
 
 

บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จาํกดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559  

 

 
 

วันและเวลา    
 

วนัองัคารที� 26 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น.   

 

สถานที-ประชุม 

 
ห้องบนัยนั บอลรูม ชั  น 10 โรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ อาคารไทยวา 2    
เลขที� 21/100  ถนนสาทรใต้  แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  ประเทศไทย 

 
นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าที�ประธานที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 (ประธานฯ) ทั  งนี   นายโฮ กวงปิง ยงั
ดํารงตาํแหนง่ประธานกรรมการบริหารของบริษัท 
 

ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจํานวน 108 ท่าน นบัจํานวนหุ้นได้ 104,641,116 หุ้ น        
คิดเป็นร้อยละ 62.78 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั  งหมดจํานวน 166,682,701 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท 
ประธานฯ กล่าวเปิดประชมุ 
 
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่า จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 โดยสมาคมส่งเสริม-         
ผู้ลงทนุไทย บริษัทได้รับคะแนน 96.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยบริษัทจะยงัคงมุ่งมั�นพฒันาการปฏิบตัิตามหลกัการ
กํากบัดแูลกิจการที�ดีต่อไป 
 
เพื�อความสะดวกสาํหรับท่านผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เชิญ ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี�ยง แนะนาํกรรมการ ที�ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบญัชีของบริษัท ซึ�ง
ได้เข้าร่วมประชมุ พร้อมทั  งนาํเสนอวาระตา่งๆ ตั  งแต่วาระที� 1 จนถึงวาระที� 7 และทกุๆ วาระที�พงึมีตอ่ที�ประชมุเป็นภาษาไทย  
 
ดร. ชิงชยั ได้แนะนาํกรรมการ ที�ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบญัชขีองบริษัท ซึ�งได้เข้าร่วมประชมุ ดงันี   
 
กรรมการ 

1. นายสรุพล สปุรัชญา รองประธานกรรมการบริษัท 

2. นายวฒุิพล สริุยาภวิฒัน์  
 

กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี�ยง                            
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
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3. นายอดุม วิชยาภยั  

 

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี�ยง  
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

4. นางสาวศรินธร อนุยโกวิท กรรมการอิสระ 

5. นายโฮ กวงจิง  
 

กรรมการ  

6. นายเอเรียล พ ีวีร่า กรรมการที�มิใช่ผู้บริหาร 

7. นายเอด็ดี   ซ ีฮอก ไล  กรรมการ 

8. นายโฮ เรน ฮวา 
 

กรรมการ  

9        นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

10.     นายสจ๊วต เดวดิ เรดดิ  ง กรรมการ  
 
ที-ปรึกษากฎหมาย 

นายภักดี ภกัดิNนรา และทีมงานจากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด จะทําหน้าที�ที�ปรึกษากฎหมาย และตรวจสอบ
กระบวนการลงทะเบียนและการนบัคะแนนเสยีง 

 
ผู้สอบบัญชี 

นางสาวรสพร เดชอาคม จากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั ผู้สอบบญัชีของบริษัท 
 
ก่อนที�จะนําเสนอวาระต่างๆ ดร. ชิงชัย ได้ขอให้เลขานกุารบริษัทแจ้งให้ที�ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนสําหรับ
การประชมุนี    
 
นางนนัชล ีเขจรนนัทน์ เลขานกุารบริษัท แจ้งให้ที�ประชมุทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการออกเสยีงลงคะแนนสาํหรับการประชมุนี   ดงันี   

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

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

3. ผู้ รับมอบฉนัทะที�ได้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น โดยในหนงัสือมอบฉันทะที�ถือมานั  นผู้ ถือหุ้นได้ออกเสยีงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า
ในทกุวาระก่อนเริ�มการประชมุแล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะท่านนั  นไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม เนื�องจากบริษัท
ได้เก็บและบนัทกึการออกเสียงลงคะแนนตามที�ระบใุนหนงัสอืมอบฉันทะตั  งแตช่่วงลงทะเบยีนแล้ว  

 
4. ผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ (ยกเว้นกรณีผู้ลงทนุต่างประเทศที�แตง่ตั  งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็น

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

 
5. คสัโตเดียนที�ได้รับแต่งตั  งโดยผู้ลงทุนในต่างประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทั  งหมด หรือแบ่งการออกเสียงลงคะแนน 

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

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

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

ในกรณีปกติซึ�งได้แก่วาระ 1, 3, 4, 5.1 และ 6 ของหนงัสอืนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั  งนี    ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเท่ากันให้ประธานกรรมการซึ�งเป็นประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ  นอีกเสียงหนึ�ง 
เป็นเสยีงชี  ขาด  
 
สาํหรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที�ประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดย
สง่บตัรลงคะแนนเสยีงลว่งหน้าให้แก่เจ้าหน้าที�ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชมุ  
 
คะแนนเสียงของจํานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื�องจากการทยอยเข้าห้องประชมุของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ดงันั  น 
จํานวนผู้ เข้าร่วมประชมุในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี�ยนแปลงและแตกต่างกนั 
 
ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นที�เกี�ยวข้องกบัวาระนั  นๆ ตามความเหมาะสม 
โดยขอให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะที�ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื�อและนามสกุลให้ที�ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความ
คิดเหน็ด้วยทกุครั  ง   
 
ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีคําถามหรือความเห็นที�นอกเหนือจากวาระที�กําลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานําไปสอบถาม 
หรือให้ความเหน็ในวาระอื�นๆ ในช่วงท้ายของการประชมุ 
 
ดร. ชิงชยั แจ้งว่า เพื�อให้สอดคล้องกบัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีและเพื�อความโปร่งใส  บริษัทมีความยินดีที�จะขอเชิญผู้ ถือหุ้นรายย่อย
เข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนบัคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ แต่ไม่ปรากฎว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสาเข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการตรวจ  
นบัคะแนนเสยีง 
 
จากนั  น ดร. ชิงชยั ได้ดาํเนินการเสนอวาระต่อที�ประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปนี   
 
วาระที- 1  พจิารณาและรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 

 

ดร. ชิงชัย ได้นําเสนอที�ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ซึ�งได้สง่สําเนาให้ท่าน    
ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ดร. ชิงชัย แจ้งที�ประชมุว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอ     
ที�ประชมุให้การรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 
 

ดร. ชิงชยั ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  
 
เนื�องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมตใินวาระนี   ดงันี   
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มต ิ ที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ�งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558  โดยมีรายละเอียดของผลการ         
นบัคะแนน ดงันี    

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนมุตั ิ 105,102,720 100.00% 

• ไม่อนมุตั ิ 0 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 105,102,720 100.00% 

 
� งดออกเสยีง 0  

รวมคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 105,102,720  
 

หมายเหตุ: * ข้อบังคบัของบริษัทระบุว่า มติของที�ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที-  2 พจิารณาและรับทราบรายงานกจิการของบริษัท สาํหรับปี 2558  
 

ดร. ชิงชัย ได้เชิญ นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานกิจการของบริษัท สําหรับ        
ปี 2558 ให้ที�ประชมุทราบ 
 
นายชานคราร์ ชานดราน ได้รายงานต่อที�ประชมุ ดงัต่อไปนี   
 
ในปี 2558 บริษัทมีกําไรสทุธิ 175 ล้านบาท ซึ�งเป็นผลประกอบการที�ดีสดุในช่วง 5 ปีที�ผ่านมา แม้ว่าจะมีเหตกุารณ์
ในทางลบตา่งๆ รวมถึงการปรับปรุงและบํารุงรักษาโรงแรมที�เกิดขึ  นระหว่างปี   
 
ธุรกจิโรงแรม  

จากการชะลอตวัของเศรษฐกิจในตลาดหลกัที�สําคญัในปี 2558 บริษัทได้ใช้โอกาสนี  ในการปรับปรุงโรงแรมบนัยนั ทรี 
ภเูก็ต และบนัยนั ทรี กรุงเทพ ดงัตอ่ไปนี   
 
- การปรับปรุงโรงแรมบนัยนั ทรี ภเูก็ต ประกอบด้วยการปรับปรุง (1) การตกแต่งภายในวิลล่าจํานวน 44 หลงั ซึ�ง

