
 
 

บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จาํกดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2557  

 

 
 

วันและเวลา    
 

วนัองัคารที� 22 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น.   
 

สถานที-ประชุม 
 

ห้องบนัยนับอลรูม ชั �น 10 โรงแรมบนัยนัทรี กรุงเทพ อาคารไทยวา 2    
เลขที� 21/100  ถนนสาทรใต้  แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  ประเทศไทย 

 

นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าที�ประธานที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557  ทั �งนี � นายโฮ กวงปิง ยงัดํารงตาํแหนง่
ประธานกรรมการบริหารของบริษัท 
 

ประธานฯ แถลงตอ่ที�ประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุจํานวน 142 ทา่น นบัจํานวนหุ้นได้ 104,865,288 หุ้น        
คิดเป็นร้อยละ 62.91 ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดจํานวน 166,682,701 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 
ประธานฯ กล่าวเปิดประชมุ 
 
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที�ประชมุทราบวา่ จากการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 โดยสมาคมสง่เสริม         
ผู้ลงทนุไทย บริษัทได้รับคะแนน 96.00 คะแนน จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน โดยบริษัทจะยงัคงมุ่งมั�นพฒันาการปฏิบตัติามหลกัการ
กํากบัดแูลกิจการที�ดีตอ่ไป 

 
เพื�อความสะดวกสาํหรับท่านผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เชิญ นายสรุพล สปุรัชญา รองประธานกรรมการบริษัท แนะนาํกรรมการ ผู้สอบบญัช ี
และที�ปรึกษากฎหมายของบริษัท ซึ�งได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั �งนาํเสนอวาระตา่งๆ ตั �งแต่วาระที� 1 จนถึงวาระที� 7 และทกุๆ วาระที�พงึมี
ต่อที�ประชมุเป็นภาษาไทย  
 
นายสรุพล ได้แนะนํากรรมการ ผู้สอบบญัชี และที�ปรึกษากฎหมายของบริษัท ซึ�งได้เข้าร่วมประชมุ ดงันี � 
 

กรรมการ 

1. นายวฒุิพล สริุยาภวิฒัน์  
 

กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี�ยง                            
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

2. ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ์  
 
 
 
 

กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  
และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี�ยง 
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3. นายอดุม วิชยาภยั  

 

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี�ยง  
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

4. นายโฮ กวงจิง  
 

กรรมการ  

5. นายเอเรียล พ ีวีร่า  
 

กรรมการ  

6. นายเอด็ดี � ซ ีฮอก ไล  กรรมการ 

7. นายโฮ เรน ฮวา 
 

กรรมการ  

8.       นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

9.       นายสจ๊วต เดวดิ เรดดิ �ง กรรมการ  

ผู้สอบบัญชี 

นางสาวรสพร เดชอาคม จากบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด (ปัจจุบันเปลี�ยนชื�อเป็น “บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด”) 
ตวัแทนของนายโสภณ เพิ�มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีของบริษัท 
 
ที-ปรึกษากฎหมาย 

นายสรายทุธ จิตต์ประเสริฐงาม และทีมงานจากบริษัท อลัเลน แอนด์ โอเวอรี� (ประเทศไทย) จํากดั ที�ปรึกษากฎหมาย และตรวจสอบ
กระบวนการลงทะเบียนและการนบัคะแนนเสยีง 

 
นายสรุพล แจ้งว่า เพื�อให้สอดคล้องกบัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีและเพื�อความโปร่งใส  บริษัทมีความยินดีที�จะขอเชิญผู้ ถือหุ้นรายย่อย
เข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ แตไ่มป่รากฎว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสาเข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการตรวจนบั
คะแนนเสียง 
 
ก่อนที�จะนาํเสนอวาระต่างๆ นายสรุพล ได้ขอให้เลขานกุารบริษัทแจ้งให้ที�ประชมุทราบถึงวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนสําหรับ
การประชมุนี �  
 
