บริษัท ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557

วันและเวลา

วันอังคารที 22 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น.

สถานที-ประชุม

ห้ องบันยันบอลรูม ชัน 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ อาคารไทยวา 2
เลขที 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

นายโฮ กวงปิ ง ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้ าทีประธานทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ทังนี
  นายโฮ กวงปิ ง ยังดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารของบริษัท
ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมจํานวน 142 ท่าน นับจํานวนหุ้นได้ 104,865,288 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 62.91 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจํ

านวน 166,682,701 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัท
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุม
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ทประชุ
ี มทราบว่า จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 โดยสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย บริษัทได้ รับคะแนน 96.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยบริษัทจะยังคงมุ่งมันพัฒนาการปฏิบตั ติ ามหลักการ
กํากับดูแลกิจการทีดีตอ่ ไป
เพือความสะดวกสําหรับท่านผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้ เชิญ นายสุรพล สุปรัชญา รองประธานกรรมการบริษัท แนะนํากรรมการ ผู้สอบบัญชี
และทีปรึกษากฎหมายของบริษัท ซึงได้ เข้ าร่วมประชุม พร้ อมทังนํ
 าเสนอวาระต่างๆ ตังแต่
 วาระที 1 จนถึงวาระที 7 และทุกๆ วาระทีพึงมี
ต่อทีประชุมเป็ นภาษาไทย
นายสุรพล ได้ แนะนํากรรมการ ผู้สอบบัญชี และทีปรึกษากฎหมายของบริษัท ซึงได้ เข้ าร่วมประชุม ดังนี 
กรรมการ
1.

นายวุฒิพล สุริยาภิวฒ
ั น์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสียง
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

2.

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสียง
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3.

นายอุดม วิชยาภัย

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสียง
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

4.

นายโฮ กวงจิง

กรรมการ

5.

นายเอเรียล พี วีร่า

กรรมการ

6.

นายเอ็ดดี  ซี ฮอก ไล

กรรมการ

7.

นายโฮ เรน ฮวา

กรรมการ

8.

นายชานคราร์ ชานดราน

กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ

9.

นายสจ๊ วต เดวิด เรดดิ ง

กรรมการ

ผู้สอบบัญชี
นางสาวรสพร เดชอาคม จากบริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด (ปั จจุบันเปลียนชือเป็ น “บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด”)
ตัวแทนของนายโสภณ เพิมศิริวลั ลภ ผู้สอบบัญชีของบริษัท
ที-ปรึกษากฎหมาย
นายสรายุทธ จิตต์ประเสริฐงาม และทีมงานจากบริ ษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี (ประเทศไทย) จํากัด ทีปรึกษากฎหมาย และตรวจสอบ
กระบวนการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง
นายสุรพล แจ้ งว่า เพือให้ สอดคล้ องกับการกํากับดูแลกิจการทีดีและเพือความโปร่ งใส บริษัทมีความยินดีทีจะขอเชิญผู้ถือหุ้นรายย่อย
เข้ าร่วมเป็ นพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แต่ไม่ปรากฎว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดอาสาเข้ าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับ
คะแนนเสียง
ก่อนทีจะนําเสนอวาระต่างๆ นายสุรพล ได้ ขอให้ เลขานุการบริษัทแจ้ งให้ ทีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนสําหรับ
การประชุมนี 
นางนันชลี เขจรนันทน์ เลขานุการบริษัท แจ้ งให้ ทีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนสําหรับการประชุมนี  ดังนี 
1.

ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 กําหนดไว้ ว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถือ หรือหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)

หน้ า 3/25

2.

สําหรับผู้ถือหุ้นทีมาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทีได้ รับมอบหมายให้ ออกเสียงลงคะแนนในห้ องประชุม ขอให้ ลงมติ
โดยใช้ บตั รลงคะแนนเสียงตามวาระทีเกียวข้ องซึงได้ แจกให้ แล้ ว ณ ช่วงลงทะเบียน เพือออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระนันๆ

โดยทําเครื องหมายถูกในช่อง “อนุมตั ิ” “ไม่อนุมตั ิ” หรื อ “งดออกเสียง” ช่องใดช่องหนึงทีเลือก ทังนี
  เฉพาะกรณีคสั โตเดียน
โปรดระบุจํานวนคะแนนเสียงในแต่ละช่องทีประสงค์จะลงคะแนน ลงชือด้ านล่างของบัตรลงคะแนนเสียง และส่งคืนให้ กับ
เจ้ าหน้ าทีของบริษัท

3.

ผู้รับมอบฉันทะทีได้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยในหนังสือมอบฉันทะทีถือมานัน ผู้ถือหุ้นได้ ออกเสียงลงคะแนนไว้ ล่วงหน้ า
ในทุกวาระก่อนเริมการประชุมแล้ ว ผู้รับมอบฉันทะท่านนันไม่
 ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม เนืองจากบริ ษัท
ได้ เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามทีระบุในหนังสือมอบฉันทะตังแต่
 ช่วงลงทะเบียนแล้ ว

4.

ผู้ถือหุ้นทีมาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้ นกรณีผ้ ลู งทุนต่างประเทศทีแต่งตังให้
 คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ ต้ องออกเสียงลงคะแนนด้ วยจํานวน
คะแนนเสียงทังหมดว่

า “อนุมตั ”ิ หรือ “ไม่อนุมตั ”ิ หรือ “งดออกเสียง” เท่านัน ทังนี
  บริ ษัทจะไม่นบั การออกเสียงลงคะแนน
หากบัตรลงคะแนนเสียงไม่สมบูรณ์หรือเป็ นโมฆะ เช่น มิได้ ลงลายมือชือในฐานะผู้ออกเสียงลงคะแนน

5.

คัสโตเดียนทีได้ รับแต่งตังโดยผู

้ ลงทุนในต่างประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทัง หมด หรื อแบ่งการออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ สามารถแบ่งจํานวนคะแนนเสียงที “อนุมตั ”ิ จํานวนคะแนนเสียงที “ไม่อนุมตั ิ” และจํานวนคะแนน
เสียงที “งดออกเสียง” ได้ ทังนี
  บริ ษัทจะไม่นบั การออกเสียงลงคะแนนนัน หากบัตรลงคะแนนเสียงไม่สมบูรณ์หรื อเป็ นโมฆะ
เช่ น มิได้ ลงลายมือชื อในฐานะผู้ออกเสียงลงคะแนน และ/หรื อ ออกเสียงลงคะแนนเกิ นกว่า คะแนนเสียงทีมีห รื อทีได้ รับ
มอบฉันทะ

ในการนับคะแนนเสียง จะนับจากบัตรลงคะแนนทีได้ สง่ คืนให้ กบั เจ้ าหน้ าทีของบริษัท หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สง่ คืนบัตรลงคะแนน จะถือ
ว่าผู้ถือหุ้นท่านนันไม่
 ประสงค์ร่วมพิจารณาหรื อออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน และจะไม่นบั จํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวสําหรับ
การลงมติในวาระนันๆ

จากนัน นายสุรพล ได้ ดําเนินการเสนอวาระต่อทีประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี 
วาระที- 1

พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556
นายสุรพล ได้ นําเสนอทีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 ซึงได้ สง่ สําเนาให้ ท่าน
ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือนัดประชุมแล้ ว นายสุรพลแจ้ งทีประชุมว่าคณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรนําเสนอ
ทีประชุมให้ การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556
นายสุรพล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
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เนืองจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี  ดังนี 
มติ

ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนรั บรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํ า ปี 2556 โดยมีรายละเอี ย ดของผลการ
นับคะแนน ดังนี 
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
•
ไม่อนุมตั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

