เมื อพิจ ารณาจากกํา ไรสุทธิ ด ังกล่า ว
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 จัดสรรเงินกําไรสะสม สําหรับงวดปี
สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 เป็ นดังนี
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ก) เงินปั นผลจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา 0.36 บาทต่อหุ้น สําหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิน
60,005,772.36 บาท
ข) เงินกําไรสะสมทีเหลือ ให้ เป็ นเงินกําไรสะสมต่อไป
ทังนี บริษัทไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฏหมาย เนืองจากทุนสํารองนีมีจาํ นวนถึงร้ อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนตามทีกฏหมายกําหนดแล้ ว
ดร. ชิงชัย แจ้ งทีประชุมว่า บริษัทจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทีมีรายชือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท
ณ วันที 10 พฤษภาคม 2559 ซึงเป็ นวันทีคณะกรรมการกําหนดให้ เป็ นวันกําหนดรายชือ (Record Date) ทีมีสิทธิ
รับเงินปั นผล และกําหนดให้ วนั ที 11 พฤษภาคม 2559 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพือให้ รวบรวมรายชือตาม
มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 25 พฤษภาคม 2559
ทังนี เงินปั นผลทีเสนอให้ จ่า ยสํา หรับงวดปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ดังกล่า วสอดคล้ องกับนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลของบริษัทและคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 34 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม
ดร. ชิงชัย ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
เมือไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี ดังนี
มติ

ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปั นผลในอัตรา 0.36 บาทต่อหุ้น สําหรับงวดปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม
2558 ตามรายละเอียดเสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
•
ไม่อนุมตั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

105,135,724
0
105,135,724

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

0
105,135,724

•



100.00%
0.00%
100.00%
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หมายเหตุ: * ข้ อบังคับของบริ ษัทระบุว่า มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
5.

พิจารณาเรื-องเกี-ยวกับกรรมการของบริษัท
5.1

อนุมัตเิ ลือกตัง? กรรมการแทนที-กรรมการที-ถงึ กําหนดออกตามวาระ

ดร. ชิงชัย แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า ข้ อบังคับบริษัทข้ อที 13 กําหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการไม่ใช้
คะแนนเสียงแบบสะสมและผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง และข้ อบังคับบริ ษัทข้ อที 14
กําหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ นอัตรา 1 ใน 3 และกรรมการที
ออกจากตําแหน่งไปนันอาจได้ รับเลือกตังเข้ ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
2559 นี มีกรรมการทีถึงกําหนดออกตามวาระจํานวน 4 ท่าน ได้ แก่
1)

นายสุรพล สุปรัชญา

รองประธานกรรมการบริษัท

2)

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

กรรมการอิสระ

3)

นายเอ็ดดี ) ซี ฮอก ไล

กรรมการ

4)

นายโฮ เรน ฮวา

กรรมการ

ทังนี ประวัติโดยย่อของกรรมการทีถึงกําหนดออกตามวาระทัง 4 ท่าน ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 3 ของหนังสือ
นัดประชุม
ดร. ชิงชัย แจ้ งทีประชุมว่า จากความเชียวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการซึงถึงกําหนดออกตามวาระ
ทัง 4 ท่าน คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรนําเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 อนุมัติการเลือกตัง)
กรรมการซึง ถึงกําหนดออกตามวาระในคราวนี )ทัง) 4 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง
ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ดร. ชิงชัย ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
เมือไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี ดังนี
มติ

ทีประชุมมีมติด้ว ยคะแนนเสีย งข้ า งมากของผู้ถื อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติก าร
เลือกตังกรรมการซึงถึงกําหนดออกตามวาระในคราวนีทัง 4 ท่าน ได้ แก่ นายสุรพล สุปรัชญา ดร. ชิงชัย
หาญเจนลักษณ์ นายเอ็ดดี ) ซี ฮอกไล และนายโฮ เรน ฮวา กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไปอีก
วาระหนึง โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี
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1) นายสุรพล สุปรัชญา
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
105,089,474
•
ไม่อนุมตั ิ
21,500
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 105,110,974
•

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน



99.98%
0.02%
100.00%

25,250
105,136,224

2) ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
105,099,473
•
ไม่อนุมตั ิ
11,501
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 105,110,974
•

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน



3)

25,250
105,136,224

นายเอ็ดดี " ซี ฮอก ไล
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
105,110,974
•
ไม่อนุมตั ิ
0
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 105,110,974
•