ในจํานวนนี  มีการสร้างสระว่ายนํ  าเพิ�มเติมในวิลล่าจํานวน 32 หลงั (2) ล๊อบบี   (3) ห้องอาหารวอเตอร์คอร์ท 
(Water Court) และ (4) ห้องอาหารแซฟฟรอน (Saffron) มีการย้ายห้องอาหารวอเตอร์คอร์ทไปยงับริเวณโถง
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ใหม ่และ ย้ายที�ตั  งห้องอาหารแซฟฟรอน ไปบริเวณห้องอาหารวอเตอร์คอร์ทเดิม สว่นพื  นที�ห้องอาหารแซฟฟรอน
เดิมปรับเปลี�ยนเป็นห้องประชมุเพื�อรองรับกลุม่ลกูค้าที�มาจดัประชมุในอนาคต 
 

- เวอร์ติโก้ ห้องอาหารของโรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ ที�ได้รับรางวลัชนะเลิศและเป็นที�รู้จักกันอย่างกว้างขวางว่า
เป็นห้องอาหารบนชั  นดาดฟ้ากลางแจ้งที�ดีที�สดุของกรุงเทพฯ ได้รับการตกแต่งใหมใ่ห้ดียิ�งขึ  น นอกจากนี   มีการ
ย้ายห้องอาหารจีนไบยนุลงมาหนึ�งชั  นและตกแต่งใหม่ในแนวตะวนัออกที�ดูทนัสมยั ในปีเดียวกัน โรงแรมได้เริ�ม
การก่อสร้างห้องอาหารใหมใ่นรูปแบบทาปาสบาร์ (tapas bar) ชื�อ เวอร์ติโก้ ท ูบนชั  น 60 ซึ�งเปิดให้บริการใน
เดือนกมุภาพนัธ์ 2559 

 
กจิการการขายอสังหาริมทรัพย์ 

- การขายอสงัหาริมทรัพย์มีผลประกอบการดกีว่าปีก่อนหน้า อันเป็นผลจากโครงการแล้วเสร็จและการรับรู้รายได้
จากการขายโครงการใหม่ - แคสเซีย และ ลากนู่า พาร์ค ด้วยการรับรู้รายได้จํานวน 243 ยนูติ มลูค่า 2,200 ล้าน
บาท ณ สิ  นปี 2558 บริษัทมียอดขายอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 81 ยนูติ มลูค่า 1,200 ล้านบาทที�จะรับรู้รายได้ในปี
ต่อๆ ไป หากไม่มีการยกเลิกการจอง 
 

- นายชานคราร์ ชานคราน ได้แสดงรูปภาพของโรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต ซึ�งเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที� 21 
ตลุาคม 2558 ต่อที�ประชมุ  หลงัจากเปิดดาํเนินการ โรงแรมได้รับการตอบรับที�ด ี
 

- ในสว่นโครงการบนัยนั ทรี แกรนด์ เรสซเิด้นซ์ ซึ�งเป็นวิลลา่หรูระดบัไฮเอนด์ แต่ละหลงัประกอบด้วย ห้องนอน  5 
ห้อง สระว่ายนํ  า และจากุซซี�ส่วนตวั  ในช่วงไตรมาสแรก ปี 2559 บริษัทขาย บนัยนั ทรี แกรนด์ เรสซิเด้นซ์ ไป
จํานวน 4 ยนูิต   

 
แนวโน้มปี 2559 

- กิจการโรงแรม โดยเฉพาะโรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ มีผลประกอบการที�ดี ในส่วนโรงแรมองัสนา ลากูน่า ภเูก็ต 
และบนัยนั ทรี ภเูก็ต มแีนวโน้มไปในทศิทางที�ดีขึ  นด้วยแผนทางการตลาดใหม่ๆ 
 

- จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ที�แข็งแกร่งในช่วงไตรมาสแรก บริษัทจะยงัคงมุ่งมั�นขายอสงัหาริมทรัพย์ให้ดีอย่าง
ต่อเนื�องในช่วงที�เหลอืของปี 2559 
 

- วนัที� 19 เมษายน 2559 ศาลอทุธรณ์มีคาํพิพากษาคดีข้อพิพาทอลัลามนัดาเป็นคณุตอ่บริษัทว่า บริษัทมิได้ทํา
ละเมิด และลดจาํนวนที�ดินที�ต้องโอนให้แก่โจทก์อย่างมนียัยะสาํคญั  

 

รายละเอียดกิจการของบริษัทปรากฏในรายงานประจําปี 2558 ที�ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนงัสือ     
นดัประชมุแล้ว  
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ดร. ชิงชยั ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  
 
ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และฝ่ายจดัการได้ชี  แจงในประเด็นต่างๆ ดงันี   
 
นายสถาพร ผงันรัินดร์ ผู้ ถือหุ้น 
 
� กลา่วแสดงความชื�นชมผลประกอบการที�ดีในปี 2558 และกลา่วให้กําลงัใจกรรมการบริษัทและพนกังานทกุ

ท่านในการดาํเนินงานให้ดียิ�งขึ  นในปีต่อๆ ไป  อีกทั  งยงักลา่วชมเชยฝ่ายจัดการที�สามารถจัดประชุมสามญั  
ผู้ ถือหุ้นได้เร็วขึ  นกวา่ปีก่อนหน้าและหวงัว่าจะจดัได้เร็วยิ�งขึ  นในปีถดัไป และได้แสดงความคิดเหน็ว่า ในวาระ
ที� 5.2 ในเรื�องค่าตอบแทนกรรมการ ควรจะต้องพิจารณาอนุมตัิทุกปีโดยผู้ ถือหุ้น มิใช่เพียงแค่เป็นวาระ
รับทราบ 
 
ตอบ: ดร. ชิงชัย ได้กล่าวขอบคณุสําหรับข้อเสนอแนะ และจะกล่าวในเรื�องค่าตอบแทนกรรมการเมื�อการ
ประชมุดําเนินถึงวาระดงักล่าว 

 

นายนทัธี นิพนัธวงศ์กร ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น   
 

� สอบถามผลขาดทนุสทุธิในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
 

ตอบ: นายควน เชท ชี  แจงว่า บริษัทมีลกัษณะเป็นบริษัทที�ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นใน
บริษัทอื�น (holding company) ซึ�งมข้ีอจํากดัในการดําเนนิธุรกิจโดยตรง และส่วนใหญ่เป็นการดําเนินธุรกิจ
ผ่านบริษัทย่อย ในสว่นบริษัทเองดําเนินธุรกิจด้านอสงัหาริมทรัพย์ (โครงการดสุิต วิลล่า และลากูน่า วิลเลจ 
วิลลา่) แต่ในปี 2558 จํานวนยอดขายที�รับรู้ได้ลดลงเมื�อเทียบกบัปีก่อนหน้า ส่วนยนิูตที�เหลือของโครงการที�
พัฒนาโดยบริษัทขายหมดไปในปี 2559 อีกทั  งบริษัทมีค่าใช้จ่ายคงที� ได้แก่ เงินเดือนผู้บริหารระดับสูง 
ค่าตอบแทนกรรมการ รวมถงึค่าใช้จ่ายอื�นๆ ของบริษัทที�จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้น   
 

� สอบถามสดัสว่นของสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกิดรายได้และสนิทรัพย์ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของบริษัท 
 

 

ตอบ: นายควน เชท ชี  แจงว่าบริษัทมีรายได้หลกัมาจาก 2 แหลง่ คอื รายได้จากธรุกิจโรงแรมและรายได้จาก
ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ�งมีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ตามลําดับ สินทรัพย์ที�ไม่
ก่อให้เกิดรายได้สว่นใหญ่เป็นที�ดินที�รอการพฒันาจํานวน 2,400 ไร่ มีมลูค่าตามบญัชีประมาณ 1,800 ล้าน
บาท 
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� สอบถามแผนในการปลดล็อคมลูค่าของสนิทรัพย์ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้และมลูค่าโดยประมาณหากบริษัทได้

พฒันาสินทรัพย์ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
 

ตอบ: นายควน เชท ชี  แจงว่าเนื�องจากสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทคือที�ดิน โดยหลกัแล้ววิธีที�จะปลดล็อค
มลูค่า คือ การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ  ง กลา่วเพิ�มเติมว่า บริษัทมีที�ดินที�รอ         
การพฒันาประมาณ 1,000 ไร่ ในจังหวดัภเูก็ต โครงการใหม่ๆ ในจังหวดัภเูก็ตที�อยู่ในแผนการพฒันา 
ได้แก่ บนัยนั ทรี บีช ฟร้อนท์ เรสซิเด้นซ์ (2,000 ล้านบาท) แคสเซียเฟสใหม่ (2,000 ล้านบาท) และบนัยนั 
ทรี แกรนด์ เรสซิเด้นซ์ (1,900 ล้านบาท) 
 