นางนนัชล ีเขจรนนัทน์ เลขานกุารบริษัท แจ้งให้ที�ประชมุทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการออกเสยีงลงคะแนนสาํหรับการประชมุนี � ดงันี � 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แหง่พระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจํากดั 
พ.ศ. 2535 กําหนดไว้ว่า ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นที�ตนถือ หรือหนึ�งหุ้นต่อหนึ�งเสยีง 
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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
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 “อนมุตั”ิ หรือ “ไม่อนมุตั”ิ หรือ “งดออกเสยีง” เทา่นั �น ทั �งนี � บริษัทจะไมน่บัการออกเสียงลงคะแนน  
หากบตัรลงคะแนนเสยีงไม่สมบรูณ์หรือเป็นโมฆะ เช่น มิได้ลงลายมือชื�อในฐานะผู้ออกเสยีงลงคะแนน  

5. คสัโตเดียนที�ได้รับแต่งตั �งโดยผู้ลงทุนในต่างประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทั �งหมด หรือแบ่งการออกเสียงลงคะแนน 
ในแตล่ะวาระได้ กลา่วคือ สามารถแบ่งจํานวนคะแนนเสยีงที� “อนมุตั”ิ จํานวนคะแนนเสียงที� “ไม่อนมุติั” และจํานวนคะแนน
เสยีงที� “งดออกเสยีง” ได้ ทั �งนี � บริษัทจะไม่นบัการออกเสียงลงคะแนนนั �น หากบตัรลงคะแนนเสียงไม่สมบรูณ์หรือเป็นโมฆะ 
เช่น มิได้ลงลายมือชื�อในฐานะผู้ ออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ ออกเสียงลงคะแนนเกินกว่าคะแนนเสียงที�มีหรือที�ได้รับ     
มอบฉันทะ  

ในการนบัคะแนนเสยีง จะนบัจากบตัรลงคะแนนที�ได้สง่คืนให้กบัเจ้าหน้าที�ของบริษัท หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดไม่สง่คืนบตัรลงคะแนน จะถือ
ว่าผู้ถือหุ้นท่านนั �นไม่ประสงค์ร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในวาระนั �น และจะไม่นบัจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นดงักล่าวสาํหรับ
การลงมติในวาระนั �นๆ 

จากนั �น นายสรุพล ได้ดําเนินการเสนอวาระต่อที�ประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี � 

วาระที- 1  พจิารณาและรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2556 
 
นายสรุพล ได้นําเสนอที�ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 ซึ�งได้สง่สําเนาให้ท่าน   
ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว นายสรุพลแจ้งที�ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอ     
ที�ประชมุให้การรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 
 
นายสรุพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  
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เนื�องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมตใินวาระนี � ดงันี � 
 
มต ิ ที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ�งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556  โดยมีรายละเอียดของผลการ         
นบัคะแนน ดงันี �  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนมุตั ิ 102,420,451 100.00% 

• ไม่อนมุตั ิ 0 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 102,420,451 100.00% 

 
� งดออกเสยีง 3,054,400  

รวมคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 105,474,851  
 

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

วาระที- 2 พจิารณาและรับทราบรายงานกจิการของบริษัท สาํหรับปี 2556  
 

นายสรุพล ได้เชิญ นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานกิจการของบริษัท สําหรับ      
ปี 2556 ให้ที�ประชมุทราบ 
 
นายชานคราร์ ชานดราน ได้รายงานต่อที�ประชมุ ดงัต่อไปนี � 
 
ปี 2556 นบัว่าเป็นปีที�ดีสาํหรับการดําเนินงานธุรกิจโรงแรมของบริษัท  โรงแรมองัสนา ลากูน่า ภเูก็ต เข้าสูปี่ที�สอง
ของการเปิดดําเนินการใหม ่มีอตัราการเข้าพกัในปี 2556 ที�ร้อยละ 73 เพิ�มขึ �นจากปีก่อนที�อัตราการเข้าพกัอยู่ที�  
ร้อยละ 56 โรงแรมบนั ยนั ทรี กรุงเทพ ยงัคงมีอตัราการเข้าพกัและอตัราคา่ห้องพกัในระดบัที�ด ีสว่นอตัราการเข้าพกั
และอตัราค่าห้องพกัของโรงแรมบนัยนั ทรี ภเูก็ตคงที� 
 