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน



99.99%
0.01%
100.00%

25,250
105,136,224

100.00%
0.00%
100.00%

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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4) นายโฮ เรน ฮวา
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
105,110,974
•
ไม่อนุมตั ิ
0
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 105,110,974

100.00%
0.00%
100.00%

•

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน



25,250
105,136,224

หมายเหตุ: * ข้ อบังคับของบริษัทระบุวา่ มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
5.2

รั บทราบค่ าตอบแทนสําหรั บกรรมการที-ดํารงตําแหน่ งในคณะกรรมการของบริ ษัท กรรมการทีดํารงตําแหน่ งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี-ยง และกรรมการที-ดาํ รงตําแหน่ ง
ในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
ดร. ชิงชัย แจ้ งทีประชุมว่า เมือวันที 27 เมษายน 2558 ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ของบริษัท
ได้ มีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนสําหรับกรรมการแยกเป็ นรายประเภทและตําแหน่งของกรรมการทีดํารงตําแหน่ง
ในคณะกรรมการบริ ษั ท รายประเภทและตํ า แหน่ ง ของกรรมการที ดํ า รงตํ า แหน่ง ในคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสียง และในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตังแต่วนั ที
1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป และเป็ นเช่นนีตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะมีมติ
เป็ นอย่างอืน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนทีได้ รับการอนุมตั ิในแต่ละตําแหน่ง ตามทีปรากฎในตาราง
ค่าตอบแทน ดังนี
คณะกรรมการบริษัท
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัท

ค่ าตอบแทน
บัตรกํานัลสปาและแกลเลอรี/ ครัง? การประชุม / ท่ าน (บาท)
/ ปี / ท่ าน
253,000
-

รองประธานกรรมการบริ ษัท

210,000

-

กรรมการอิสระ

169,000

2,000 เหรี ยญสหรัฐ

กรรมการทีมิได้ เป็ นผู้บริ หาร

169,000

2,000 เหรี ยญสหรัฐ

กรรมการบริ หาร

111,000

-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการตรวสอบและบริหารความเสี-ยง และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
สมาชิก

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

ดร. ชิ งชัย รายงานทีประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่า ตอบแทนได้ ทบทวนค่า ตอบแทน
สําหรับกรรมการดังกล่าวข้ างต้ น และเสนอให้ คงอัตราและรูปแบบของค่าตอบแทนของปี ก่อนหน้ า สําหรับ
ค่า ตอบแทน ประจํ า ปี 2559 ในแต่ล ะตํ า แหน่ ง ของคณะกรรมการบริ ษัท และในแต่ ละตํ า แหน่ ง ของ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสียง และของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ตามทีได้ รับอนุมตั จิ ากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 เพือรับทราบค่าตอบแทน
สําหรับกรรมการแยกเป็ นรายประเภทและตําแหน่งของกรรมการทีดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัท
รายประเภทและตําแหน่งของกรรมการทีดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสียง
และในคณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่า ตอบแทน ตามทีได้ รับอนุมัติจ ากทีประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2558 ซึงจะยังคงมีผลต่อไปในปี 2559 และเป็ นเช่นนีตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าทีประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทจะมีมติเป็ นอย่างอืน
ดร. ชิงชัย ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
เมือไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบอัตราค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2559
วาระที- 6

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง? ผู้สอบบัญชี และการกําหนดค่ าสอบบัญชี สําหรับปี 2559
ดร. ชิงชัย แจ้ งต่อทีประชุมว่า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสียง คณะกรรมการ
บริ ษัทเห็นสมควรนําเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2559 แต่งตัง นายโสภณ เพิมศิริวัลลภ ผู้สอบบัญ ชี
รับอนุญาตเลขที 3182 และ/หรื อ นางสาวรุ้ งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3516 และ/หรื อ
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที 5659 และ/หรื อ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที 4521 ของบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สําหรับปี 2559 โดยกําหนด
ค่าสอบบัญชี เป็ นจํานวนเงินทังสินไม่เกิน 640,000 บาท ทังนี ประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทงั 4 ท่าน ได้ จัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ ว ปรากฎตามสิงทีส่งมาด้ วย 6 ของหนังสือนัดประชุม รายละเอียดเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีตามทีแสดงในตารางต่อไปนี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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(หน่วย : บาท)
2558

2559
บริษัท
บริษัท และบริษัทย่อย

640,000
8,230,000

670,000
7,990,000

ดร. ชิงชัย ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
เมือไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี ดังนี
มติ

ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติการแต่งตังผู้สอบบัญชี และการกําหนดค่าสอบบัญชี สําหรับปี 2559 ตามรายละเอียด
ทีเสนอโดยคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
•
ไม่อนุมตั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

105,109,974
0
105,109,974

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

26,250
105,136,224

•



100.00%
0.00%
100.00%

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

พิจารณาเรื-องอื-นๆ ที-เหมาะสม ถ้ ามี
ดร. ชิ ง ชัย ได้ สอบถามผู้ถื อหุ้น ว่ า มี ผ้ ูถื อหุ้นท่ า นใดประสงค์ จ ะเสนอเรื องอืนใดเข้ า สู่ทีประชุม หรื อ ไม่ แต่ ไ ม่ มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรืองอืนใดเข้ าสูท่ ประชุ
ี มอีก
ดร. ชิงชัย ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามในเรืองอืนๆ และผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถาม และฝ่ ายจัดการได้ ชีแจงในเรืองต่างๆ
ดังนี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
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นายมงคลชน ศรีอมร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย


ตามที บริ ษั ทได้ ป ระกาศเจตนารมณ์ เ ป็ นแนวร่ ว มปฏิ บัติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อต้ า นการทุจ ริ ต
คอร์ รัปชันในปี 2557 แล้ วนัน บริษัทมีแผนดําเนินการในการขอรับการรับรองการเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริตเมือใด
ตอบ: ดร. ชิงชัย ชีแจงว่าในฐานะเป็ นหนึงในผู้ก่อตังและสมาชิกของแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสียงของบริษัท ขอยืนยันว่าบริษัท
ได้ ติดตามดูแลและดําเนินการอย่างจริ งจังในการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน

นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น


เสนอให้ บริ ษัทพิจารณามอบคูปองส่วนลด หรื อ จัดให้ มีการชิงโชคเพือรับสิทธิในการเข้ าพักในโรงแรมของ
บริษัท เพือเป็ นแรงจูงใจให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอยู่ร่วมประชุมจนจบการประชุม อีกทังเพือส่งเสริมให้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วม
ประชุมเพิมมากขึนและลงทุนในบริษัทเพิมเติม
ตอบ: ประธานฯ กล่าวยืนยันว่า บริ ษัทจะศึกษาแนวทางปฏิบตั ิทีดีทีสุดของบริษัทอืน และจะพิจารณาถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และแจ้ งข้ อสรุปให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบในการประชุมคราวถัดไป

นายวิศาล ชุณหวุฒิยานนท์ ผู้ถอื หุ้น


ขอให้ ประธานฯ แจกแจงถึงความเป็ นไปของกองทุนบันยัน ทรี อินโดไชน่า โฮลปิ ทัลลิตี และสอบถามถึงแผน
ทีจะจดทะเบียนกองทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่
ตอบ: ประธานฯ กล่า วถึง ข่า วดี ว่า โครงการได้ ดํา เนิ นการจนสําเร็ จลุล่ว งตามแผนงานและภายใต้
งบประมาณ 200 ล้ านเหรียญสหรัฐฯ ทีกําหนดไว้ โครงการในประเทศเวียดนามนีมีขนาดใหญ่กว่า ลากูน่า
ภูเก็ต มีพนที
ื เพียงพอในการสร้ างโรงแรม 6 แห่ง สนามกอล์ฟ และโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ หากแต่
ข่าวร้ ายสําหรับโครงการนีคือการเริมเปิ ดให้ บริการในช่วงทีมีปัญหาทะเลจีนใต้ และวิกฤตความสัมพันธ์ จีนเวีย ดนาม ซึงรั ฐ บาลจีน ได้ ออกข้ อ ห้ ามมิใ ห้ พลเมื องชาวจี นเดิน ทางไปยังประเทศเวี ย ดนาม ส่งผลให้
โครงการมีผลประกอบการทีไม่ดใี นช่วงปี แรกทีเปิ ดให้ บริการ อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั ธุรกิจกําลังปรับตัวดีขนึ
ภายใต้ โครงสร้ างของกองทุน ผู้ลงทุนต้ องขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาทีกําหนด โดยบริ ษัทจะขายคืน
หน่วยลงทุนในอีก 2-3 ปี ข้ างหน้ า ส่วนเรื องของการนํากองทุนเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์ เห็นว่า
ตลาดหลักทรัพย์และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเวีย ดนามยังไม่มันคงนัก หากอยู่ในช่วงของการฟื นฟู
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ผลประกอบการทีไม่ดีของการลงทุนจนถึงปั จ จุบันเป็ นผลมาจากปั จจัยภายนอกทีไม่สามารถควบคุมได้
ตามทีได้ กล่าวมา บริษัทหวังว่าจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ในอีก 2-3 ปี ข้ างหน้ า
นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น