ประธานฯ กล่าวเพิ�มเติมว่า ในปัจจุบันถือได้ว่า บริษัทเป็นผู้พัฒนาบ้านพกัตากอากาศที�ใหญ่ที�สดุเพียง   
รายเดียวในจังหวัดภเูก็ตที�นําเสนอบ้านพกัที�มีความหลากหลายทางด้านราคาเพื�อที�จะรองรับตลาดลกูค้า         
ที�แตกต่างกนั  บริษัทขายอสงัหาริมทรัพย์ที�มรีาคาตั  งแต่ 3.5-100 ล้านบาทตอ่ยนูติ โครงการแคสเซีย มีราคา
ขายอยู่ที� 5-10 ล้านบาท โครงการลากนู่า พาร์ค มีราคาขายอยู่ที� 10-15 ล้านบาท อพาร์ทเม้นท์แบบลอฟท์
ในโครงการลากูน่า วิลเลจ มีราคาขายอยู่ที� 11-25 ล้านบาท โครงการลากนู่า เรสซิเด้นซ์ มีราคาขายอยู่ที�   
35 ล้านบาท บันยัน ทรี บีช ฟร้อนท์ เรสซิเด้นซ์ มีราคาขายอยู่ที� 60-80 ล้านบาท และบันยนั ทรี แกรนด์   
เรสซิเด้นซ์ มีราคาขายอยู่ที� 100 ล้านบาท นอกจากนี   จุดสําคญัที�ทําให้บริษัทมีความแตกต่าง คือ โครงการ
ต่างๆ ของบริษัทเป็นบ้านพักหรือโรงแรมที�มีแบรนด์ หรือหากเป็นโครงการที�ไม่มีส่วนเกี�ยวข้องกับโรงแรม 
บริษัทมีแผนกพเิศษเพื�อบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ให้กบัผู้ซื  อตามความต้องการโดยไม่คํานึงถึงราคาของ
อสงัหาริมทรัพย์ เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์จะได้รับผลประโยชน์จากการลงทนุใน ลากูน่า ภเูก็ต ซึ�งเป็นศนูย์
ครบวงจรที�มีความปลอดภัยและมีการบํารุงรักษาอย่างดี ประกอบด้วยโรงแรม ร้านค้าปลีกและสิ�งอํานวย
ความสะดวกด้านสนัทนาการตา่งๆ มากมายที�ไม่สามารถหาได้จากที�อื�นๆ ในจงัหวดัภเูก็ต  
 

ประธานฯ ชี  แจงในสว่นสนิทรัพย์ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้วา่ บริษัทสามารถให้มลูค่าตามบญัชีของที�ดินที�รอการ
พฒันาได้ มลูค่าที�แท้จริงจะเป็นศกัยภาพในการขายโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที�พฒันาบนที�ดินดงักล่าว แต่
การประมาณมลูค่าของการพัฒนาสินทรัพย์ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นเรื�องที�ทําได้ยาก เพราะการประเมิน
ขึ  นอยู่กับจํานวนพื  นที�ใช้งานจริง (Gross Floor Area) สงูสดุของที�ดินแต่ละแปลง นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ  ง 
กลา่วเพิ�มเติมว่า บริษัทมีที�ดินที�รอการพฒันาประมาณ 1,000 ไร่ในจังหวดัภเูก็ต มีมลูค่าตามบญัชี 1,600 
ล้านบาท แตม่ลูค่าทางการตลาดจะสงูกว่า เนื�องจากในปัจจบุนั ราคาตลาดอยูท่ี�ประมาณ 10 ล้านบาทตอ่ไร่ 
 

� สอบถามโครงการใหม่ๆ ในแผนการขายซึ�งจะสร้างรายได้ในอนาคต 
 
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน กล่าวว่าในด้านของอสงัหาริมทรัพย์มีโครงการ บันยนั ทรี บีช ฟร้อนท์    
เรสซิเด้นซ์ ซึ�งจะเปิดตวัโครงการประมาณไตรมาสที� 4 ของปี 2559 และบริษัทจะพิจารณาในการเดินหน้า
เฟสต่อไปของโครงการลากูน่า พาร์ค และแคสเซีย ซึ�งมียอดขายเป็นที�น่าพอใจในไตรมาสแรกของปี 2559   
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� สอบถามกลยทุธ์ใหม่ๆ ที�ช่วยเพิ�มกําไร หรือมลูค่าแบรนดข์องโรงแรมในอนาคต 

 
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชี  แจงว่าทีมงานที�สํานกังานภูเก็ตทํางานอย่างใกล้ชิดกบัสํานกังานของ 
บริษัทและสํานกังานขายสาขาต่างๆ ทั�วโลกเพื�อโปรโมท ลากนู่า ภเูก็ต และเพื�อดงึดดูลกูค้านกัทอ่งเที�ยวชาว
จีนระดบัไฮเอนด์ ชดเชยลกูค้าตลาดรัสเซียที�ลดลง  นอกจากนี   ในส่วนโรงแรมยงัมีเป้าหมายเน้นไปที�ตลาด
ลกูค้าชาวอนิเดยีในการจดังานแต่งงานและการประชมุ ยกตวัอย่างเช่น โรงแรมองัสนา ลากูน่า ภเูก็ต ได้รับ
การจองการจัดประชุมจากบริษัทชั  นนําต่างๆ อาทิเช่น ยูนิซิตี   (Unicity) และไนกี   (Nike) ทีมงานฝ่าย
การตลาดยังคงโปรโมท ลากนู่า ภูเก็ต ในด้านที�เป็นศูนย์ครบวงจรที�ใหญ่กว้างขวาง ประกอบด้วยโรงแรม
ต่างๆ และสนามกอล์ฟที�สวยงามเพื�อดงึดดูกลุม่ธุรกิจการจดัประชมุมากขึ  น 
 

นายสวุิทย ์เลาหะพลวฒันา ผู้ ถือหุ้น   
 

� สอบถามอตัราการเข้าพกั และอตัราค่าห้องพกัของโรงแรมแคสเซีย ภเูก็ต ตั  งแต่เปิดตวัเมื�อเดอืนตลุาคม 2558 
 
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน กลา่วว่าในไตรมาสแรกของปี 2559 โรงแรมแคสเซียมีอตัราค่าห้องพกัโดย
เฉลี�ยที�ประมาณ 3,000 บาท และมีอตัราการเข้าพกัอยู่ที�ร้อยละ 65 ซึ�งถือว่าค่อนข้างดีสาํหรับโรงแรมที�เพิ�ง
เปิดใหม่  เจ้าของห้องพกัจะได้รับสว่นแบง่รายได้จากค่าห้องพกัร้อยละ 40 และบริษัทได้รับร้อยละ 60   

 
� สอบถามทําไมโรงแรมของบริษัทจึงไม่เสนออัตราค่าห้องพักให้มีความหลากหลายเหมือนการขาย

อสงัหาริมทรัพย์ ยกตวัอย่างเช่น โรงแรมในกลุ่มเอราวณั มีเสนออตัราค่าห้องพกั 300-500 บาทต่อคืน ซึ�ง
ดงึดดูแขกให้มาใช้บริการโรงแรมได้มากและยงัช่วยเพิ�มรายได้จากการขายอาหารและเครื�องดื�มได้อกีด้วย 
  