การขายอสังหาริมทรัพย์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื�อง  ในปี 2556 การก่อสร้างโครงการลากูน่า ชอร์ส ซึ�งเปิดตัว
โครงการเมื�อปลายปี 2555 และโครงการลากนูา่ พาร์ค ซึ�งเปิดตวัโครงการในปี 2556 มีความคืบหน้ามากขึ �น บริษัท
สามารถขายอสงัหาริมทรัพย์ได้ทั �งหมด 168 ยูนิต มลูค่ารวม 1,544 ล้านบาท แต่บริษัทสามารถรับรู้รายได้จาก   
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การขายเพยีง 19 ยนูติ เทียบกบัปี 2555 ที�บริษัทรับรู้รายได้จากการขาย 26 ยนูิต เนื�องจากนโยบายการบญัชีเรื�อง
การรับรู้รายได้ จากการขายดงักลา่ว บริษัทได้สร้างรายได้ที�พร้อมจะถกูรับรู้ทางบญัชีเป็นจํานวนถึง 2 พนัล้านบาท
ในอีกหลายปีข้างหน้า  
 
บริษัทยงัคงมุ่งมั�นในการเป็นบริษัทที�มีความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) โดยได้ดําเนินการในหลากหลายรูปแบบ 
อาทเิช่น การจ้างงานอย่างเป็นธรรม การสร้างงานในชมุชนท้องถิ�น และการอนรัุกษ์สิ�งแวดล้อม บริษัทยงัได้เข้าร่วม
โครงการเอิร์ทเช็ค (EarthCheck) และริเริ�มศนูย์การเรียนรู้เคลื�อนที� (mobile learning) สาํหรับเด็ก  ในส่วนโรงเรียน
อนบุาล ลากูน่า ภเูก็ต ยงัคงเปิดสอนนักเรียนในระดับอนุบาลแก่บุตรพนกังาน และประชาชนในชุมชนโดยไม่คิด
มลูค่า  
 
แนวโน้มในปี 2557 บริษัทยังคงเฝ้าระวังผลกระทบที�อาจเกิดกับธุรกิจของบริษัท และมุ่งเน้นการบริหารจัดการ
กระแสเงินสด การปรับโครงสร้างขององค์กรในปีก่อนหน้ามีส่วนช่วยในการปรับลดค่าใช้จ่ายของบริษัท และด้วย
ยอดขายอสงัหาริมทรัพย์อย่างที�เป็นอยู่ บริษัทยังคงมั�นใจว่าจะสามารถรับมือกับภาวะเศรษฐกิจตกตํ�าอื�นใดที�
อาจจะเกิดขึ �นได้  
 
รายละเอียดกิจการของบริษัทปรากฏในรายงานประจําปี 2556 ที�ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนงัสือ     
นดัประชมุแล้ว  
 
นายสรุพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  
 
ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และฝ่ายจดัการได้ชี �แจงในประเด็นต่างๆ ดงันี � 
 
นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น  
 

� สอบถามถึงมลูค่าโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที�บริษัทกําลังดําเนินการอยู่ 2 โครงการ คือ โครงการ     
ลากนู่า ชอร์ส และโครงการลากนูา่ พาร์ค  
 

ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชี �แจงวา่ทั �งสองโครงการนี �มีมลูค่ารวม 4.5 พนัล้านบาท นายสจ๊วต เรดดิ �ง 
กรรมการ กล่าวเพิ�มเติมว่า โครงการลากนู่า ชอร์ส ประกอบด้วยอพาร์ทเม้นทจํ์านวน 334 ยนูติ มมีลูคา่การ
ขายโดยรวมประมาณ 2.3 พนัล้านบาท สว่นโครงการ ลากนู่า พาร์ค ประกอบด้วยทาวน์โฮม และบ้านเดี�ยว
จํานวน 251 ยนูติ มีมลูค่าการขายโดยรวมประมาณ 2.2 พนัล้านบาท 
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� นอกจากโครงการลากูน่า ชอร์ส และโครงการลากูน่า พาร์ค บริษัทมีโครงการใหม่อื�นที�จะช่วยเพิ�มรายได้