102,420,451
0
102,420,451

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

3,054,400
105,474,851

•



100.00%
0.00%
100.00%

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

พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรับปี 2556
นายสุรพล ได้ เชิญ นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานกิจการของบริ ษัท สําหรับ
ปี 2556 ให้ ทประชุ
ี มทราบ
นายชานคราร์ ชานดราน ได้ รายงานต่อทีประชุม ดังต่อไปนี 
ปี 2556 นับว่าเป็ นปี ทีดีสาํ หรับการดําเนินงานธุรกิจโรงแรมของบริ ษัท โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต เข้ าสูป่ ี ทีสอง
ของการเปิ ดดําเนินการใหม่ มีอตั ราการเข้ าพักในปี 2556 ทีร้ อยละ 73 เพิมขึ นจากปี ก่อนทีอัตราการเข้ าพักอยู่ที
ร้ อยละ 56 โรงแรมบัน ยัน ทรี กรุงเทพ ยังคงมีอตั ราการเข้ าพักและอัตราค่าห้ องพักในระดับทีดี ส่วนอัตราการเข้ าพัก
และอัตราค่าห้ องพักของโรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ตคงที
การขายอสังหาริ มทรั พย์ ยังคงเติบโตอย่า งต่อเนือง ในปี 2556 การก่อสร้ า งโครงการลากูน่า ชอร์ ส ซึงเปิ ดตัว
โครงการเมือปลายปี 2555 และโครงการลากูนา่ พาร์ ค ซึงเปิ ดตัวโครงการในปี 2556 มีความคืบหน้ ามากขึน บริษัท
สามารถขายอสังหาริ มทรัพย์ได้ ทงั  หมด 168 ยูนิต มูลค่ารวม 1,544 ล้ านบาท แต่บริ ษัทสามารถรับรู้ รายได้ จาก
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การขายเพียง 19 ยูนติ เทียบกับปี 2555 ทีบริ ษัทรับรู้รายได้ จากการขาย 26 ยูนิต เนืองจากนโยบายการบัญชีเรื อง
การรับรู้รายได้ จากการขายดังกล่าว บริษัทได้ สร้ างรายได้ ทพร้
ี อมจะถูกรับรู้ทางบัญชีเป็ นจํานวนถึง 2 พันล้ านบาท
ในอีกหลายปี ข้างหน้ า
บริ ษัทยังคงมุ่งมันในการเป็ นบริ ษัททีมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยได้ ดําเนินการในหลากหลายรู ปแบบ
อาทิเช่น การจ้ างงานอย่างเป็ นธรรม การสร้ างงานในชุมชนท้ องถิน และการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม บริษัทยังได้ เข้ าร่ วม
โครงการเอิร์ทเช็ค (EarthCheck) และริ เริมศูนย์การเรียนรู้เคลือนที (mobile learning) สําหรับเด็ก ในส่วนโรงเรี ยน
อนุบาล ลากูน่า ภูเก็ต ยังคงเปิ ดสอนนักเรี ยนในระดับอนุบาลแก่บุตรพนัก งาน และประชาชนในชุมชนโดยไม่คิด
มูลค่า
แนวโน้ มในปี 2557 บริ ษัทยังคงเฝ้าระวังผลกระทบทีอาจเกิด กับธุรกิจของบริ ษัท และมุ่งเน้ นการบริ หารจัด การ
กระแสเงินสด การปรับโครงสร้ างขององค์กรในปี ก่อนหน้ ามีส่วนช่วยในการปรับลดค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท และด้ วย
ยอดขายอสังหาริ มทรั พย์ อย่างทีเป็ นอยู่ บริ ษัทยังคงมันใจว่าจะสามารถรับมือกับภาวะเศรษฐกิจตกตําอืนใดที
อาจจะเกิดขึ นได้
รายละเอียดกิ จการของบริ ษัทปรากฏในรายงานประจําปี 2556 ทีได้ จัดส่งให้ ท่า นผู้ถือหุ้นทุกท่า นพร้ อมหนังสือ
นัดประชุมแล้ ว
นายสุรพล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ผู้ถอื หุ้นได้ ซกั ถาม และฝ่ ายจัดการได้ ชี แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี 
นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น


สอบถามถึงมูลค่าโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ทีบริ ษัทกําลังดําเนินการอยู่ 2 โครงการ คือ โครงการ
ลากูน่า ชอร์ส และโครงการลากูนา่ พาร์ ค
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชีแ จงว่าทังสองโครงการนี

มีมลู ค่ารวม 4.5 พันล้ านบาท นายสจ๊ วต เรดดิ ง
กรรมการ กล่าวเพิมเติมว่า โครงการลากูน่า ชอร์ ส ประกอบด้ วยอพาร์ ทเม้ นท์จํานวน 334 ยูนติ มีมลู ค่าการ
ขายโดยรวมประมาณ 2.3 พันล้ านบาท ส่วนโครงการ ลากูนา่ พาร์ ค ประกอบด้ วยทาวน์โฮม และบ้ านเดียว
จํานวน 251 ยูนติ มีมลู ค่าการขายโดยรวมประมาณ 2.2 พันล้ านบาท
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นอกจากโครงการลากูน่า ชอร์ ส และโครงการลากูน่า พาร์ ค บริ ษัทมีโครงการใหม่อืนทีจะช่วยเพิมรายได้
ให้ แก่บริษัทในปี หน้ าหรือไม่
ตอบ: นายสจ๊ วต เรดดิ ง ชีแ จงว่าปั จจุบนั บริ ษัทได้ ขายอสังหาริ มทรัพย์ไปแล้ วมูลค่า 2.5 พันล้ านบาท จาก
มูลค่าโครงการทังสิ
 น 4.5 พันล้ านบาท ซึงจะสามารถรับรู้รายได้ ในอีก 2-3 ปี ข้ างหน้ า นอกจากนี  บริ ษัทยังมี
อสังหาริมทรัพย์ทีสร้ างแล้ วเสร็ จทีจะสามารถรับรู้รายได้ หลังจากการขายอีก 1.1 พันล้ านบาท ซึงบริ ษัทจะ
ดําเนินกลยุทธ์ต่างๆ เพือทีจะขายยูนิตเหล่านี ในอีก 2-3 ปี ข้ างหน้ า นายชานคราร์ ชานดราน กล่าวเพิมเติม
ว่าบริษัทยังมีทีดินรอการพัฒนาอีก 1,100 ไร่

นายนพชัย ตังไตรธรรม

ผู้ถือหุ้น


จากผลประกอบการของปี 2556 บริ ษัท มี ก ารโอนกลับผลขาดทุนจากการด้ อยค่า เงิ น ลงทุน ในบริ ษั ท
ไทยวาสตาร์ ช จํากัด (มหาชน) (TWS) จํานวน 245 ล้ านบาท จากทีได้ ตงค่
ั  าเผือการด้ อยค่าจํานวนทังสิ
 น
334 ล้ านบาท แต่มีกําไรสุทธิ จากผลการดําเนินงานเพียง 112 ล้ านบาท จากทีกล่าว สามารถสรุปได้ ว่า
บริษัทมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานใช่หรื อไม่
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชีแ จงว่าในปี 2556 มีรายการพิเศษหลายรายการ อาทิเช่น ค่านายหน้ า
การขายของโครงการลากูน่า ชอร์ ส (40 ล้ านบาท) การจ่ายเงินค่าชดเชยตามกฎหมายจากการเลิกจ้ าง ซึง
เกิดจากการปรับโครงสร้ างองค์กร (30 ล้ านบาท) และรายการอืนๆ เช่น ภาษี หกั ณ ทีจ่าย (10 ล้ านบาท)
รวมรายการพิเศษทังสิ
 นประมาณ 80-90 ล้ านบาท แต่หากพิจารณาในแง่ของการประหยัดรายจ่าย บริษัท
จะได้ รับประโยชน์ต่อไปในอนาคตจากการปรับโครงสร้ างองค์กรนี ประมาณ 82 ล้ านบาทต่อปี

นายณรงค์ พันธ์โนราช ผู้ถือหุ้น


สอบถามถึงสาเหตุการโอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์โอนกลับ จํานวน 1,160 ล้ านบาท ตามที
ปรากฏในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตอบ: นายควน เชท ผู้ช่วยผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายการเงินและบริ หาร ชีแ จงว่า ตามทีปรากฏในงบแสดง
ฐานะการเงิน บริ ษัทมีรายการ “ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์” ลดลง 1.5 พันล้ านบาท เป็ นผลมาจากมูลค่า
ทีดินทีลดลงจากการประเมินราคาทรั พย์ สินในปี 2556 ซึงเป็ นการประเมินราคาสินทรัพย์ทุก 3 ปี ตาม
นโยบายของบริ ษัท จากการประเมินราคาคราวก่อน ผู้ประเมินราคาพิจารณาว่าทีดินรอการพัฒนาทังหมด

(สวนและทะเลสาบ) บริ เ วณรอบโรงแรมถื อเป็ นส่วนหนึงของโรงแรม ส่งผลให้ ราคาประเมินมูลค่า ทีดิน
ดังกล่าวมีราคาสูง แต่ภายหลังจากการขายโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรมลากูน่า บีช รี สอร์ ท
ผู้ประเมินราคาพิจารณาว่าทีดินรอการพัฒนาดังกล่าวมิได้ เป็ นส่วนหนึงของโรงแรม จึงทําให้ ราคาประเมิน
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มูลค่าทีดินลดลง นายควน เชท เน้ นยํ าว่าการลดลงของมูลค่าทีดินดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุน
ของบริษัท
นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น


โครงการลากูน่า ชอร์ ส และลากูนา่ พาร์ ค มีทงหมดกี
ั
เฟส
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชีแ จงว่า โครงการลากูน่า ชอร์ ส มี 2 เฟส การก่อสร้ างในเฟสที 1 เพิงเริ ม
ดําเนินการ และคาดว่าจะแล้ วเสร็จในไตรมาสสุดท้ ายปี 2558 นายสจ๊ วต เรดดิ ง อธิบายเพิมเติมว่า บริษัท
ได้ พฒ
ั นาโครงการลากูน่า พาร์ ค เฟสที 1 บนทีดินเนื อที 53 ไร่ ของบริ ษัท ซึงประกอบด้ วยบ้ านพัก 251 ยูนิต
ทัง นี  ยังมีทีดิน อีก 183 ไร่ ซึงบริ ษัทมีสิทธิ พิจารณาทีจะซือ เพิมเติมได้ ภายในเดือนกรกฎาคม ปี 2561
นายสุวิทย์เสนอแนะว่าหากทีดินมีราคาประมาณ 7 ล้ านบาทต่อไร่ บริษัทน่าจะพิจารณาใช้ สทิ ธิ ในการซือ
ทีดินทังหมด