ตอบ: ประธานฯ กล่าวว่า ไม่ทราบถึงโปรโมชั�นราคาลา่สดุของโรงแรมในกลุ่มเอราวัณ  แต่อย่างไรก็ตาม 
ฝ่ายจดัการของบริษัทคงไม่ยินดีนกัที�จะเสนออตัราค่าห้องพกัของโรงแรมในอตัราที�ตํ�ามากดงักลา่ว บริษัท
อาจจะเสนอราคาที�ตํ�ามากๆ เช่นนั  นได้สําหรับการขายห้องพกัในโอกาสพิเศษในเวลาที�จํากดั แต่โดยทั�วไป
บริษัทจะไม่ใช้กลยุทธ์ในการลดราคามากๆ ในการดึงดดูแขกให้มาใช้บริการเพื�อเพิ�มอตัราการเข้าพักของ
โรงแรม  การรักษาความสมดลุระหว่างอัตราการเข้าพักและอัตราค่าห้องพกัเป็นสิ�งสําคัญ นายชานคราร์ 
ชานดราน กล่าวเพิ�มเติมว่า บริษัทจะตรวจสอบและจัดการอัตราค่าห้องพักโดยการติดตามข้อมลูที�มีอยู ่ 
(on-the-book data) (เช่น รายการจองห้องพกั ณ ปัจจบุนั) และยงัมีการเสนอราคาห้องพกัที�หลากหลายบน
เว็บไซต์ ตั  งแตร่าคาที�ดีที�สดุระดบั 1-10 (Best Available Rate : BAR) ตามรายงานลา่สดุ โรงแรมบนัยนั ทรี 
ภเูก็ต และโรงแรมองัสนา ลากูน่า ภเูก็ต มีผลประกอบการที�ดีเมื�อเทียบกับคู่แข่ง โรงแรมยงัมีการตรวจสอบ
และยืดหยุน่อตัราค่าห้องพกัได้เมื�อมีความจําเป็น อาทเิช่น แขกสามารถเข้าพกัที�บนัยนั ทรี ภเูก็ต พลู วิลลา่
ได้ในราคาลดลงมาที� 12,000 บาท ในช่วงนอกฤดกูารท่องเที�ยว 
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� สอบถามความสามารถในการแข่งขนัของโรงแรมของบริษัทกับโรงแรมในเครือ Starwood และ Marriot 

หลงัจากที�มกีารควบรวมกิจการ และแนวทางของบริษัทในการลดผลกระทบใดๆ ถ้าม ี
 
ตอบ: ประธานฯ กล่าวว่า ความแตกต่างระหว่างโรงแรมรีสอร์ทและธุรกิจอื�นๆ ก็คือ ผู้ เข้าพกัโรงแรมเป็น     
ผู้ตดัสินใจว่าจะพกัที�โรงแรมใดโดยพิจารณาจากที�ตั  งและรีสอร์ทที�จะเข้าพกั แขกของ บนัยนั ทรี อาจจะ
เลือกพกัที�โรงแรมบนัยนั ทรี ภเูก็ต เพราะชอบรีสอร์ทสาํหรับวนัหยดุพกัผ่อน ซึ�งแตกต่างจากนกัท่องเที�ยว
อีกคนซึ�งเป็นเพียงการเดินทางเพื�อติดต่อธุรกิจเท่านั  น ดงันั  น ประธานฯ มีความเห็นว่าการควบรวมกิจการ
ของ 2 แบรนด์คู่แข่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของโรงแรมของบริษัท แต่สิ�งที�มีผลกระทบต่อ
บริษัทและบริษัทที�ประกอบธุรกิจโรงแรมอีกมากมาย คือ ผู้ ให้บริการรับจองและจําหน่ายสนิค้าและบริการ
ต่างๆ ผ่านเวบ็ไซต์ (Online Travel Agents : OTAs) เช่น Booking.com และ Agoda.com ซึ�งคิดค่า
คอมมิชชั�นสูงถึงร้อยละ 25 ต่อการจองห้องพัก 1 ห้อง เป็นที�น่าเสียดายที�เว็บไซต์ของแบรนด์โรงแรม       
ส่วนใหญ่ไม่สามารถแข่งขนักับ OTAs ได้ในด้านการจองห้องพกั และกลุ่มโรงแรมบางกลุ่มดําเนินการเพื�อ
ตอบโต้กบั OTAs ด้วยการควบรวมกนัให้กิจการใหญ่ขึ  นเพื�อให้มีอํานาจในการต่อรองมากขึ  น 
 

ผู้ ถือหุ้น   
 

� สอบถามว่าบริษัทมีนโยบายจะนําห้องพกัที�ขายไม่ได้ของโรงแรมแคสเซียมาเป็นผลประโยชน์ให้กบัผู้ ถือหุ้น
หรือไม ่
 
ตอบ: ประธานฯ กล่าวว่าคําถามนี  เป็นคําถามที�ถกูถามบ่อยโดยผู้ถือหุ้นในหลายๆ บริษัทหากบริษัทนั  นๆ 
ขายสนิค้าอปุโภคบริโภคที�ไมเ่สยีเปลา่ ก็สามารถนําสนิค้าของบริษัทมาเป็นผลประโยชน์ให้กบัผู้ถือหุ้นได้ แต่
ในกรณีห้องพกัมีความซบัซ้อนมากกว่าเพราะห้องพกัเป็นสนิค้าที�เสียเปล่าหากไม่ได้ใช้ นอกจากนี   เป็นเรื�อง
ยากในการที�จะพิจารณาเกณฑ์การจัดสรรห้องพกัให้เป็นผลประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้นเนื�องจากมีปัจจัยหลาย
อย่างที�ต้องนํามาพิจารณา อาทิเช่น จํานวนหุ้นที�ถือ ระยะเวลาที�ถือหุ้น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประธานฯ 
กลา่วยืนยนัว่า บริษัทจะศกึษาในเรื�องนี  และแจ้งข้อสรุปให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ 

 
� ผู้ ถือหุ้นให้ข้อคิดเหน็วา่ เนื�องจากคาํถามนี  เป็นประเดน็คําถามในการประชมุครั  งก่อนหน้า ถ้าจะแสดงให้เห็น

ว่าผู้บริหารมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาดงักล่าว บริษัทควรเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา บริษัท 
ควรดแูลผู้ถือหุ้นรายย่อยผู้ซึ�งมีแนวโน้มที�จะซื  อหุ้นบริษัทมากขึ  นในอนาคต ด้วยการประมาณการของโรงแรม
บริษัทน่าจะสามารถประเมินอตัราการเข้าพกัโรงแรมลว่งหน้าได้ และพิจารณาเสนอห้องพกัให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
อตัราลดครึ�งราคาเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้ทดลองใช้บริการสินค้าของบริษัท นอกจากนี   บริษัทจดทะเบียนหลาย
บริษัทจัดให้มีการเยี�ยมชมบริษัทเพื�อเปิดโอกาสให้นักลงทนุ/ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและให้คําแนะนํา
เกี�ยวกบัสินค้า/บริการของบริษัท 
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ตอบ: ฝ่ายจดัการรับทราบข้อเสนอแนะและกลา่วว่าจะนําไปพจิารณาอย่างละเอียด 
 

นายณฏัฐวฒัน์ ชยัชนะศิริ  ผู้ ถือหุ้น    
 

� สอบถามโบสถ์สําหรับประกอบพิธีวิวาห์เป็นกิจการที�ทํารายได้ให้กับบริษัทหรือไม่ เป็นกิจการที�ดําเนินงาน
อยู่ได้ด้วยตวัเองหรือไม่ ระยะเวลาเปิดดําเนินการ และวตัถปุระสงค์ในการก่อตั  ง  
 
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน กลา่วว่าโบสถ์สําหรับประกอบพิธีวิวาห์เปิดให้บริการมาแล้ว 10 ปี โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื�อดงึดดูตลาดงานพธีิวิวาห์ และลากนู่า ภเูก็ต โดยเฉพาะโรงแรมองัสนา ลากูน่า ภเูก็ต ได้รับ
ประโยชน์เป็นอย่างมากจากกิจการโบสถ์สําหรับประกอบพิธีวิวาห์  นายชานคราร์ กล่าวต่อว่า ในปีนี  มีการ
จัดงานแต่งงานหลายงานในโรงแรมองัสนา ลากนู่า ภูเก็ต และยงัมีงานแต่งงานที�จะจัดในช่วงปลายปีอีก
หลายงาน โรงแรมส่วนใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตไม่มีให้บริการโบสถ์สําหรับประกอบพิธีวิวาห์ จึงนับว่าเป็นข้อ
ได้เปรียบของโรงแรมของบริษัท 
 

เมื�อไม่มผีู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามอีก ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สาํหรับปี 2558 
 

วาระที- 3  พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท สาํหรับปีสิ ?นสุด ณ วันที- 31 ธันวาคม 2558 ซึ-งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี 
 
ดร. ชิงชยั ได้เชิญ นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน 
สําหรับปี 2558 ให้ที�ประชมุทราบ 
 