ให้แก่บริษัทในปีหน้าหรือไม ่
 

ตอบ: นายสจ๊วต เรดดิ �ง ชี �แจงว่าปัจจุบนับริษัทได้ขายอสงัหาริมทรัพย์ไปแล้วมลูค่า 2.5 พนัล้านบาท จาก
มลูค่าโครงการทั �งสิ �น 4.5 พนัล้านบาท ซึ�งจะสามารถรับรู้รายได้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า นอกจากนี � บริษัทยงัมี
อสงัหาริมทรัพย์ที�สร้างแล้วเสร็จที�จะสามารถรับรู้รายได้หลงัจากการขายอีก 1.1 พันล้านบาท ซึ�งบริษัทจะ
ดําเนินกลยทุธ์ต่างๆ เพื�อที�จะขายยนิูตเหลา่นี �ในอกี 2-3 ปีข้างหน้า  นายชานคราร์ ชานดราน กลา่วเพิ�มเติม
ว่าบริษัทยงัมีที�ดนิรอการพฒันาอีก 1,100 ไร่ 

 
นายนพชยั ตั �งไตรธรรม ผู้ ถือหุ้น  
 

� จากผลประกอบการของปี 2556 บริษัทมีการโอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท         
ไทยวาสตาร์ช จํากดั (มหาชน) (TWS) จํานวน 245 ล้านบาท จากที�ได้ตั �งค่าเผื�อการด้อยค่าจํานวนทั �งสิ �น 
334 ล้านบาท แต่มีกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานเพียง 112 ล้านบาท จากที�กล่าว สามารถสรุปได้ว่า
บริษัทมีผลขาดทนุจากการดําเนินงานใช่หรือไม่  

 

ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชี �แจงว่าในปี 2556 มีรายการพิเศษหลายรายการ อาทิเช่น ค่านายหน้า   
การขายของโครงการลากูน่า ชอร์ส (40 ล้านบาท) การจ่ายเงินค่าชดเชยตามกฎหมายจากการเลิกจ้าง ซึ�ง
เกิดจากการปรับโครงสร้างองค์กร (30 ล้านบาท) และรายการอื�นๆ เช่น ภาษีหกั ณ ที�จ่าย (10 ล้านบาท) 
รวมรายการพิเศษทั �งสิ �นประมาณ 80-90 ล้านบาท  แต่หากพิจารณาในแง่ของการประหยดัรายจ่าย บริษัท
จะได้รับประโยชนต่์อไปในอนาคตจากการปรับโครงสร้างองค์กรนี �ประมาณ 82 ล้านบาทต่อปี 

 
นายณรงค์ พนัธ์โนราช ผู้ ถือหุ้น   
 

� สอบถามถึงสาเหตกุารโอนกลบัสว่นเกินทนุจากการตรีาคาสนิทรัพย์โอนกลบั จํานวน 1,160 ล้านบาท ตามที�
ปรากฏในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

 

ตอบ: นายควน เชท ผู้ ช่วยผู้อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการเงินและบริหาร ชี �แจงว่า ตามที�ปรากฏในงบแสดง
ฐานะการเงิน  บริษัทมีรายการ “ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์” ลดลง 1.5 พนัล้านบาท เป็นผลมาจากมลูค่า
ที�ดินที�ลดลงจากการประเมินราคาทรัพย์สินในปี 2556  ซึ�งเป็นการประเมินราคาสินทรัพย์ทุก 3 ปีตาม
นโยบายของบริษัท จากการประเมินราคาคราวก่อน ผู้ประเมินราคาพิจารณาว่าที�ดินรอการพัฒนาทั �งหมด 
(สวนและทะเลสาบ) บริเวณรอบโรงแรมถือเป็นส่วนหนึ�งของโรงแรม ส่งผลให้ราคาประเมินมลูค่าที�ดิน
ดงักล่าวมีราคาสงู แต่ภายหลงัจากการขายโรงแรมดสุิตธาน ีลากนู่า ภเูก็ต และโรงแรมลากูน่า บีช รีสอร์ท   
ผู้ประเมินราคาพิจารณาว่าที�ดินรอการพัฒนาดงักล่าวมิได้เป็นสว่นหนึ�งของโรงแรม จึงทําให้ราคาประเมิน
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มลูค่าที�ดนิลดลง   นายควน เชท เน้นยํ �าวา่การลดลงของมลูค่าที�ดนิดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทนุ
ของบริษัท 
 