บริษัทมีการรับรู้รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี นี เป็ นจํานวน 1.1 พันล้ านบาท ใช่หรือไม่
ตอบ: นายสจ๊ วต เรดดิง ชีแ จงว่าอสังหาริ มทรัพย์ทีจะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จมีมลู ค่า 1.1 พันล้ านบาท และจะ
สามารถรับรู้รายได้ ก็ต่อเมือได้ ขายอสังหาริมทรัพย์นนๆ
ั  และได้ รับชําระเงินขันตํ
 าร้ อยละ 50 แล้ ว



สอบถามอัตราส่วนกําไรขันต้
 นและกําไรสุทธิของการขายอสังหาริมทรัพย์เปรียบเทียบกับธุรกิจโรงแรม
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชีแ จงว่าอัตรากําไรขันต้
 นของธุรกิจโรงแรมอยู่ทีประมาณร้ อยละ 35-50
ขึ นอยู่กับปั จจัยหลายประการ เช่น ปริ มาณการขาย อัตราค่าห้ องพักเฉลีย ชือเสียงของโรงแรม และอืนๆ
นายสจ๊ วต เรดดิง ชีแ จงเพิมเติมในส่วนการขายอสังหาริ มทรัพย์ มีอตั รากําไรขัน ต้ นระหว่างร้ อยละ 30-45
แตกต่างกันตามประเภทของสินค้ า ตัวอย่า งเช่น โครงการลากูน่า ชอร์ ส และลากูน่า พาร์ ค มีอัตรากําไร
ขันต้
 นร้ อยละ 30-40 ในขณะทีสินค้ าทีเป็ นทีรู้จักภายใต้ เครื องหมายการค้ า อาทิเช่น บัน ยัน ทรี เรสซิเด้ นซ์
มีอตั รากําไรขันต้
 นสูงกว่าอยู่ทประมาณร้
ี
อยละ 40-50 กําไรขันต้
 น หมายถึง รายได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายทางตรง
ในการก่อสร้ างและค่าทีดิน ขณะทีกําไรสุทธิ หมายถึง กําไรหลังหักค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานต่างๆ ด้ วย
อาทิเช่น ค่าใช้ จ่ายทางการขายและการตลาด (ร้ อยละ 7-10) ค่าใช้ จ่ายพนักงาน (ประมาณร้ อยละ 5) และ
ภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คล



สอบถามถึงสาเหตุทีอัตราส่วนกําไรสุทธิต่อรายได้ รวม และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีอตั ราที
ตํามาก ทีร้ อยละ 2.57 และร้ อยละ 0.94 ตามลําดับ
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ตอบ: นายควน เชท ชี แจงว่า อัตราทีตําเป็ นผลมาจากอัตรากําไรสุทธิจากการดําเนินงานของโรงแรมมีอตั รา
ทีตําประมาณร้ อยละ 2 เป็ นผลจากค่าเสือมราคาและค่าใช้ จ่ายทางการเงินจํานวนมากซึงเกียวเนืองกับการ
ประกอบกิจการของโรงแรม


ความคืบหน้ าการก่อสร้ างและรายได้ จากการลงทุนของบริษัทในกองทุนบันยัน ทรี อินโดไชน่า โฮสปิ ทัลลิตี 
ซึงดําเนินการพัฒนารีสอร์ ท แบบครบวงจรในเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชีแ จงว่าโครงการในเฟสแรกก่อสร้ างแล้ วเสร็ จในปี 2556 ประกอบด้ วย
โรงแรมอังสนา โรงแรมบันยัน ทรี สนามกอล์ฟออกแบบโดย Nick Faldo และบ้ านพักบนเขาเพือขาย ซึงได้
เปิ ดตัว อย่างเป็ นทางการเมือเดือนเมษายน ปี 2556 ปั จจุบันโครงการก้ า วเข้ า สู่เดือนทีสิบของการเปิ ด
ดํา เนินการ อัตราการเข้ าพัก มีแนวโน้ มปรั บตัวสูงขึน ทางฝ่ ายจัด การคาดการณ์ ว่าอัต ราการเข้ า พักของ
โรงแรมจะยังคงปรับตัวสูงขึ นอย่างต่อเนือง และการขายอสังหาริมทรัพย์จะดําเนินไปได้ ด้วยดี



สอบถามเงินลงทุนของบริ ษัทและสัดส่วนเงินลงทุนในโครงการเวียดนาม และระยะเวลาทีบริ ษัทจะได้ รับ
ผลตอบแทนคืน
ตอบ: ประธานฯ ชีแ จงว่า กลุ่มบริ ษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) ร่ วมกับกลุ่มบริ ษัท
บันยัน ทรี โฮลดิ งส์ จํากัด และนักลงทุนภายนอก ได้ ลงทุนในกองทุนบันยัน ทรี อินโดไชน่า โฮสปิ ทัลลิตี  มีเงิน
ลงทุนทังสิ
 นเป็ นเงินสดจํานวน 283 ล้ านเหรียญสหรัฐ ซึงปั จจุบนั ใช้ เงินลงทุนไปแล้ วจํานวน 200 ล้ านเหรียญ
สหรัฐ ในโครงการลากูนา่ ลังโก ตังอยู
 ่ทีเมืองเว้ ใกล้ เมืองดานัง ในประเทศเวียดนาม กองทุนนี มีอายุ 6 ปี ซึง
จะครบกําหนดในปี 2559 แต่ผ้ ลู งทุนสามารถเลือกทีจะขยายระยะเวลากองทุนไปได้ อกี 2 ปี ในการพิจารณา
การออกจากกองทุนภายหลังสิ นสุดระยะเวลา 6 ปี ของกองทุน มีทางเลือกทีหลากหลาย เช่น (1) การขาย
โรงแรมบางส่วนหรื อทังหมดให้

กบั ผู้ลงทุน (2) การเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนเป็ นครัง แรก (Initial Public
Offering) ในฮ่องกง หรื อในประเทศเวียดนาม หรื อ (3) การปรับโครงสร้ างกับสินทรัพย์อืนๆ นายชานคราร์
ชานดราน ชี แจงเพิมเติมว่าบริษัทได้ ลงทุนจํานวน 418 ล้ านบาท เทียบเท่ากับสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 5 ใน
โครงการนี  ปั จจุบนั บริษัทยังมิได้ ตดั สินใจเกียวกับการออกจากกองทุนนี 



สอบถามผลประโยชน์ทีบริษัทได้ รับในการลงทุนในกองทุนบันยัน ทรี อินโดไชน่า โฮสปิ ทลั ลิตี 
ตอบ: ประธานฯ ชีแ จงว่าปั จจุบนั ยังเร็ วเกินไปทีจะคาดการณ์ได้ ว่า บริ ษัทจะได้ ผลประโยชน์อะไรบ้ างและ
เมือไรจากการลงทุนนี  เนืองจากโรงแรมเพิงจะเปิ ดดําเนินงานเป็ นเวลาไม่ถึง 1 ปี และมีผลการดําเนินงาน
โดยรวมตํากว่าทีคาดการณ์ ไว้ ทัง นี  ประมาณการผลตอบแทนโดยรวมสามารถแจกแจงได้ เมือออกจาก
กองทุนเท่านัน
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บริ ษั ท ใช้ เ กณฑ์ อ ะไรในการพิ จ ารณาลงทุ น โครงการในประเทศเวี ย ดนาม มี ก ารลงทุน ตัง แต่ เ มื อไร
มีผลตอบแทนจากการลงทุนแรกเริมอย่างไร
ตอบ: ประธานฯ ชีแ จงว่า เกณฑ์ ขัน ตําทีบริ ษัทใช้ พิจารณาในการลงทุน คือ อัตราผลตอบแทนภายใน
(Internal Rate of Return: IRR) ทีอัตราร้ อยละ 10 หาก IRR มีอตั ราทีตํา กองทุนจะไม่มีผลตอบแทน หรื อ
ผลประโยชน์ให้ แก่ผ้ จู ดั การกองทุน แต่หาก IRR สูงกว่าอัตราขันตํ
 า ผู้จัดการกองทุนจะได้ รับผลตอบแทน
ร้ อยละ 20 ดังนัน กรรมการบริ ษัทคาดหวังอัตรา IRR ทีร้ อยละ 10-20 ปั จจุบัน โครงการมีมลู ค่า ตํากว่าที
คาดการณ์ไว้ เนืองจากโครงการอยู่ในช่วงเริมต้ น อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ รับประกันผลตอบแทนการลงทุน
กับผู้ลงทุน



สอบถามเกี ยวกับการลงทุนในต่างประเทศของบริ ษัท ผ่า นบริ ษั ท ทรอปิ คอล รี สอร์ ท จํา กัด (TRL) และ
บริษัท ไบเบซ อินเวสเมนท์ จํากัด (BI)
ตอบ: นายควน เชท ชีแ จงว่า บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 19.8 ใน BI และการลงทุนส่วนใหญ่ของ BI คือ การถือ
หุ้นร้ อยละ 36 ในบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ งส์ จํากัด (BTH) ซึงเป็ นบริษัทแม่ของ LRH บริษัทถือหุ้นร้ อยละ 26
ใน TRL ทีมีสดั ส่วนความเป็ นเจ้ าของในโครงการลากูน่า บินตัน ซึงประกอบด้ วย โรงแรมบันยัน ทรี บินตัน
โรงแรมอังสนา บินตัน และสนามกอล์ฟ