นายชานคราร์ ชานดราน รายงานสรุปสาระสาํคญัการดําเนินงานทางการเงินตามที�ปรากฎในงบการเงินของบริษัท 
สําหรับปีสิ  นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 ซึ�งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว โดยผู้สอบบญัชีได้แสดง
ความเหน็แบบไม่มเีงื�อนไขต่อที�ประชมุ รวมทั  งได้วิเคราะห์รายได้ และผลกําไรของกลุม่บริษัท  
 
นายชานคราร์ ชานดราน แจ้งให้ที�ประชมุทราบว่า งบการเงินของบริษัท สําหรับปีสิ  นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 
ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการของบริษัท และได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว ตามที�ปรากฎในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจําปีที�ได้ส่งให้ท่านผู้ ถือหุ้นทกุ
ท่านพร้อมหนงัสอืนดัประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 
พิจารณาอนมุตัิวาระนี   
 
ดร. ชิงชยั ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
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ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และฝ่ายจดัการได้ชี  แจงในประเด็นต่างๆ ดงันี   
 
นายสวุิทย ์เลาหะพลวฒันา ผู้ ถือหุ้น    
 
� สอบถามสาเหตขุองการเพิ�มทนุในบริษัท ลากูน่า บนัยนั ทรี จํากดั (LBTL) และ บริษัท ทีดบับลวิอาร์    

โฮลดิ  งส์ จํากัด (TWRH) 
 
ตอบ: นายควน เชท ชี  แจงว่า LBTL และ TWRH เป็นบริษัทยอ่ยที�บริษัทเป็นเจ้าของทั  งหมด ก่อนที�จะมีการ
เพิ�มทนุ ทั  งสองบริษัทมีเงินกู้ ยืมจากบริษัทแม่ ทําให้มีดอกเบี  ยซึ�งส่งผลต่อการลดภาระทางความเสี�ยงทาง
ภาษีของบริษัทแม่ ในปี 2558 บริษัทจึงได้ปรับโครงสร้างหนี  เงินกู้ ของผู้ ถือหุ้นไปเป็นหุ้นทนุเพื�อลดดอกเบี  ย
และลดภาระทางความเสี�ยงทางภาษี 

 
� ในปี 2557 บริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัท ลากนู่า ฮอลิเดย์ คลบั จํากัด (LHC) จํานวน 16.5 ล้านบาท 

และจากบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จํากดั (LGL) จํานวน 17.6 ล้านบาท สอบถามว่าทําไมปี 2558 จึงไม่มีการ
จ่ายเงินปันผลจากบริษัทยอ่ย 2 บริษัทนี    
 
ตอบ: นายควน เชท อธิบายว่าในปี 2558 LHC มีการปรับลดการขายลง ทําให้ยอดขายสมาชิกลดลง ส่วน 
LGL โดยทั�วไปไม่ได้มีผลประกอบการที�ดีมาก  ทั  งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที�บริษัทเป็นเจ้าของทั  งหมดซึ�ง
บญัชีและเงินสดจะถกูนาํไปรวมกบับญัชีของบริษัทแม่ 

 

� สอบถามผลประกอบการของ บนัยนั ทรี แกลเลอรี� (BTG) ที�ประเทศไทยและสิงคโปร์ ซึ�งบริษัทถือหุ้นอยู ่ 
ร้อยละ 51 และ บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิ  งส์ จํากดั ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 49 และการจ่ายเงินปันผลในปี 2558 
 
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชี  แจงว่า ไม่มีการจ่ายเงินปันผลจาก BTG เนื�องจากผลประกอบการของ 
BTG เป็นไปตามผลประกอบการของโรงแรม ในช่วงปีที�ผ่านมา ตลาดมีการเปลี�ยนแปลง และ BTG อยู่
ในช่วงปรับเปลี�ยนกลยทุธ์ทางการตลาดในการขายปลกีและขายส่งเพื�อปรับตวัให้เข้ากับการเปลี�ยนแปลง
ของตลาด  ผลประกอบการของ BTG ทรงตวั ไม่ได้ดีมาก เนื�องจากปัญหาการสร้างแบรนด์สินค้า อย่างไรก็
ตาม ฝ่ายจดัการมีความกระตือรือร้นที�จะแก้ปัญหาและหาวิธีเพิ�มผลกําไร เพราะว่าแกลเลอรี�เป็นร้านที�ตั  งอยู่
ในโรงแรมและเป็นสว่นหนึ�งของโรงแรมบนัยนั ทรี และโรงแรมองัสนา 
 

� สอบถามเรื�องการถือหุ้นโดยทางทางอ้อมของบริษัทในบริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิ  ง จํากดั (BTH) ผ่านบริษัทร่วม 
และมีการจ่ายเงินปันผลหรือไม ่ 
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ตอบ: นายควน เชท ชี  แจงว่า บริษัทถือหุ้นร้อยละ 19.8 ในบริษัท ไบเบซ อินเวสท์เมนท์ จํากดั ซึ�งถือหุ้น   
ร้อยละ 37 ใน BTH  การถือหุ้นของทั  งสองบริษัทไม่มีการเปลี�ยนแปลงแต่อย่างใด บริษัทถือหุ้นโดยทางอ้อม
ใน BTH ประมาณร้อยละ 7 และไม่มีการจ่ายเงินปันผล 
 

� สอบถามผลการดาํเนนิงานของกองทนุบนัยนั ทรี อินโดไชนา่ โฮลปิทลัลตีิ   และผลตอบแทนที�บริษัทได้รับจาก
การลงทนุ  
 
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชี  แจงว่า ลากนู่า ลงัโก เปิดดําเนินการเมื�อ 2.5 ปีที�ผ่านมาในเดือนเมษายน 
ปี 2556 ประเทศเวียดนามได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์จีนในปี 2557 ส่งผลให้โรงแรมมีผลประกอบการ
ที�ไม่ดีนัก ปัจจุบันโรงแรมมีอัตราการเข้าพักอยู่ที�ประมาณร้อยละ 35-40 สําหรับโรงแรมบันยัน ทรี และ    
ร้อยละ 47 สาํหรับโรงแรมองัสนา แม้ว่าอตัราการเข้าพกัดไูม่เป็นที�น่าพอใจนกั แตถ้่าหากดใูนบริบทโดยรวม
ของเวียดนามในเรื�องทําเลที�ตั  ง เศรษฐกิจ และการเดินทางเข้ามาในประเทศ ถือว่าโรงแรมมีผลการ
ดําเนินงานที�ดเีมื�อเทียบกบัคูแ่ข่ง ในด้านอสงัหาริมทรัพย์ มีการขายอสงัหาริมทรัพย์ไปแล้ว 17 ยนูิต ซึ�งรวม 
ฮิล วิลล่า และ ลากูน่า พาร์ค  เวียดนามยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื�อง และจากความเจริญคืบหน้า
ดงักลา่ว บริษัทหวงัว่าผลประกอบการของโรงแรมจะเป็นไปในทิศทางที�ดขีึ  น นายชานคราร์ ชานดราน กล่าว
เพิ�มเติมว่า สายการบินบางกอกแอร์เวย์จะเริ�มเที�ยวบินตรงสามเที�ยวต่อสปัดาห์ จากกรุงเทพฯ ไปยงัดานัง
ตั  งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2559 เป็นต้นไป อัตราการเดินทางขาเข้าจากต่างประเทศของดานังเพิ�มขึ  น
ประมาณร้อยละ 3-4 ต่อปี  ถึงแม้ว่าจะยงัเร็วเกินไปที�จะบอกได้ว่าบริษัทได้รับผลตอบแทนมากน้อยเพียงไร
จากการลงทนุนี   แต่ทางฝ่ายจดัการค่อนข้างมั�นใจว่าการลงทนุนี  จะก่อให้เกิดผลประโยชน์กบับริษัท 

 
� สอบถามผลประโยชน์ที�บริษัทได้รับจากการควบรวมกิจการของบริษัท ไทยวาสตาร์ช จํากัด (มหาชน) และ

บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) (TWPC) และแผนสาํหรับหุ้น
ของ TWPC ในอนาคต  
 
ตอบ: นายควน เชท กล่าวว่า ที�ปรึกษาทางการเงินได้ให้ความเห็นว่าการควบรวมกิจการจะสง่ผลให้บริษัท  
มีขนาดใหญ่ขึ  นและหุ้นมีสภาพคล่องสงูขึ  นในตลาด ซึ�งจะดึงดูดนกัลงทุนสถาบนัและราคาหุ้นจะปรับตัว
สงูขึ  น ปัจจุบนัเห็นได้ว่าความเห็นดงักล่าวเป็นความจริงเพราะขณะนี  ราคาหุ้นของ TWPC อยู่ที�ประมาณ     
8 บาทต่อหุ้น เนื�องจากหุ้นใน TWPC ไม่ได้เป็นสนิทรัพย์หลกัของบริษัท ทางคณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่าง
การพจิารณาในเรื�องการขายหุ้น TWPC แต่ยงัไม่ได้ข้อสรุปที�แน่ชดั 