นายสวิุทย ์เลาหะพลวฒันา ผู้ ถือหุ้น  
 

� โครงการลากูน่า ชอร์ส และลากนูา่ พาร์ค มีทั �งหมดกี�เฟส 
 

ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน  ชี �แจงว่า โครงการลากูน่า ชอร์ส มี 2 เฟส การก่อสร้างในเฟสที� 1 เพิ�งเริ�ม
ดําเนินการ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสสดุท้ายปี 2558  นายสจ๊วต เรดดิ �ง อธิบายเพิ�มเติมว่า บริษัท
ได้พฒันาโครงการลากนู่า พาร์ค เฟสที� 1 บนที�ดินเนื �อที� 53 ไร่ของบริษัท ซึ�งประกอบด้วยบ้านพกั 251 ยนูิต 
ทั �งนี � ยังมีที�ดินอีก 183 ไร่ ซึ�งบริษัทมีสิทธิพิจารณาที�จะซื �อเพิ�มเติมได้ภายในเดือนกรกฎาคม ปี 2561      
นายสวุิทย์เสนอแนะว่าหากที�ดินมีราคาประมาณ 7 ล้านบาทต่อไร่ บริษัทน่าจะพิจารณาใช้สิทธิในการซื �อ
ที�ดนิทั �งหมด 

 

� บริษัทมีการรับรู้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ในปีนี �เป็นจํานวน 1.1 พนัล้านบาท ใช่หรือไม ่
 

ตอบ: นายสจ๊วต เรดดิ �ง ชี �แจงว่าอสงัหาริมทรัพย์ที�จะก่อสร้างแล้วเสร็จมีมลูค่า 1.1 พนัล้านบาท และจะ
สามารถรับรู้รายได้ก็ต่อเมื�อได้ขายอสงัหาริมทรัพย์นั �นๆ และได้รับชําระเงินขั �นตํ�าร้อยละ 50 แล้ว 

 

� สอบถามอตัราสว่นกําไรขั �นต้นและกําไรสทุธิของการขายอสงัหาริมทรัพย์เปรียบเทียบกบัธุรกิจโรงแรม 
 

ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน  ชี �แจงว่าอตัรากําไรขั �นต้นของธุรกิจโรงแรมอยู่ที�ประมาณร้อยละ 35-50 
ขึ �นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ปริมาณการขาย อัตราค่าห้องพกัเฉลี�ย ชื�อเสียงของโรงแรม และอื�นๆ 
นายสจ๊วต เรดดิ �ง ชี �แจงเพิ�มเติมในสว่นการขายอสงัหาริมทรัพย์ มีอตัรากําไรขั �นต้นระหว่างร้อยละ 30-45 
แตกต่างกันตามประเภทของสินค้า ตัวอย่างเช่น โครงการลากูน่า ชอร์ส และลากูน่า พาร์ค มีอัตรากําไร
ขั �นต้นร้อยละ 30-40  ในขณะที�สินค้าที�เป็นที�รู้จักภายใต้เครื�องหมายการค้า อาทเิช่น บนั ยนั ทรี เรสซิเด้นซ์ 
มีอตัรากําไรขั �นต้นสงูกว่าอยู่ที�ประมาณร้อยละ 40-50  กําไรขั �นต้น หมายถึง รายได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายทางตรง
ในการก่อสร้างและค่าที�ดิน ขณะที�กําไรสทุธิ หมายถึง กําไรหลงัหกัค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆ ด้วย 
อาทเิช่น คา่ใช้จ่ายทางการขายและการตลาด (ร้อยละ 7-10) ค่าใช้จ่ายพนกังาน (ประมาณร้อยละ 5) และ
ภาษีเงินได้นิตบิคุคล 
 

� สอบถามถึงสาเหตทุี�อัตราสว่นกําไรสทุธิต่อรายได้รวม และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นมีอตัราที� 
ตํ�ามาก ที�ร้อยละ 2.57 และร้อยละ 0.94 ตามลาํดบั   
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ตอบ: นายควน เชท ชี �แจงว่า อตัราที�ตํ�าเป็นผลมาจากอตัรากําไรสทุธิจากการดาํเนนิงานของโรงแรมมีอตัรา    
ที�ตํ�าประมาณร้อยละ 2 เป็นผลจากคา่เสื�อมราคาและคา่ใช้จ่ายทางการเงินจํานวนมากซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัการ
ประกอบกิจการของโรงแรม 
 