บริษัทได้ รับเงินปั นผลจาก BTH ผ่านการลงทุนใน BI หรือไม่
ตอบ: นายควน เชท ชีแ จงว่า บริ ษัทยังไม่ได้ รับเงินปั นผลจาก BI เนืองจากเป็ นเพียงผู้ถือหุ้นรายย่อย จึง
ไม่ได้ อยู่ในฐานะทีจะบังคับให้ มีการจ่ายเงินปั นผลได้ นายเอเรี ยล วีร่า กรรมการ กล่าวเพิมเติมว่า BI ถูก
จัดตังขึ
 นเพือถือหุ้นของ BTH เพือนําเข้ าเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปั จจุบนั BI กําลังมองหา
ช่องทางการลงทุนในโครงการอสังหาริ มทรั พย์ในต่า งประเทศ เช่ น นิว ยอร์ ก โดยการสร้ างอพาร์ ทเม้ นท์
เพือขาย BI มีเงินสดไม่มากนักเนืองจากมีรายได้ ทางเดียวจากเงินปั นผลรับจาก BTH เท่านัน



สอบถามงบประมาณทัง หมดในการปรับปรุ งสนามกอล์ฟ 18 หลุม กําหนดแล้ วเสร็ จ และผลกระทบจาก
การปิ ดปรับปรุง
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชีแ จงว่าการปรับปรุงสนามกอล์ฟใช้ งบประมาณทังหมด

3 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ รวมการสร้ างถนนสําหรับรถกอล์ฟ และคาดว่าจะดําเนินการแล้ วเสร็ จในเดือนมกราคม 2558 บริษัท
ได้ วางแผนการปรับปรุงสนามกอล์ฟล่วงหน้ าเพือให้ ฝ่ายการตลาดของโรงแรมสามารถแนะนําให้ ลกู ค้ าของ
โรงแรมทราบล่วงหน้ าถึงการปรับปรุงสนามกอล์ฟก่อนทีจะเดินทางมายังโรงแรม การปรับปรุงนี จะช่วยเพิม
รายได้ และดึงดูดนักกอล์ฟมากขึ น และคาดว่าจะคืนทุนในเวลา 4-5 ปี ข้ างหน้ า

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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สอบถามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ข้ อ 17.4 การหยุดรับรู้สว่ นแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัท
ทรอปิ คอล รีสอร์ ท จํากัด (TRL) หมายความว่าอย่างไร หยุดรับรู้เมือไร และเพราะเหตุใด
ตอบ: นายควน เชท ชี แจงว่า กรณีนี คล้ ายคลึงกับกรณีของ TWS ทีบริษัทตังค่
 าเผือการด้ อยค่าในเงินลงทุน
ใน TRL ร้ อยละ 100 โดยแสดงมูลค่า ของการลงทุนเป็ นศูนย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน นายเอเรี ย ล วีร่า
อธิบายเพิมเติมว่าการหยุดรับรู้นี เป็ นไปตามหลักความรับผิดจํากัด กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นจะมีความรับผิดจํากัด
เพียงเท่าจํานวนทุนทีได้ ลงทุนในบริษัทเท่านัน เมือใดก็ตามทีบริษัทมีผลขาดทุนเกินกว่าจํานวนเงินทีผู้ถือหุ้น
ลงทุน ผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับภาระส่วนแบ่งการขาดทุนในส่วนทีเกินทุนทีตนลง



นอกจากลากูน่า บินตัน TRL มีการลงทุนในบริษัทย่อยอืนอีกหรือไม่ TRL มีแผนปรับโครงสร้ างหนี หรือไม่
ตอบ: นายเอ็ดดี  ซี ชีแ จงว่า TRL มิได้ ประกอบกิจการอืนใด มีเพียงการลงทุนในลากูน่า บินตันเป็ นหลัก
ประธานฯ อธิบายเพิมเติมว่า TRL เป็ นเพียงผู้ถือหุ้นรายหนึงของลากูน่า บินตันเท่านัน ยังมีผ้ ถู ือหุ้นรายอืน
ทีร่วมลงทุน เช่น LG Group (เกาหลี), JAIC (ญีปุ่ น) และอืนๆ หลังจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2540
ส่งผลให้ ค่าเงินสกุลรูเปี ยของอินโดนีเซียลดตําลง ทําให้ TRL ไม่สามารถจ่ายคืนเงินกู้ยืมในสกุลเหรียญสหรัฐ
ได้ และได้ พยายามทีจะปรับโครงสร้ างหนี แต่ก็ไม่ประสบผลสําเร็จ แม้ ว่าสินทรัพย์บางส่วนได้ ถกู ขายออกไป
แต่ TRL ยังคงไม่สามารถทีจะชําระหนี  และอาจจะไม่สามารถทีจะชําระหนี ได้ อย่างครบถ้ วน แนวทางเดียวที
จะปรับโครงสร้ างหนี ได้ คือ การขายสินทรัพย์ออกไป และด้ วยสถานการณ์ของประเทศอินโดนีเซียทีกําลัง
กลับเข้ ามาสูต่ ลาดโลก อาจจะมีความเป็ นไปได้ ทีสินทรัพย์ของ TRL จะได้ รับการประเมินมูลค่าสูงขึ นใน
อนาคตอันใกล้



สอบถามการตังค่
 าเผือการด้ อยค่าเงินลงทุนใน TWS ภายหลังกลับเข้ ามาทําการซือ ขายในตลาดหลักทรัพย์
ตังแต่
 วนั ที 31 ตุลาคม 2556 และราคาหุ้นของ TWS ในปั จจุบนั ส่งผลกระทบต่อการตังค่
 าเผือการด้ อยค่านี 
หรือไม่
ตอบ: นายควน เชท ชี แจงว่า บริษัทได้ ตงค่
ั  าเผือการด้ อยค่าของเงินลงทุนใน TWS ไว้ ทงจํ
ั  านวนคิดเป็ นมูลค่า
334 ล้ านบาท แต่ด้วยหุ้นของ TWS ณ สิ นเดือนธันวาคม 2556 มีราคาอยู่ที 19 บาทต่อหุ้น (19 บาทต่อหุ้น
คิดเป็ นมูลค่าทางตลาดของหุ้น TWS ทีบริษัทถืออยู)่ ทําให้ บริษัทได้ โอนกลับค่าเผือการด้ อยค่าของเงินลงทุน
ใน TWS เป็ นจํานวนเงิน 245 ล้ านบาท หากในอนาคตราคาหุ้นของ TWS ปรับตัวเพิมสูงขึน บริ ษัทจะ
สามารถโอนกลับค่าเผือการด้ อยค่าของเงินลงทุนได้ อีกสูงสุดเป็ นจํานวน 89 ล้ านบาท หรื อเป็ นจํานวนรวม
334 ล้ านบาท
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สอบถามมูลค่าหุ้นของ TWS ทีบริษัทถืออยู่ ณ ปั จจุบนั
ตอบ: นายควน เชท ชี แจงว่า มูลค่าหุ้น TWS ทีบริษัทถืออยู่มมี ลู ค่าประมาณ 400 ล้ านบาทตามราคาตลาด
ในปั จจุบนั และเมือบริ ษัทตัดสินใจทีจะขายหุ้นนี  จํานวนเงินทีได้ รับในส่วนทีเกินจากเงินลงทุนสามารถรับรู้
เป็ นกําไรของบริษัท



ขอให้ ชีแ จงความไม่สอดคล้ องกันระหว่างคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ “บริ ษัทมีส่วนแบ่ง
ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ ว มเพิมขึน 16 ล้ า นบาท ส่ว นใหญ่เกิด จากผลขาดทุนทีสูงขึน ของบริ ษัท
ลิเจียง บันยัน ทรี โฮเท็ล จํากัด (LBTH)” กับ รายการธุรกรรมระหว่างบริ ษัทในกลุม่ กับบุคคลทีเกียวข้ องกัน
ในปี 2556 ทีเปิ ดเผยว่า “LBTH จ่ายเงินปั นผลจํานวน 85 ล้ านบาทให้ กับบริ ษัท ลากูน่า บันยัน ทรี จํากัด
(LBTL)”
ตอบ: นายควน เชท ชีแ จงว่า ในปี 2556 บริ ษัทมีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน LBTH จํานวน 21
ล้ านบาท แต่ LBTH ได้ มีการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินจํานวน 85 ล้ านบาท ให้ กบั LBTL การจ่ายเงินปั นผลนี 
เป็ นผลมาจากการขายอสังหาริ มทรัพย์ในปี ก่อน มิได้ มาจากผลกําไรจากการดําเนินงานของบริ ษัทในปี 2556
นายเอ็ดดี  ซี ชีแ จงเพิมเติมว่า LBTH มีการดําเนินธุรกิจ 2 ส่วน คือ การดําเนินกิจการด้ านโรงแรม และการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ เงินปั นผลทีได้ รับจาก LBTH ตามจํานวนเงินลงทุนจํานวนร้ อยละ 24 ของ LBTL เป็ น
ผลประกอบการทีดีจากการขายอสังหาริ มทรัพย์ LBTH กําลังเข้ าสูเ่ ฟสทีสองของการขายอสังหาริ มทรัพย์
บริษัทคาดว่าจะได้ รับผลตอบแทนทีดีขนในอนาคต
ึ