 
� อ้างถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 35 ภาระผกูพนั บริษัทย่อยของบริษัททําสญัญาจะซื  อขายที�ดินกับ

บคุคลภายนอกจํานวนเนื  อที�ดนิรวม 237 ไร่ ในขณะนี   บริษัทย่อยได้ซื  อที�ดนิไปแล้ว 53 ไร่ และมีสิทธิที�จะซื  อ
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ที�ดนิสว่นที�เหลอือกี 184 ไร่ จนถงึปี 2561 สอบถามว่าบริษัทจะซื  อที�ดินในตอนนี  เพื�อที�บริษัทสามารถพฒันา
ที�ดนิดงักลา่ว หรือว่ามแีนวโน้มที�จะมกีารเปลี�ยนแปลงแผนการซื  อที�ดนิหากบริษัทจะรอจนถึงปี 2561 
 

ตอบ: นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ  ง กล่าวว่าที�ดินส่วนที�เหลืออีก 184 ไร่ ประกอบด้วยที�ดิน 3 แปลง เนื  อที�แปลง 
ละประมาณ 60 ไร่ เมื�อบริษัทใกล้ปิดการขายเฟสแรกของโครงการลากูน่า พาร์ค ทางฝ่ายจัดการจะ
พิจารณาทางเลือกในการซื  อที�ดินแปลงอื�นเพิ�มสาํหรับโครงการลากนู่า พาร์ค เฟส 2 

 

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้น   
 

� สอบถามส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัท ลเิจียง บนัยนั ทรี โฮเท็ล จํากัด จํานวน 45 ล้านบาท ว่า
การขาดทนุมาจากธรุกิจโรงแรมหรือการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 

ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชี  แจงว่า การขาดทนุส่วนใหญ่มาจากธุรกิจโรงแรม นายควน เชทกล่าว
เพิ�มเติมว่า บริษัทถือหุ้ นอยู่ในบริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี โฮเท็ล จํากัด ร้อยละ 49 ในด้านธุรกิจโรงแรม         
ผลประกอบการเป็นที�น่าพอใจ และเป็นไปในทิศทางที�ดีขึ  น แต่ด้วยมีค่าเสื�อมราคาและดอกเบี  ยที�ต้องชําระ 
ทําให้โรงแรมประสบภาวะขาดทนุ  โรงแรมบนัยนั ทรี ลิเจียง เปิดดําเนินการในปี 2549 จากรายได้ที�รับรู้ได้
ในปีก่อนหน้าและการลงทุน จนถึงปัจจุบันนี   บริษัทได้ลงทุนไปแล้ว 100 ล้านบาท และบริษัทได้รับเงิน      
ปันผลตอบแทนจากการลงทนุนี  ประมาณ 100 ล้านบาท นายชานคราร์ ชานดราน กลา่วว่า ฝ่ายจดัการกําลงั
ทํางานอย่างใกล้ชิดกบัทางโรงแรมเพื�อเพิ�มผลกําไรให้กบัโรงแรม 

 

� สอบถามว่า บนัยนั ทรี ลเิจียง ทําธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์หรือไม่ 
 

ตอบ: นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ  ง กล่าวว่าในช่วงที�โรงแรมบนัยนั ทรี ลเิจียงเริ�มก่อตั  ง มีการขายบ้านพกัได้เป็น
จํานวนมากในช่วงปี 2549-2552 ถึงแม้ว่าในปีที�ผ่านมาจะไม่มกีารขายอสงัหาริมทรัพย์มากนกั แต่บริษัทยงั
มีที�ดินที�สามารถนํามาพฒันาได้ในอนาคต 
 

� สอบถามบริษัทมีแผนที�จะขยายธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ไปยงัประเทศอื�นๆ หรือไม่ 
 

ตอบ: นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ  ง ชี  แจงว่าบริษัทยงัไม่มีแผนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศอื�น ณ ขณะนี   
 

นายวชิระ ทยานาราพร ผู้ ถือหุ้น    
 

� อ้างถึงหน้า 113 ของรายงานประจําปี ในส่วนงบการเงินของบริษัท บริษัทมีกําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางภาษี
จํานวน 316 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายทางภาษี 139 ล้านบาท ในสว่นนี  เป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 53 
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ล้านบาท ตามที�อ้างถึงในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 31 สอบถามในส่วนค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที�สงูมาก 
 
ตอบ: นายควน เชท ชี  แจงว่าในประเทศไทย การคํานวณภาษีขึ  นอยู่กับแต่ละบริษัท ในปี 2558 การ
ดําเนินการด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สร้างรายได้และผลกําไรอย่างมากให้กับบริษัททําให้มีภาษีสูง 
นอกจากนี   ผลประโยชน์ทางภาษีของบริษัทถกูนํามาใช้หมด หรือหมดอายไุปแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีภาษีสงู
นางสาวอารีวรรณ ศรีวิชชุพงษ์ กล่าวเสริมว่า ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 53 ล้านบาท ประกอบด้วย        
ผลขาดทนุทางภาษีที�หมดอายุ 19 ล้านบาท รายการบวกกลบัต้นทนุที�ดิน 25 ล้านบาทจากการขายที�ดิน
แบบระยะยาว และการปรับปรุงรายการทางบญัชีอื�นๆ 10 ล้านบาท 
 

เมื�อไม่มผีู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามอีก ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมตใินวาระนี   ดงันี   
 
มต ิ ที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ�งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนมุตัิงบการเงินของบริษัท สาํหรับปีสิ  นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 ซึ�งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชี พร้อมรายงานผู้สอบบญัชี โดยมีรายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงันี    

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนมุตั ิ 105,136,024 100.00% 

• ไม่อนมุตั ิ 0 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 105,136,024 100.00% 

 
� งดออกเสยีง 0  

รวมคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 105,136,024  
 

หมายเหตุ: * ข้อบงัคบัของบริษัทระบุว่า มติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของ 
ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที- 4  พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายเงินปันผล 
 

ดร. ชิงชัย รายงานต่อที�ประชุมว่า จากผลการดําเนินงานในรอบปี 2558 ที�ผ่านมา บริษัทมีกําไรสทุธิทั  งสิ  น 175   
ล้านบาท ตามที�ปรากฎในงบกําไรขาดทุนของงบการเงินรวมของบริษัท เมื�อพิจารณาจากกําไรสุทธิดังกล่าว  
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนาํเสนอที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 จดัสรรเงินกําไรสะสม สาํหรับงวดปี
สิ  นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 เป็นดงันี   
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ก) เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัรา 0.36 บาทต่อหุ้น สาํหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั  งสิ  น 

60,005,772.36 บาท 
   

ข) เงินกําไรสะสมที�เหลอื ให้เป็นเงินกําไรสะสมต่อไป 

ทั  งนี   บริษัทไมต้่องจดัสรรกําไรสทุธิไว้เป็นทนุสาํรองตามกฏหมาย เนื�องจากทนุสาํรองนี  มีจาํนวนถงึร้อยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบยีนตามที�กฏหมายกําหนดแล้ว 
 
ดร. ชิงชยั แจ้งที�ประชมุว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�มีรายชื�อปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
ณ  วนัที� 10 พฤษภาคม 2559  ซึ�งเป็นวนัที�คณะกรรมการกําหนดให้เป็นวนักําหนดรายชื�อ (Record Date) ที�มีสิทธิ
รับเงินปันผล และกําหนดให้วนัที� 11 พฤษภาคม 2559 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื�อให้รวบรวมรายชื�อตาม
มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 25 พฤษภาคม 2559 
 
ทั  งนี    เงินปันผลที�เสนอให้จ่ายสําหรับงวดปีสิ  นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย      
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทและคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 34 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวม  
 
ดร. ชิงชยั ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  

 
เมื�อไม่มผีู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี   ดงันี   
 
มต ิ ที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ�งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนมุัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.36 บาทต่อหุ้น สําหรับงวดปีสิ  นสดุ ณ วันที� 31 ธันวาคม 
2558  ตามรายละเอียดเสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอยีดของผลการนบัคะแนน ดงันี    