� ความคืบหน้าการก่อสร้างและรายได้จากการลงทนุของบริษัทในกองทนุบนัยนั ทรี อินโดไชนา่ โฮสปิทลัลติี � 
ซึ�งดําเนนิการพฒันารีสอร์ท แบบครบวงจรในเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม 

 

ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน  ชี �แจงว่าโครงการในเฟสแรกก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2556 ประกอบด้วย
โรงแรมองัสนา โรงแรมบนัยนั ทรี สนามกอล์ฟออกแบบโดย Nick Faldo และบ้านพกับนเขาเพื�อขาย ซึ�งได้
เปิดตวัอย่างเป็นทางการเมื�อเดือนเมษายน ปี 2556  ปัจจุบันโครงการก้าวเข้าสู่เดือนที�สิบของการเปิด
ดําเนินการ อัตราการเข้าพักมีแนวโน้มปรับตัวสงูขึ �น ทางฝ่ายจัดการคาดการณ์ว่าอัตราการเข้าพักของ
โรงแรมจะยงัคงปรับตวัสงูขึ �นอย่างตอ่เนื�อง และการขายอสงัหาริมทรัพย์จะดาํเนินไปได้ด้วยด ี  

 

� สอบถามเงินลงทุนของบริษัทและสดัส่วนเงินลงทุนในโครงการเวียดนาม และระยะเวลาที�บริษัทจะได้รับ
ผลตอบแทนคนื 

 

ตอบ: ประธานฯ ชี �แจงว่า กลุ่มบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มบริษัท     
บนัยนั ทรี โฮลดิ �งส ์จํากดั และนกัลงทนุภายนอก ได้ลงทนุในกองทนุบนัยนั ทรี อินโดไชน่า โฮสปิทลัลติี � มเีงิน
ลงทนุทั �งสิ �นเป็นเงินสดจํานวน 283 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ�งปัจจบุนัใช้เงินลงทนุไปแล้วจํานวน 200 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ในโครงการลากนูา่ ลงัโก ตั �งอยู่ที�เมืองเว้ ใกล้เมืองดานงั ในประเทศเวียดนาม  กองทนุนี �มอีาย ุ6 ปี ซึ�ง
จะครบกําหนดในปี 2559 แต่ผู้ลงทนุสามารถเลอืกที�จะขยายระยะเวลากองทนุไปได้อกี 2 ปี ในการพจิารณา
การออกจากกองทนุภายหลงัสิ �นสดุระยะเวลา 6 ปีของกองทนุ มีทางเลือกที�หลากหลาย เช่น (1) การขาย
โรงแรมบางส่วนหรือทั �งหมดให้กบัผู้ลงทนุ  (2) การเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนเป็นครั �งแรก (Initial Public 
Offering) ในฮ่องกง หรือในประเทศเวียดนาม หรือ (3) การปรับโครงสร้างกบัสินทรัพย์อื�นๆ นายชานคราร์ 
ชานดราน  ชี �แจงเพิ�มเติมว่าบริษัทได้ลงทนุจํานวน 418 ล้านบาท เทียบเทา่กบัสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 5 ใน
โครงการนี �  ปัจจบุนับริษัทยงัมิได้ตดัสินใจเกี�ยวกบัการออกจากกองทนุนี � 
 

� สอบถามผลประโยชน์ที�บริษัทได้รับในการลงทนุในกองทนุบนัยนั ทรี อนิโดไชน่า โฮสปิทลัลติี � 
 

ตอบ: ประธานฯ ชี �แจงว่าปัจจุบนัยงัเร็วเกินไปที�จะคาดการณ์ได้ว่า บริษัทจะได้ผลประโยชน์อะไรบ้างและ
เมื�อไรจากการลงทนุนี � เนื�องจากโรงแรมเพิ�งจะเปิดดําเนินงานเป็นเวลาไม่ถึง 1 ปี  และมีผลการดําเนินงาน
โดยรวมตํ�ากว่าที�คาดการณ์ไว้  ทั �งนี � ประมาณการผลตอบแทนโดยรวมสามารถแจกแจงได้เมื�อออกจาก
กองทนุเท่านั �น  
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� บริษัทใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณาลงทุนโครงการในประเทศเวียดนาม มีการลงทุนตั �งแต่เมื�อไร                