สอบถามถึงแผนในการปรับปรุงอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return On Asset : ROA) และอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity : ROE) ทีค่อนข้ างตํา นอกจากนี หากเปรี ยบเทียบ
มูลค่าทางบัญชีสทุ ธิในหุ้นของบริษัทที 68 บาทต่อหุ้น กับราคาหุ้นปั จจุบนั ทีซือขายในตลาดฯ ที 24 บาทต่อ
หุ้น ถือว่าอยู่ในระดับตํามาก
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชีแจงว่าในการปรับปรุงอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการ
(Efficiency Ratios) บริ ษัทจะยังคงมุ่งเน้ นทีจะปรับปรุ งอัตราการเข้ าพักและผลการเนินงานของกิจการ
โรงแรมควบคู่ไ ปกับการเพิมยอดขายอสังหาริ มทรัพ ย์ ในช่ วง 3 ปี ทีผ่านมาบริ ษัทได้ ปรั บปรุ งโครงสร้ าง
ค่าใช้ จ่ายของสํานักงานใหญ่และจํานวนพนักงานให้ มีประสิทธิภาพยิงขึน นายควน เชท กล่าวเพิมเติมว่า
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity : ROE) ทีอยู่ในระดับตําเป็ นผลจากสินทรัพย์ทีไม่
ก่อให้ เกิดรายได้ (non-income generating assets) ซึงส่วนใหญ่คือทีดินทียังไม่ได้ พฒ
ั นา อัตราผลตอบแทน
ต่ อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้น คาดว่ า จะเพิ มสูง ขึ นเมื อมี ก ารนํ า ที ดิ น ที ยั ง ไม่ ไ ด้ พัฒ นามาพัฒ นาเป็ นโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ใน 2-3 ปี ข้ างหน้ าตามทีได้ ชีแจงก่อนหน้ า หากเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทอืนในธุรกิจโรงแรม
บริษัทมีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในระดับกลาง ประธานฯ อธิบายว่า ภายใต้ โครงสร้ างผู้ถือหุ้น
ในปั จจุบนั ผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นบริษัทในอัตราร้ อยละ 10 ในขณะทีอีกร้ อยละ 90 ถือโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่
10 ราย จึงส่งผลให้ ห้ นุ ของบริษัทในตลาดมีสภาพคล่องเพียงเล็กน้ อย และมีราคาทีตํา

นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น
•

เพือช่ว ยเพิมสภาพคล่องให้ ห้ นุ ของบริ ษัท เสนอให้ บริ ษัทพิจารณาโครงการซือหุ้นคืน (share buy-back
scheme) หากบริษัทมีเงินสดเพียงพอ โดยบริ ษัทสามารถซือหุ้นของบริ ษัทคืนเมือมีราคาตําและขายคืนใน
ตลาดฯ เมือมีราคาสูงขึน

ตอบ: ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทต้ องศึกษาและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบในกฏระเบียบของหน่วยงานกํากับ
ทีเกียวข้ องกับโครงการซือหุ้นคืน เพราะในบางประเทศไม่อนุญาตให้ ดําเนินโครงการดังกล่าว อีกทังยัง
อาจจะเกิดความเสียงทีอาจทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ 10 รายถือหุ้นบริ ษัทในอัตราร้ อยละ 99 และบริ ษัทจะ
กลายเป็ นผู้ทาํ ราคาหุ้นในตลาดทังทีปกติจะเป็ นบทบาทของนายหน้ าหลักทรัพย์
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หลังจากไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและเสนอเรืองอืนใดต่อทีประชุมเพือพิจารณาอีก ดร. ชิงชัย ได้ สง่ ทีประชุม
กลับให้ ประธานฯ ทีประชุม
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านทีมาประชุม และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 17.12 น.

โฮ กวงปิ ง
(นายโฮ กวงปิ ง)
ประธานที-ประชุม

นันชลี เขจรนันทน์
(นางนันชลี เขจรนันทน์ )
ผู้บันทึกการประชุม