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนมุตั ิ 105,135,724 100.00% 

• ไม่อนมุตั ิ 0 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 105,135,724 100.00% 

 
� งดออกเสยีง 0  

รวมคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 105,135,724  
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หมายเหตุ: * ข้อบงัคบัของบริษัทระบวุ่า มติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

5.   พจิารณาเรื-องเกี-ยวกบักรรมการของบริษัท 
 
 5.1 อนุมัตเิลือกตั ?งกรรมการแทนที-กรรมการที-ถงึกาํหนดออกตามวาระ 
 

ดร. ชิงชยั แจ้งให้ที�ประชมุทราบว่า ข้อบงัคบับริษัทข้อที� 13 กําหนดว่า ในการลงคะแนนเสยีงเลือกตั  งกรรมการไม่ใช้
คะแนนเสียงแบบสะสมและผู้ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ�งหุ้นต่อหนึ�งเสยีง และข้อบงัคบับริษัทข้อที� 14 
กําหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นอตัรา 1 ใน 3 และกรรมการที�
ออกจากตําแหน่งไปนั  นอาจได้รับเลือกตั  งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 
2559 นี   มีกรรมการที�ถึงกําหนดออกตามวาระจํานวน 4 ท่าน ได้แก่ 
 

1) นายสรุพล สปุรัชญา รองประธานกรรมการบริษัท  

2) ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ์ กรรมการอสิระ 

3) นายเอด็ดี ) ซ ีฮอก ไล กรรมการ  

4) นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ  
 

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

ดร. ชิงชยั แจ้งที�ประชมุว่า จากความเชี�ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการซึ�งถึงกําหนดออกตามวาระ  
ทั  ง 4 ท่าน  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 อนุมัติการเลือกตั )ง
กรรมการซึ�งถึงกําหนดออกตามวาระในคราวนี )ทั )ง 4 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ�ง 
ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
 

ดร. ชิงชยั ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  
 

เมื�อไม่มผีู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี   ดงันี   
 

มต ิ ที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ
เลือกตั  งกรรมการซึ�งถึงกําหนดออกตามวาระในคราวนี  ทั  ง 4 ท่าน ได้แก่ นายสรุพล สปุรัชญา ดร. ชิงชัย 
หาญเจนลกัษณ์ นายเอ็ดดี ) ซี ฮอกไล และนายโฮ เรน ฮวา กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีก
วาระหนึ�ง โดยมรีายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงันี   
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1) นายสุรพล สปุรัชญา 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนมุติั 105,089,474 99.98% 

• ไม่อนมุตั ิ 21,500 0.02% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 105,110,974 100.00% 
 

� งดออกเสยีง 25,250  

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

105,136,224 
 

 

 
2) ดร. ชิงชยั หาญเจนลักษณ์ 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนมุติั 105,099,473 99.99% 

• ไม่อนมุตั ิ 11,501 0.01% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 105,110,974 100.00% 
 

� งดออกเสยีง 25,250  

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

105,136,224 
 

 

         
3)     นายเอด็ดี " ซ ีฮอก ไล 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนมุติั 105,110,974 100.00% 

• ไม่อนมุตั ิ 0 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 105,110,974 100.00% 
 

� งดออกเสยีง 25,250  

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

105,136,224 
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4)    นายโฮ เรน ฮวา 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนมุติั 105,110,974 100.00% 

• ไม่อนมุตั ิ 0 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 105,110,974 100.00% 
 

� งดออกเสยีง 25,250  

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

105,136,224 
 

 

 

หมายเหตุ: * ข้อบงัคบัของบริษัทระบวุา่ มตขิองที�ประชมุผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 5.2 รับทราบค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการที-ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที-
ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี-ยง และกรรมการที-ดาํรงตาํแหน่ง
ในคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

 

ดร. ชิงชยั แจ้งที�ประชมุว่า เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2558 ที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ของบริษัท 
ได้มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนสาํหรับกรรมการแยกเป็นรายประเภทและตําแหน่งของกรรมการที�ดํารงตําแหน่ง
ในคณะกรรมการบริษัท รายประเภทและตําแหน่งของกรรมการที�ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี�ยง  และในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยมผีลตั  งแต่วนัที� 
1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป และเป็นเช่นนี  ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติ
เป็นอย่างอื�น โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที�ได้รับการอนมุติัในแต่ละตําแหน่ง ตามที�ปรากฎในตาราง
ค่าตอบแทน ดงันี   
 

 คณะกรรมการบริษัท 
 

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทน                      

/ ครั?งการประชุม / ท่าน (บาท) 
บัตรกํานัลสปาและแกลเลอรี-  

/ ปี / ท่าน 

ประธานกรรมการบริษัท 253,000  - 

รองประธานกรรมการบริษัท 210,000  - 

กรรมการอิสระ 169,000 2,000 เหรียญสหรัฐ 

กรรมการที�มิได้เป็นผู้บริหาร 169,000 2,000 เหรียญสหรัฐ 

กรรมการบริหาร 111,000  - 
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คณะกรรมการตรวสอบและบริหารความเสี-ยง และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

ตําแหน่ง ค่าตอบแทน 
/ ครั?งการประชุม / ท่าน (บาท) 

ประธานกรรมการ 84,000 

สมาชิก 43,000 
 
 

ดร. ชิงชัย รายงานที�ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทน
สาํหรับกรรมการดงักลา่วข้างต้น และเสนอให้คงอตัราและรูปแบบของคา่ตอบแทนของปีก่อนหน้า สําหรับ
ค่าตอบแทน ประจําปี 2559 ในแต่ละตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และในแต่ละตําแหน่งของ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี�ยง และของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
ตามที�ได้รับอนมุตัจิากที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558  
 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนาํเสนอที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 เพื�อรับทราบค่าตอบแทน
สําหรับกรรมการแยกเป็นรายประเภทและตําแหน่งของกรรมการที�ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัท  
รายประเภทและตําแหน่งของกรรมการที�ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี�ยง  
และในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ตามที�ได้รับอนุมัติจากที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ประจําปี 2558 ซึ�งจะยงัคงมีผลต่อไปในปี 2559 และเป็นเช่นนี  ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที�ประชุมผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทจะมีมตเิป็นอยา่งอื�น 
   
ดร. ชิงชยั ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  
 
เมื�อไม่มผีู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม ที�ประชมุผู้ถือหุ้นรับทราบอตัราคา่ตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2559 

 
วาระที- 6 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตั ?งผู้สอบบัญชี และการกาํหนดค่าสอบบัญชี สาํหรับปี 2559 

 

ดร. ชิงชยั แจ้งตอ่ที�ประชมุวา่ จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรนําเสนอที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2559 แต่งตั  ง นายโสภณ เพิ�มศิริวัลลภ ผู้สอบบญัชี     
รับอนุญาตเลขที� 3182 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3516 และ/หรือ         
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชี รับอนญุาตเลขที� 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตเลขที� 4521 ของบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท สําหรับปี 2559 โดยกําหนด 
ค่าสอบบญัชี เป็นจํานวนเงินทั  งสิ  นไมเ่กิน 640,000 บาท ทั  งนี   ประวติัโดยย่อของผู้สอบบญัชีทั  ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้ 
ผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว ปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 6 ของหนงัสือนดัประชุม รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชตีามที�แสดงในตารางต่อไปนี   
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(หนว่ย : บาท) 

2559 2558 

บริษัท 640,000 670,000 

บริษัท และบริษัทยอ่ย  8,230,000 7,990,000 

 
ดร. ชิงชยั ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  
 

เมื�อไม่มผีู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม ที�ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมตใินวาระนี   ดงันี   
 

มต ิ ที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ�งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนมุัติการแต่งตั  งผู้สอบบัญชี และการกําหนดค่าสอบบญัชี สาํหรับปี 2559 ตามรายละเอียด   
ที�เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมรีายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงันี   

 

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนมุตั ิ 105,109,974 100.00% 

• ไม่อนมุตั ิ 0 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 105,109,974 100.00% 
   
� งดออกเสยีง 26,250  

รวมคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 105,136,224  
 

หมายเหตุ: * ข้อบงัคบัของบริษัทระบวุ่า มติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ         
ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที- 7  พจิารณาเรื-องอื-นๆ ที-เหมาะสม ถ้าม ี
 