ค่านายหน้ าจากการขายโครงการลากูน่า ชอร์ ส จํา นวน 34 ล้ า นบาท บริ ษัทมีการจ่ายค่า นายหน้ าให้ แก่
พนักงานขายในอัตราอย่างไร
ตอบ: นายสจ๊ วต เรดดิ ง ชีแ จงว่าบริ ษัทจ่ายค่านายหน้ าประมาณร้ อยละ 1 ให้ กับพนักงานขายของบริ ษัท
ในขณะทีตัวแทนจากภายนอกจะได้ รับค่านายหน้ าร้ อยละ 5-8



สอบถามพืน ทีให้ เช่า อัตราค่าเช่า และแผนการปรับปรุ งอาคารไทยวาและคาแนล วิลเลจเพือเพิมรายได้
ตามทีปรากฏในรายงานประจําปี บริษัทมีรายได้ จากการเช่าลดลงร้ อยละ 4 ในปี 2556
ตอบ: นายควน เชท ชีแ จงว่าอาคารไทยวา มีพื นทีให้ เช่าสุทธิประมาณ 13,000 ตารางเมตร มีอัตราค่าเช่า
550 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ส่วนคาแนล วิลเลจ มีพื นทีให้ เช่าประมาณ 3,000 ตารางเมตร มีอัตราค่า
เช่า 1,000 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน มีก ารปรั บปรุ งล็อบบีข องอาคารไทยวาในปี 2556 และมีแผน
ดําเนินการปรับปรุงทางเดินรถและพื นทีส่วนกลางในปี 2557 ในส่วนคาแนล วิลเลจ ฝ่ ายจัดการมีแผนทีจะ
ปรับปรุงและพัฒนาทังโครงการ

แต่ยงั ไม่มขี ้ อสรุปใดๆ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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บริษัทมีรายได้ อืนลดลง 58 ล้ านบาท ซึงส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการลดลงของกําไรจากการเปลียนแปลงใน
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื อการลงทุ น สอบถามวิ ธี ก ารคํ า นวณมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
ตอบ: นางสาวอารี วรรณ์ ศรี วิชชุพงษ์ ชีแ จงว่า การประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนจะมีการ
ประเมินทุกปี โดยผู้ประเมินราคาอิสระ ในปี 2555 บริ ษัทมีรายได้ อืนเพิมขึน 80 ล้ านบาทจากการประเมิน
ราคา ในขณะทีปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ 20 ล้ า นบาทจากการประเมินราคา ดังนัน รายได้ อืนในปี 2556
ลดลงประมาณ 60 ล้ านบาท เมือเทียบกับปี 2555

นายสมภพ ชุณหโชติอนันต์ ผู้ถือหุ้น


สอบถามว่าบริ ษัทมีแผนทีจะปรับปรุงกิจการลากูน่า บินตันหรื อไม่ เนืองจากในปี 2556 TRL มีผลขาดทุน
305 ล้ านบาท ซึงสูงกว่าปี 2555
ตอบ: นายเอ็ดดี  ซี ชี แจงว่าการลงทุนใน TRL ซึงขณะนี มีรายการหนี สินมากกว่าสินทรัพย์ จึงได้ มีการบันทึก
เงินลงทุนนีม ลู ค่าเป็ นศูนย์ อีกทัง TRL เป็ นบริ ษัทร่ วม การขาดทุนใดๆ ในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
บริษัท ในส่วนลากูนา่ บินตัน ทีมีการขาดทุนอย่างต่อเนือง เป็ นผลจากภาระหนี สินจํานวนมากทีต้ องแบกรับ
เนืองจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชียทีเกิดขึ น 15 ปี ทีผ่านมา และถึงแม้ ว่าการดําเนินงานมีผลกําไร แต่
กําไรสุทธิจะยังคงขาดทุนเป็ นผลมาจากค่าใช้ จ่ายทางการเงินทีสูง ดังนัน บริ ษัทถือว่าการลงทุนใน TRL ได้ มี
การบันทึกบัญชีตงค่
ั  าเผือการด้ อยค่าจนมูลค่าเงินลงทุนเป็ นศูนย์มานานแล้ ว



บริษัทมีแผนการหาเงินกู้อืนเพือลดค่าใช้ จ่ายทางการเงินทีสูงของลากูน่า บินตันหรือไม่
ตอบ: นายเอ็ดดี  ซี ชี แจงว่าการลดค่าใช้ จ่ายทางการเงินเป็ นเรืองยาก เพราะบริษัทต้ องชําระคืนเงินทีกู้ยืมมา
ลงทุนในโครงการคืนให้ กบั สถาบันการเงินก่อน และยังไม่มีความเป็ นไปได้ ทีบริษทั จะสามารถคืนเงินกู้ยืมนัน
ในอนาคตอันใกล้ นี  ปั ญหานี เป็ นปั ญหาต่อเนืองซึงเกิดขึ นตังแต่
 15 ปี ทีแล้ ว เมืออินโดนีเซียได้ รับผลกระทบ
จากวิกฤตการณ์ทางการเงิน และค่าเงินสกุลรูเปี ยตกตํา ซึงส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลียนในปี 2540 และ
ส่งผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อการดําเนินงานของลากูน่า บินตัน

ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ซกั ถาม และฝ่ ายจัดการได้ ชี แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี 


สอบถามอัตราการเข้ าพักในไตรมาสแรก ปี 2557 เมือเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2556
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชีแ จงว่าอัตราการเข้ าพักในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557 ตํากว่าปี ก่อนหน้ า
อยู่ประมาณร้ อยละ 10 ส่ว นใหญ่ เป็ นผลจากโรงแรมบันยัน ทรี กรุ งเทพ มีอัต ราการเข้ า พัก ลดลงอยู่ที

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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ร้ อยละ 57 ในไตรมาสแรกของปี 2557 ส่วนอัตราการเข้ าพักของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตยังคงอยู่ในระดับสูง
เนืองจากเป็ นฤดูกาลท่องเทียวและมีเทียวบินตรงไปยังภูเก็ต ด้ วยเหตุนี  ความไม่แน่นอนทางการเมืองใน
กรุงเทพฯ ไม่ได้ สง่ ผลกระทบต่ออัตราการเข้ าพักในภูเก็ตมากนัก


สอบถามสัดส่วนรายได้ จากธุรกิจโรงแรมและจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2556
ตอบ: นายสจ๊ วต เรดดิ ง ชีแ จงว่ารายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์จะยังไม่สามารถรับรู้ ได้ จนกว่าโครงการ
จะก่อสร้ างเสร็จสมบูรณ์ ในแง่ของอัตราส่วนของรายได้ รวม รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ทีบริ ษัทรับรู้
ในปี 2556 อยู่ประมาณร้ อยละ 10 ของรายได้ รวม เมือเทียบกับปี 2549 - 2551 ทีบริ ษัทมีการรับรู้ รายได้
ร้ อยละ 30 อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสแรกของปี 2557 มีมลู ค่าการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,000 ล้ านบาท หรื อ
ขายไป 93 ยูนติ

เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริ ษัท สําหรับปี
2556
วาระที- 3

พิจ ารณาและอนุ มั ติง บการเงิน ของบริ ษั ท สํ า หรั บ ปี สิ น> สุ ด ณ วั น ที- 31 ธั น วาคม 2556 ซึ- ง ผ่ า นการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้ อมรายงานผู้สอบบัญชี
นายสุรพล ได้ รายงานสรุ ปสาระสําคัญการดําเนินงานทางการเงินตามทีปรากฎในงบการเงินของบริ ษั ท สําหรั บ
ปี สิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 ซึงได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว โดยผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็น
แบบไม่มีเงือนไขต่อทีประชุม รวมทังได้
 วิเคราะห์รายได้ และผลกําไรของกลุม่ บริษัท
นายสุรพล แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า งบการเงินของบริ ษัท สําหรับปี สิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 ได้ ผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสียงและคณะกรรมการของบริ ษั ท และได้ ผ่ า นการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว ตามทีปรากฎในส่ว น “งบการเงิน” ของรายงานประจํา ปี ทีได้ ส่งให้ ท่านผู้ถื อหุ้น
ทุกท่านพร้ อมหนังสือนัดประชุมแล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรนําเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํา ปี
2557 พิจารณาอนุมตั ิวาระนี 
นายสุรพล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถาม และฝ่ ายจัดการได้ ชี แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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นายสมภพ ชุณหโชติอนันต์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น


ขอทราบสถานการณ์ของข้ อพิพาททางกฏหมายคดีอลั ลามันดา
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชีแ จงว่า ศาลได้ มีคาํ สังเลือนนัดอ่านคําพิพากษาเป็ นในวันที 30 พฤษภาคม
2557

นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น


สอบถามถึงหลักการคํานวณอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 3 ประเภท จํานวนเงินกว่า
10 ล้ านบาท ตามทีปรากฏภายใต้ หวั ข้ อธุรกรรมระหว่างกลุม่ บริษัทและบุคคลทีเกียวข้ องกัน ดังนี 
1. ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้ เครืองหมายการค้ าและสิทธิ|อืนทีเกียวข้ องกับ “บันยัน ทรี” หรือ “อังสนา””
2. ค่าธรรมเนียมสําหรับความเชียวชาญในการจัดการโรงแรม (Expertise in managing hotels)
3. ค่า ธรรมเนีย มในการทํา การตลาดส่ว นกลาง เพื อส่งเสริ มชือเสีย งโรงแรมในเครื อ “บันยัน ทรี ” และ
“อัง สนา” และบริ ษั ท บันยัน ทรี โฮลดิง ส์ จํ า กัด (BTH) ให้ บ ริ ก ารในการทํา การตลาดส่ว นกลาง
(Centralized Marketing Fee) อย่างไร
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชีแ จงว่า ค่าธรรมเนียมการจัดการคิดในอัตราร้ อยละ 3 และค่า Incentive
Fee คิดในอัตราร้ อยละ 10 สําหรับการบริ หารจัดการกิจการโรงแรม ค่าธรรมเนียมทีจ่ายดังกล่าวเป็ นค่า
ทําการตลาดเพือส่งเสริ มชือเสียงของโรงแรมให้ เป็ นทีรู้จัก ค่าใช้ จ่ายสํานักงานขายทีมีอยู่ทวโลก
ั
ตลอดจน
เป็ นค่าบริหารจัดการกิจการโรงแรมอย่างมืออาชีพ ประธานฯ กล่าวเสริ มว่า สัญญาการบริ หารจัดการนี เป็ น
สัญญาทีได้ กระทํากับบุคคลภายนอก
ประธานฯ กล่าวเพิมเติมว่า ค่าธรรมเนียมการทําการตลาดส่วนกลางนี  เป็ นส่วนหนึงของสัญญาการบริ หาร
จัดการ อัตราค่าธรรมเนียมทีเรี ยกเก็บเป็ นไปตามมาตรฐานธุรกิจทีเจ้ าของโรงแรมทุกแห่งต้ องชําระให้ แก่
บริษัททีรับบริหารจัดการเพือหักกลบกับค่าใช้ จ่ายในการทําการตลาดส่วนกลาง BTH เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
นีใ นอัตราร้ อยละ 1-3 ของรายได้ รวมจากทุก โรงแรม และจะถูกนํา ไปใช้ จ่า ยสําหรั บพนัก งานการตลาด
ของกลุ่มซึงเจ้ าของโรงแรมสามารถสอบทานได้ อย่างโปร่ งใส ปั จจุบนั BTH บริ หารจัดการโรงแรมประมาณ
40 แห่ง นายเอ็ดดี  ซี ชี แจงเพิมเติมว่า ค่าธรรมเนียมการทําการตลาดส่วนกลางเป็ นไปตามหลักการดําเนิน
ธุรกรรมแบบคุ้มทุน (cost recovery basis) BTH เรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในอัตราทีเป็ นธรรมต่อทุกโรงแรม
และมิได้ มีกําไรจากค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บแต่อย่างใด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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ค่าสิทธิ (Royalty Fee) ทีเรียกเก็บในอัตราร้ อยละ 3 ของรายได้ รวม และค่าธรรมเนียมการจัดการทีเรี ยกเก็บ
ในอัตราร้ อยละ 10 ของกําไรขันต้
 นจากการดําเนินงาน มีหลักการเรียกเก็บเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการทํา
การตลาดส่วนกลางหรื อไม่ หากเป็ นอัตราทีแตกต่างกัน ขอทราบอัต ราค่า ธรรมเนีย มการทําการตลาด
ส่วนกลาง
ตอบ: นายควน เชท ชี แจงว่า ในการบริ หารจัดการโรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต มีค่าธรรมเนียมการจัดการ
ทีต้ องชําระในอัตราร้ อยละ 3 ของรายได้ รวม บวกกับอัตราร้ อยละ 10 ของกําไรขันต้
 นจากการดําเนินงาน ซึง
เป็ นอัต ราเดี ย วกับที BTH เรี ย กเก็ บจากโรงแรม บัน ยัน ทรี กรุ ง เทพ และโรงแรมอืนๆ ค่ า ธรรมเนี ย ม
การจัดการของโรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต มีอตั ราร้ อยละ 2 ของรายได้ รวม บวกกับอัตราร้ อยละ 7.5 ของกําไร
ขันต้
 น ซึงตํากว่าโรงแรมอืนเนืองจากเป็ นสัญญาทีได้ กระทํากันมากว่า 20 ปี และเป็ นโรงแรมแห่งแรกที BTH
บริหารจัดการ



ค่าธรรมเนียมการทําการตลาดส่วนกลางเป็ นการเรียกเก็บภายใต้ สญ
ั ญาหรือไม่
ตอบ: นายควน เชท ชีแ จงว่ า ค่ า ธรรมเนีย มนี เ ป็ นไปตามหลัก การดํ าเนิน ธุรกรรมแบบคุ้มทุน (cost
recovery basis) และมีการเปลียนแปลงตามจํานวนโรงแรมที BTH บริ หารจัดการในแต่ละปี นายเอ็ดดี  ซี
อธิ บายว่า เนือ หาทีเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี เป็ นสัญญาอย่างเป็ นทางการทีเกิดขึน จริ ง แต่ในแง่ของ
ค่าธรรมเนียมการตลาดทีเกิดขึ นจริงนันขึ
 นอยู่กบั สถานการณ์ในปี นนๆ
ั  โดยมีค่าธรรมเนียมเฉลียแตกต่างกัน
ระหว่างร้ อยละ 1-3 จากทีค่า ธรรมเนีย มนีเ ป็ นไปตามหลักการดําเนินธุรกรรมแบบคุ้มทุน BTH ในฐานะ
ผู้ให้ บริการบริ หารจัดการมิได้ มีกําไรจากค่าธรรมเนียมนี  BTH มีรายได้ หลักจากค่าธรรมเนียมการจัดการ
อัตราร้ อยละ 3 บวก Incentive Fee ร้ อยละ 10 ค่าธรรมเนียมการทําตลาดส่วนกลางเป็ นเพียงรายการเรี ยก
เก็บคืนค่าใช้ จ่ายเท่านัน นายเอเรียล วีร่า เพิมเติมว่า ค่าธรรมเนียมการทําการตลาดส่วนกลางถูกเรี ยกเก็บ
ภายใต้ สญ
ั ญาการบริหารจัดการ โดยเรียกว่า "ค่าบริ การกลุม่ " (Group Service Fee) ซึงเป็ นการเรี ยกเก็บ
คืนค่าใช้ จ่ายทางการตลาดที BTH ใช้ จ่ายสําหรับโรงแรมในกลุม่



ขอทราบสถานภาพของทีดินทีตังอยู
 ่ทจัี งหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ตลอดจนราคาประเมินของทีดิน
ในปั จจุบนั และวันทีทําการประเมินดังกล่าว
ตอบ: ประธานฯ อธิบายว่า จากการเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายในช่วงก่อนหน้ านี  เป็ นที
สรุ ปกันว่าบริ ษัทจะยังไม่ดําเนินการพัฒนาหรื อจําหน่ายทีดินดังกล่าวในขณะนี  เนืองจากการดําเนินการ
ดังกล่าวจะยังไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อบริ ษัทแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเดินทางไปเยียมเยียนทีดิน
ทุก 2 ปี เพือพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ในการพัฒนา นายควน เชท ให้ ข้อมูลเพิมเติมว่า บริ ษัทมีทีดินใน
จังหวัดเชียงใหม่จํานวน 465 ไร่ มูลค่า 68 ล้ านบาท และทีดินในจังหวัดเชียงรายจํานวน 900 ไร่ มูลค่า 77
ล้ านบาท นางสาวอารีวรรณ ศรี วชิ ชุพงษ์ แจ้ งว่า การประเมินราคาทีดินครัง ล่าสุดได้ ดาํ เนินการในปี 2556

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
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นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
การประเมินราคาทีดินในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ทีมีมลู ค่า 68 ล้ านบาท และ 77 ล้ านบาท
ตามลําดับ เป็ นราคาประเมินกลางของทางราชการ หรือราคาตลาด



ตอบ: นางสาวอารีวรรณ ศรีวิชชุพงษ์ ชี แจงว่า เป็ นราคาตลาด
เมือไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี  ดังนี 
มติ

ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท สําหรับปี สิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 ซึงผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี พร้ อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี 
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
•
ไม่อนุมตั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