มีผลตอบแทนจากการลงทนุแรกเริ�มอย่างไร 
 

ตอบ: ประธานฯ ชี �แจงว่าเกณฑ์ขั �นตํ�าที�บริษัทใช้พิจารณาในการลงทุน คือ อัตราผลตอบแทนภายใน 
(Internal Rate of Return: IRR) ที�อตัราร้อยละ 10  หาก IRR มีอตัราที�ตํ�า กองทนุจะไม่มีผลตอบแทน หรือ
ผลประโยชน์ให้แก่ผู้จดัการกองทุน  แต่หาก IRR สงูกว่าอตัราขั �นตํ�า ผู้จัดการกองทนุจะได้รับผลตอบแทน
ร้อยละ 20  ดงันั �น กรรมการบริษัทคาดหวงัอตัรา IRR ที�ร้อยละ 10-20 ปัจจุบัน โครงการมีมลูค่าตํ�ากว่าที�
คาดการณ์ไว้เนื�องจากโครงการอยู่ในช่วงเริ�มต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนการลงทนุ
กบัผู้ลงทนุ 
 

� สอบถามเกี�ยวกับการลงทุนในต่างประเทศของบริษัท ผ่านบริษัท ทรอปิคอล รีสอร์ท จํากัด (TRL) และ 
บริษัท ไบเบซ อินเวสเมนท์ จํากดั (BI) 

 

ตอบ: นายควน เชท ชี �แจงว่า บริษัทถือหุ้นร้อยละ 19.8 ใน BI  และการลงทนุส่วนใหญ่ของ BI คือ การถือ
หุ้นร้อยละ 36 ในบริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิ �งส์ จํากดั (BTH) ซึ�งเป็นบริษัทแม่ของ LRH  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 26 
ใน TRL ที�มสีดัส่วนความเป็นเจ้าของในโครงการลากนู่า บินตนั ซึ�งประกอบด้วย โรงแรมบนัยนั ทรี บินตัน  
โรงแรมองัสนา บินตนั  และสนามกอล์ฟ 
 

� บริษัทได้รับเงินปันผลจาก BTH ผ่านการลงทนุใน BI หรือไม ่
 

ตอบ: นายควน เชท ชี �แจงว่า บริษัทยงัไม่ได้รับเงินปันผลจาก BI  เนื�องจากเป็นเพียงผู้ ถือหุ้นรายย่อย  จึง
ไม่ได้อยู่ในฐานะที�จะบงัคบัให้มีการจ่ายเงินปันผลได้  นายเอเรียล วีร่า กรรมการ กลา่วเพิ�มเติมว่า BI ถูก
จดัตั �งขึ �นเพื�อถือหุ้นของ BTH เพื�อนาํเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  ปัจจบุนั BI กําลงัมองหา
ช่องทางการลงทนุในโครงการอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ เช่น นิวยอร์ก โดยการสร้างอพาร์ทเม้นท ์    
เพื�อขาย  BI มีเงินสดไมม่ากนกัเนื�องจากมีรายได้ทางเดยีวจากเงินปันผลรับจาก BTH เท่านั �น  
 

� สอบถามงบประมาณทั �งหมดในการปรับปรุงสนามกอล์ฟ 18 หลมุ  กําหนดแล้วเสร็จ และผลกระทบจาก 
การปิดปรับปรุง 

 

ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน  ชี �แจงว่าการปรับปรุงสนามกอล์ฟใช้งบประมาณทั �งหมด 3 ล้านเหรียญ
สหรัฐ รวมการสร้างถนนสาํหรับรถกอล์ฟ และคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2558 บริษัท
ได้วางแผนการปรับปรุงสนามกอล์ฟล่วงหน้าเพื�อให้ฝ่ายการตลาดของโรงแรมสามารถแนะนําให้ลกูค้าของ
โรงแรมทราบล่วงหน้าถึงการปรับปรุงสนามกอล์ฟก่อนที�จะเดินทางมายงัโรงแรม การปรับปรุงนี �จะช่วยเพิ�ม
รายได้และดงึดดูนกักอล์ฟมากขึ �น และคาดว่าจะคืนทนุในเวลา 4-5 ปีข้างหน้า 
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� สอบถามหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม ข้อ 17.4 การหยดุรับรู้สว่นแบง่ผลขาดทนุจากเงินลงทุนในบริษัท