ดร. ชิงชัย ได้สอบถามผู้ ถือหุ้ นว่า มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื�องอื�นใดเข้าสู่ที�ประชุมหรือไม่ แต่ไม่มี 
ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอเรื�องอื�นใดเข้าสูท่ี�ประชมุอีก  
 
ดร. ชิงชยั ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในเรื�องอื�นๆ และผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และฝ่ายจดัการได้ชี  แจงในเรื�องตา่งๆ 
ดงันี    
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นายมงคลชน ศรีอมร ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

 

� ตามที�บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั�นในปี 2557 แล้วนั  น  บริษัทมแีผนดําเนินการในการขอรับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริตเมื�อใด 
 

ตอบ: ดร. ชิงชยั ชี  แจงว่าในฐานะเป็นหนึ�งในผู้ก่อตั  งและสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั�น และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี�ยงของบริษัท ขอยืนยนัว่าบริษัท
ได้ติดตามดแูลและดําเนินการอย่างจริงจงัในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั�น 
 

นายสวุิทย ์เลาหะพลวฒันา ผู้ ถือหุ้น 
 

� เสนอให้บริษัทพิจารณามอบคปูองสว่นลด หรือ จัดให้มีการชิงโชคเพื�อรับสิทธิในการเข้าพกัในโรงแรมของ
บริษัท เพื�อเป็นแรงจงูใจให้แก่ผู้ ถือหุ้นอยู่ร่วมประชมุจนจบการประชมุ  อีกทั  งเพื�อสง่เสริมให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชมุเพิ�มมากขึ  นและลงทนุในบริษัทเพิ�มเตมิ 
 

ตอบ: ประธานฯ กล่าวยืนยนัว่า บริษัทจะศกึษาแนวทางปฏิบตัิที�ดีที�สดุของบริษัทอื�น  และจะพิจารณาถึง
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และแจ้งข้อสรุปให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบในการประชมุคราวถดัไป  

 

นายวศิาล ชุณหวฒิุยานนท ์ผู้ ถือหุ้น    
 
� ขอให้ประธานฯ แจกแจงถงึความเป็นไปของกองทนุบนัยนั ทรี อินโดไชน่า โฮลปิทลัลติี   และสอบถามถึงแผน

ที�จะจดทะเบยีนกองทนุในตลาดหลกัทรัพย์หรือไม่  
 

ตอบ: ประธานฯ กล่าวถึงข่าวดีว่า โครงการได้ดําเนินการจนสําเร็จลุล่วงตามแผนงานและภายใต้
งบประมาณ 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที�กําหนดไว้  โครงการในประเทศเวียดนามนี  มีขนาดใหญ่กว่า ลากนู่า 
ภเูก็ต  มีพื  นที�เพียงพอในการสร้างโรงแรม 6 แหง่ สนามกอล์ฟ และโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ หากแต่
ข่าวร้ายสําหรับโครงการนี  คอืการเริ�มเปิดให้บริการในช่วงที�มีปัญหาทะเลจีนใต้ และวิกฤตความสมัพนัธ์จีน-
เวียดนาม  ซึ�งรัฐบาลจีนได้ออกข้อห้ามมิให้พลเมืองชาวจีนเดินทางไปยังประเทศเวียดนาม  ส่งผลให้
โครงการมผีลประกอบการที�ไม่ดใีนช่วงปีแรกที�เปิดให้บริการ อย่างไรก็ตาม ปัจจบุนัธุรกิจกําลงัปรับตวัดีขึ  น 
 

ภายใต้โครงสร้างของกองทนุ ผู้ลงทุนต้องขายคืนหน่วยลงทนุภายในเวลาที�กําหนด โดยบริษัทจะขายคืน
หน่วยลงทุนในอีก 2-3 ปีข้างหน้า  ส่วนเรื�องของการนํากองทนุเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เห็นว่า
ตลาดหลกัทรัพย์และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามยงัไม่มั�นคงนัก หากอยู่ในช่วงของการฟื นฟ ู   
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ผลประกอบการที�ไม่ดีของการลงทุนจนถึงปัจจุบันเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกที�ไม่สามารถควบคุมได้
ตามที�ได้กลา่วมา บริษัทหวงัวา่จะสามารถขายคนืหนว่ยลงทนุได้ในอกี 2-3 ปีข้างหน้า 
 

นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น 
 
� สอบถามถึงแผนในการปรับปรุงอัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม (Return On Asset : ROA) และอตัรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Return On Equity : ROE) ที�ค่อนข้างตํ�า  นอกจากนี   หากเปรียบเทียบ
มลูค่าทางบญัชีสทุธิในหุ้นของบริษัทที� 68 บาทต่อหุ้น กบัราคาหุ้นปัจจุบนัที�ซื  อขายในตลาดฯ ที� 24 บาทต่อ
หุ้น ถือว่าอยู่ในระดบัตํ�ามาก 
 
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชี  แจงว่าในการปรับปรุงอตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการ 
(Efficiency Ratios) บริษัทจะยงัคงมุ่งเน้นที�จะปรับปรุงอัตราการเข้าพกัและผลการเนินงานของกิจการ
โรงแรมควบคู่ไปกับการเพิ�มยอดขายอสงัหาริมทรัพย์  ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมาบริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้าง
ค่าใช้จ่ายของสาํนกังานใหญ่และจํานวนพนกังานให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ  น  นายควน เชท กลา่วเพิ�มเติมว่า
อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (Return On Equity : ROE) ที�อยู่ในระดบัตํ�าเป็นผลจากสินทรัพย์ที�ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ (non-income generating assets) ซึ�งสว่นใหญ่คือที�ดินที�ยงัไม่ได้พฒันา อตัราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นคาดว่าจะเพิ�มสูงขึ  นเมื�อมีการนําที�ดินที�ยังไม่ได้พัฒนามาพัฒนาเป็นโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ใน 2-3 ปีข้างหน้าตามที�ได้ชี  แจงก่อนหน้า  หากเปรียบเทียบกับบริษัทอื�นในธุรกิจโรงแรม
บริษัทมีอตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้นในระดบักลาง  ประธานฯ อธิบายว่า ภายใต้โครงสร้างผู้ ถือหุ้น
ในปัจจบุนั ผู้ ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นบริษัทในอตัราร้อยละ 10 ในขณะที�อีกร้อยละ 90 ถือโดยผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
10 ราย  จงึสง่ผลให้หุ้นของบริษัทในตลาดมีสภาพคลอ่งเพียงเลก็น้อย และมีราคาที�ตํ�า 
 

นายสวุิทย ์เลาหะพลวฒันา ผู้ ถือหุ้น 
 
• เพื�อช่วยเพิ�มสภาพคล่องให้หุ้นของบริษัท เสนอให้บริษัทพิจารณาโครงการซื  อหุ้นคืน (share buy-back 

scheme) หากบริษัทมีเงินสดเพียงพอ  โดยบริษัทสามารถซื  อหุ้นของบริษัทคืนเมื�อมีราคาตํ�าและขายคืนใน
ตลาดฯ เมื�อมีราคาสงูขึ  น 
 

ตอบ: ประธานฯ กลา่วว่า บริษัทต้องศกึษาและพจิารณาอย่างละเอียดรอบคอบในกฏระเบียบของหน่วยงานกํากบั
ที�เกี�ยวข้องกับโครงการซื  อหุ้นคืน  เพราะในบางประเทศไม่อนุญาตให้ดําเนินโครงการดังกล่าว  อีกทั  งยัง
อาจจะเกิดความเสี�ยงที�อาจทําให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายถือหุ้นบริษัทในอตัราร้อยละ 99  และบริษัทจะ
กลายเป็นผู้ทาํราคาหุ้นในตลาดทั  งที�ปกตจิะเป็นบทบาทของนายหน้าหลกัทรัพย ์
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หลงัจากไม่มผีู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามและเสนอเรื�องอื�นใดตอ่ที�ประชมุเพื�อพิจารณาอีก ดร. ชิงชยั ได้สง่ที�ประชมุ
กลบัให้ประธานฯ ที�ประชมุ 
 
ประธานฯ กล่าวขอบคณุผู้ถือหุ้นทกุทา่นที�มาประชมุ และกลา่วปิดประชมุ   

 
ปิดประชมุเวลา 17.12 น. 
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ประธานที-ประชุม 
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