105,371,303
0
105,371,303

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

3,300
105,374,603

•



100.00%
0.00%
100.00%

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

พิจารณาและอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผล
นายสุรพล รายงานต่อทีประชุมว่า จากผลการดําเนินงานในรอบปี 2556 ทีผ่านมา บริ ษัทมีกําไรสุทธิทงสิ
ั  น 111.79
ล้ านบาท ตามทีปรากฎในงบกําไรขาดทุนของงบการเงินรวมของบริษัท เมือพิจารณาจากกําไรสุทธิดงั กล่าวประกอบ
กับแผนการขยายงานและข้ อตกลงในการชําระหนีข องบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรนําเสนอทีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 จัดสรรเงินกําไรสะสม สําหรับงวดปี สิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 เป็ นดังนี 
ก) เงินปั นผลจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา 0.34 บาทต่อหุ้น สําหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
 น
56,672,118.34 บาท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
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ข) เงินกําไรสะสมทีเหลือ ให้ เป็ นเงินกําไรสะสมต่อไป
ทังนี
  บริษัทไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฏหมาย เนืองจากทุนสํารองนี มีจาํ นวนถึงร้ อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนตามทีกฏหมายกําหนดแล้ ว
นายสุรพล แจ้ งทีประชุมว่า บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทีมีรายชือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ณ วันที 6 พฤษภาคม 2557 ซึงเป็ นวันทีคณะกรรมการกําหนดให้ เป็ นวันกําหนดรายชือ (Record Date) ทีมี
สิทธิรับเงินปั นผล และกําหนดให้ วันที 7 พฤษภาคม 2557 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพือให้ รวบรวมรายชือ
ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 21 พฤษภาคม 2557
ทังนี
  เงินปั นผลทีเสนอให้ จ่ายสําหรับงวดปี สิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 ดังกล่าวสอดคล้ องกับนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทและคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 51 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม
นายสุรพล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
เนืองจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี  ดังนี 
มติ

ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปั นผลในอัตรา 0.34 บาทต่อหุ้น สําหรับงวดปี สิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม
2556 ตามรายละเอียดเสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี 
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
•
ไม่อนุมตั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

105,355,803
0
105,355,803

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

20,000
105,375,803

•



100.00%
0.00%
100.00%

หมายเหตุ: * ข้ อบังคับของบริ ษัทระบุว่า มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
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พิจารณาและอนุมัตเิ รื-องเกี-ยวกับกรรมการของบริษัท
5.1

เลือกตัง> กรรมการแทนกรรมการที-ถงึ กําหนดออกตามวาระ

นายสุรพล แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า ข้ อบังคับบริษัทข้ อที 13 กําหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง กรรมการ
ไม่ให้ ใช้ คะแนนเสียงแบบสะสมและผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง และข้ อบังคับบริ ษัท
ข้ อที 14 กําหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ให้ กรรมการออกจากตํา แหน่งเป็ นอัตรา 1 ใน 3 และ
กรรมการทีออกจากตําแหน่งไปนัน อาจได้ รับเลือกตังเข้
 ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2557 นี  มีกรรมการทีถึงกําหนดออกตามวาระจํานวน 4 ท่าน ได้ แก่
1)

นายวุฒิพล สุริยาภิวฒ
ั น์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสียง
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

2)

นายโฮ กวงจิง

กรรมการ

3)

นายชานคราร์ ชานดราน

กรรมการ

4)

นายสจ๊ วต เดวิด เรดดิ -ง

กรรมการ

ทังนี
  ประวัตโิ ดยย่อของกรรมการทีถึงกําหนดออกตามวาระทัง 4 ท่าน ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 3 ของหนังสือ
นัดประชุม
นายสุรพล แจ้ งทีประชุมว่า จากประสบการณ์ ความรู้ และการอุทิศตนของกรรมการซึงถึงกําหนดออกตามวาระ
ทัง 4 ท่านให้ แก่บริ ษัททีผ่านมา คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรนําเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
อนุมตั ิการเลือกตังกรรมการซึ
ง ถึงกําหนดออกตามวาระในคราวนีท- งั - 4 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
ต่อไปอีกวาระหนึง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
นายสุรพล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
เมือไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี  ดังนี 
มติ

ทีประชุมมีมติด้ว ยคะแนนเสีย งข้ า งมากของผู้ถื อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติก าร
เลือกตังกรรมการซึ

งถึงกําหนดออกตามวาระในคราวนี ทัง 4 ท่าน ได้ แก่ นายวุฒิพล สุริยาภิวฒ
ั น์ นายโฮ
กวงจิง นายชานคราร์ ชานดราน และนายสจ๊ วต เดวิด เรดดิ -ง กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไป
อีกวาระหนึง โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)

หน้ า 19/25

1) นายวุฒพ
ิ ล สุริยาภิวัฒน์
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
105,253,403
•
ไม่อนุมตั ิ
100
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 105,253,503
•

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน



100.00%
0.00%
100.00%

4,000
105,257,503

2) นายโฮ กวงจิง
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
103,678,103
•
ไม่อนุมตั ิ
1,575,400
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 105,253,503
•

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน



3)

4,000
105,257,503

นายชานคราร์ ชานดราน
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
103,677,903
•
ไม่อนุมตั ิ
1,575,400
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 105,253,303
•

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน



98.50%
1.50%
100.00%

4,000
105,257,303

98.50%
1.50%
100.00%

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)

หน้ า 20/25

4) นายสจ๊ วต เดวิด เรดดิง
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
103,678,103
•
ไม่อนุมตั ิ
1,575,400
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 105,253,503
•

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน



98.50%
1.50%
100.00%

4,000
105,257,503

หมายเหตุ: * ข้ อบังคับของบริษัทระบุวา่ มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
5.2

ค่ า ตอบแทนสํา หรั บ กรรมการที- ดํา รงตํา แหน่ ง ในคณะกรรมการของบริ ษั ท กรรมการที-ดํา รง
ตําแหน่ งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี-ยง และ/หรื อ กรรมการที-ดาํ รงตําแหน่ ง
ในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
นายสุรพล แจ้ งทีประชุมว่า เมือวันที 25 เมษายน 2556 ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 ของบริษัท
ได้ มีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนสําหรับกรรมการแยกเป็ นรายประเภทและตําแหน่งของกรรมการทีดํารงตําแหน่ง
ในคณะกรรมการบริ ษัท รายประเภทและตํ า แหน่ งของกรรมการที ดํ า รงตํ า แหน่ ง ในคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสียง และในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตังแต่
 วนั ที
1 มกราคม 2556 เป็ นต้ นไป และเป็ นเช่นนี ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะมีมติ
เป็ นอย่างอืน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนทีได้ รับการอนุมตั ิในแต่ละตําแหน่ง ตามทีปรากฎในตาราง
เปรียบเทียบค่าตอบแทนถัดไป
นายสุรพล รายงานทีประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่าตอบแทน ได้ ทบทวนค่าตอบแทน
สําหรับกรรมการดังกล่าว โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเมือเทียบกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึง
ความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตําแหน่ง และเสนอให้ เพิมค่าตอบแทนอีกร้ อยละ 2.5 จากอัตราใน
ปี ก่อนหน้ า ในแต่ละตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และในแต่ละตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสียง และของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนทีนําเสนอ
เป็ นตัวเลขทีได้ ปัดให้ เป็ นจํานวนเต็มหลักพันบาท มีรายละเอียดเปรี ยบเทียบค่าตอบแทน ตามทีปรากฎ
ในตาราง ดังนี 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)

หน้ า 21/25

คณะกรรมการบริษัท
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัท
รองประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระ

บัตรกํานัลสปาและแกลเลอรีค่ าตอบแทน
/ ปี / ท่ าน
/ ครัง> การประชุม / ท่ าน (บาท)
2557
2556
2557
2556
247,000
241,000
205,000
200,000
2,000 เหรียญสหรัฐ
165,000
161,000
(ประมาณ 60,000 บาท)

กรรมการทีมิได้ เป็ นผู้บริ หาร

165,000

161,000

กรรมการบริ หาร

108,000

105,000

2,000 เหรียญสหรัฐ

(ประมาณ 60,000 บาท)

-

-

คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี-ยง และ/หรื อ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่ าตอบแทน
ค่ าตอบแทน
/ ครัง> การประชุม / ท่ าน (บาท)
ตําแหน่ ง
2557
2556
ประธานกรรมการ
82,000
80,000
สมาชิก
42,000
41,000

คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรนํ า เสนอที ประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ า ปี 2557 อนุ มัติ ใ ห้ เ พิ ม
ค่า ตอบแทนสําหรับกรรมการซึงดํา รงตํา แหน่งในคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการซึงดํารงตําแหน่งใน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสียง และกรรมการซึงดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน ตามรายละเอียดทีเสนอแนะโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
หากค่าตอบแทนกรรมการตามทีเสนอได้ รับการอนุมตั ิ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีผลตังแต่
 วนั ที 1 มกราคม
2557 เป็ นต้ นไปและเป็ นเช่นนี ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็ นอย่างอืน
แต่หากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ไม่อนุมตั ิค่าตอบแทนตามทีเสนอ ค่าตอบแทนกรรมการในปี
2556 จะยังคงมีผลต่อไป
นายสุรพล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
เมือไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี  ดังนี 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)

มติ

หน้ า 22/25

ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง หมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิให้ เพิมค่าตอบแทนสําหรับกรรมการอีกประมาณร้ อยละ 2.5 ในแต่ละ
ตําแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสียง และ
ในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไปและ
เป็ นเช่นนี ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะมีมติเป็ นอย่างอืน โดยมีรายละเอียด
ของผลการนับคะแนน ดังนี 
ผลการนับคะแนน

•
•
•

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง

105,160,602
29,500
185,001

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

105,375,103

99.80%
0.03%
0.18%
100.00%

หมายเหตุ: * ข้ อบังคับของบริ ษัทระบุว่า มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นในการกําหนดค่าตอบแทนใดๆ ทีจะจ่ายให้ แก่
กรรมการ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง หมดของผู้ถือหุ้น ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที- 6

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง> ผู้สอบบัญชี และการกําหนดค่ าสอบบัญชี สําหรับปี 2557
นายสุรพล แจ้ งต่อทีประชุมว่า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสียง คณะกรรมการ
บริ ษัทเห็นสมควรนําเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2557 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 ของบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด (ปั จจุบนั เปลียนชือเป็ น “บริ ษัท สํานักงาน
อีวาย จํากัด” - อีวาย) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สําหรับปี 2557 โดยกําหนดค่าสอบบัญชี เป็ นจํานวนเงินทังสิ
 น
ไม่เกิน 670,000 บาท ทังนี
  ประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทงั  4 ท่าน ได้ จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านแล้ ว ปรากฎตามสิงที
ส่งมาด้ ว ย 6 ของหนังสือนัดประชุม รายละเอียดเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต ามทีแสดงในตาราง
ต่อไปนี 
(หน่วย : บาท)
2557
2556
LRH
บริษัทย่อย 24 บริษัท
รวม

670,000
5,430,000
6,100,000

670,000
5,430,000
6,100,000
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บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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นายสุรพล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
นายสุวิ ท ย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถื อหุ้น สอบถามว่า อี ว ายทํา หน้ า เป็ นผู้สอบบัญชี ใ ห้ บ ริ ษัท ย่ อยอื นของบริ ษัท ที
จัดตังในต่
 างประเทศหรือไม่
ตอบ: นางสาวอารีวรรณ ศรี วิชชุพงษ์ ชีแ จงว่า อีวายมิได้ ทําหน้ าทีเป็ นผู้สอบบัญชีให้ แก่บริ ษัทย่อยอืนของบริ ษัทที
จัดตังในต่
 างประเทศ
เมือไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี  ดังนี 
มติ

ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติการแต่งตังผู
 ้ สอบบัญชี และการกําหนดค่าสอบบัญชี สําหรับปี 2557 ตามรายละเอียด
ทีเสนอโดยคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี 
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
•
ไม่อนุมตั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

105,368,303
0
105,368,303

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

7,300
105,375,603

•



100.00%
0.00%
100.00%

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

พิจารณาเรื-องอื-นๆ ที-เหมาะสม ถ้ ามี
นายสุรพล ได้ ส อบถามผู้ถื อหุ้นว่า มี ผ้ ถู ื อ หุ้น ท่า นใดประสงค์ จ ะเสนอเรื องอืนใดเข้ า สู่ทีประชุม หรื อไม่ แต่ไ ม่ มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรืองอืนใดเข้ าสูท่ ประชุ
ี มอีก
นายสุรพล ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามในเรืองอืนๆ และผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถาม และฝ่ ายจัดการได้ ชี แจงในเรืองต่างๆ
ดังนี 
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สอบถามแผนพัฒนาโครงการลากูน่า พาร์ ค
ตอบ: นายสจ๊ วต เรดดิ ง ชีแ จงว่า ขณะนี บริ ษัทอยู่ระหว่างการทําการตลาดโครงการลากูน่า พาร์ ค เฟสที 1
(53 ไร่ ) มียนู ิตทีขายไปแล้ วจํานวน 150 ยูนิตจากจํานวนทัง หมด 251 ยูนิต บริ ษัทมีแผนทีจะพัฒนาทีดิน
ขนาดใกล้ เคียงกันอีก 3 แปลงสําหรับโครงการส่วนทีเหลือ โดยคาดว่าจะขายเฟสที 1 ได้ ในอีก 18 เดือน
ข้ างหน้ าขึ นอยู่กบั แนวโน้ มในขณะนัน โครงการทังหมดคาดว่

าจะแล้ วในอีก 4-5 ปี



บริษัทมีแผนทีจะเข้ าร่วมกิจกรรม “Opportunity Day” ทีจัดขึ นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงในปี
2556 มีบริษัทกว่า 100 บริ ษัททีเข้ าร่ วมหรื อไม่ โดยในกิจกรรมดังกล่าวจะมีการแสดงผลประกอบการของ
บริษัททีเข้ าร่วมกิจกรรมให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัวไปทราบ
ตอบ: ประธานฯ ชี แจงว่า เนืองจากผลการดําเนินงานของบริษัทในช่วง 2-3 ปี ทีผ่านมาไม่ส้ ดู นี กั บริษัทจึงยัง
ไม่มีความพร้ อมทีจะเข้ าร่ วมกิจกรรมการสร้ างการรับรู้ต่อสาธารณะ อาทิเช่น การประชุมนักวิเคราะห์ หรื อ
การนําเสนอบริ ษัทในภาคอุตสาหกรรม อย่า งไรก็ตาม บริ ษัทหวังว่า เมือบริ ษัทมีผลประกอบการทีดีขึน
บริษัทจะดําเนินการในหลากหลายรูปแบบ และทําการตลาดให้ LRH เป็ นทีรู้จกั มากขึ นสําหรับนักลงทุนและ
นักวิเคราะห์



เสนอแนะให้ บริ ษัทตรวจตราดูแลร้ านค้ าและแผงขายของซึงทําให้ ภมู ิทศั น์บริ เวณชายหาดด้ านหน้ าโรงแรม
อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต ไม่นา่ ดู และได้ แนะนําให้ บริษัทจัดกิจกรรมอืนๆ อาทิเช่น กีฬาทางนํ าเพือดึงดูดความ
สนใจของตลาดครอบครัว
ตอบ: ทีประชุมรับทราบข้ อเสนอแนะ



บริษัทมีแผนดําเนินการใดๆ กับหุ้นของ TWS หรือไม่
ตอบ: ประธานฯ ชีแ จงว่า TWS เพิงกลับเข้ ามาทําการซือ ขายในปี 2556 และหุ้นของ TWS มิใช่สนิ ทรัพย์
หลักของบริ ษัท บริ ษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางความเป็ นไปได้ ทีจะตัดทอนสินทรัพย์ทีไม่ใช่
สินทรัพย์หลักของบริษัท โดยจะมีการหารือแนวทางต่างๆ และตัดสินใจดําเนินการในเวลาทีเหมาะสม

นายภูมิรพี อนันทสิงห์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย


บริษัทมีนโยบายในการต่อต้ านการทุจริต หรือไม่
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชีแ จ้ งว่า บริ ษัทให้ ความสําคัญอย่างจริ งจังในการต่อต้ านการทุจริ ต โดยมี
การกําหนดนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการแจ้ งเบาะแสผู้กระทําผิด และนโยบายการรายงาน
การทุจริต ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ
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กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสียง กล่าวยืนยันว่า บริ ษัทให้ ความสําคัญอย่างยิงในเรื องการต่อต้ าน
การทุจริต และไม่พบถึงการทุจริตใดๆ ในบริษัทแต่อย่างใด
มีการฉายวีดทิ ศั น์ภาพรวมของโครงการลากูน่า ลังโก และโครงการลากูนา่ ชอร์ ส ต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น
นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา กล่าวแสดงความชืนชมต่อประธานฯ คณะกรรมการ และฝ่ ายจัดการของบริ ษัททีได้ ใช้
ความพยายามอย่างจริงใจและเต็มความสามารถในการตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น และแสดงความคิดเห็นว่าจาก
การทีได้ เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ของบริ ษัทในหลายครัง ทีผ่านมา ถือได้ ว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในปี นี  ทางฝ่ ายจัด การสามารถตอบข้ อซัก ถามและให้ คําอธิ บายต่อทีประชุมได้ อย่างเป็ นทีน่า พอใจ และหวังว่า
บริษัทจะตอบข้ อซักถามได้ เช่นเดียวกับครัง นี ในการประชุมคราวต่อๆ ไป ด้ วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี จะ
จัดขึนเพี
 ยงปี ละครัง จึงถือเป็ นโอกาสเดียวของผู้ถือหุ้นทีจะซักถามข้ อสงสัยเกียวกับบริ ษัทและการลงทุนของบริษัท
นายสุวิทย์ชีใ ห้ เห็นว่ามีการแข่งขันด้ านราคามากขึน ในจังหวัดภูเก็ต และมีโรงแรมหลายแห่งทีอยู่ในระดับเดียวกัน
กับ ลากูน่า ภูเก็ต และกล่าวเห็นด้ วยกับวิสยั ทัศน์ของประธานฯ ทีว่าโครงการอสังหาริ มทรัพย์ของลากูน่ามีแนวโน้ ม
ทีจะประสบความสําเร็ จแม้ ว่าธุรกิจด้ านโรงแรมจะกําลังเผชิญกับการแข่งขันทีมากขึนในอนาคต

หลังจากไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและเสนอเรืองอืนใดต่อทีประชุมเพือพิจารณาอีก นายสุรพล ได้ สง่ ทีประชุม
กลับให้ ประธานฯ ทีประชุม
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านทีมาประชุม และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 18.16 น.

โฮ กวงปิ ง
(นายโฮ กวงปิ ง)
ประธานที-ประชุม

นันชลี เขจรนันทน์
(นางนันชลี เขจรนันทน์ )
ผู้บันทึกการประชุม