ทรอปิคอล รีสอร์ท จํากดั (TRL) หมายความว่าอย่างไร หยดุรับรู้เมื�อไร และเพราะเหตใุด 
 

ตอบ: นายควน เชท ชี �แจงว่า กรณีนี �คล้ายคลงึกบักรณีของ TWS ที�บริษัทตั �งค่าเผื�อการด้อยค่าในเงินลงทนุ
ใน  TRL ร้อยละ 100 โดยแสดงมลูค่าของการลงทุนเป็นศูนย์ในงบแสดงฐานะการเงิน นายเอเรียล วีร่า 
อธิบายเพิ�มเติมว่าการหยดุรับรู้นี �เป็นไปตามหลกัความรับผิดจํากัด กลา่วคือ ผู้ ถือหุ้นจะมีความรับผิดจํากัด
เพียงเท่าจํานวนทนุที�ได้ลงทนุในบริษัทเทา่นั �น เมื�อใดก็ตามที�บริษัทมีผลขาดทนุเกินกว่าจํานวนเงินที�ผู้ถือหุ้น
ลงทนุ ผู้ ถือหุ้นไม่ต้องรับภาระสว่นแบ่งการขาดทนุในสว่นที�เกินทนุที�ตนลง  
 

� นอกจากลากนู่า บินตนั TRL มีการลงทนุในบริษัทย่อยอื�นอีกหรือไม่ TRL มีแผนปรับโครงสร้างหนี �หรือไม่ 
 

ตอบ: นายเอ็ดดี � ซี ชี �แจงว่า TRL มิได้ประกอบกิจการอื�นใด มีเพียงการลงทนุในลากูน่า บินตนัเป็นหลกั 
ประธานฯ อธิบายเพิ�มเติมวา่ TRL เป็นเพียงผู้ ถือหุ้นรายหนึ�งของลากนู่า บินตนัเท่านั �น    ยงัมผีู้ ถือหุ้นรายอื�น
ที�ร่วมลงทนุ เช่น LG Group (เกาหล)ี, JAIC (ญี�ปุ่ น) และอื�นๆ  หลงัจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2540 
สง่ผลให้ค่าเงินสกลุรูเปียของอินโดนเีซียลดตํ�าลง ทําให้ TRL ไม่สามารถจ่ายคนืเงินกู้ยืมในสกลุเหรียญสหรัฐ
ได้ และได้พยายามที�จะปรับโครงสร้างหนี �แต่ก็ไม่ประสบผลสําเร็จ  แม้ว่าสนิทรัพย์บางสว่นได้ถกูขายออกไป 
แต ่TRL ยงัคงไม่สามารถที�จะชําระหนี � และอาจจะไมส่ามารถที�จะชําระหนี �ได้อย่างครบถ้วน  แนวทางเดียวที�
จะปรับโครงสร้างหนี �ได้ คือ การขายสินทรัพย์ออกไป  และด้วยสถานการณ์ของประเทศอินโดนีเซียที�กําลงั
กลบัเข้ามาสูต่ลาดโลก อาจจะมีความเป็นไปได้ที�สินทรัพย์ของ TRL จะได้รับการประเมินมลูค่าสงูขึ �นใน
อนาคตอนัใกล้  
 

� สอบถามการตั �งค่าเผื�อการด้อยค่าเงินลงทนุใน TWS ภายหลงักลบัเข้ามาทําการซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์
ตั �งแตว่นัที� 31 ตลุาคม 2556 และราคาหุ้นของ TWS ในปัจจบุนัสง่ผลกระทบต่อการตั �งค่าเผื�อการด้อยค่านี �
หรือไม ่

 

ตอบ: นายควน เชท ชี �แจงว่า บริษัทได้ตั �งค่าเผื�อการด้อยคา่ของเงินลงทนุใน TWS ไว้ทั �งจํานวนคดิเป็นมลูค่า 
334 ล้านบาท แต่ด้วยหุ้นของ TWS ณ สิ �นเดือนธันวาคม 2556 มีราคาอยู่ที� 19 บาทต่อหุ้น (19 บาทต่อหุ้น
คิดเป็นมลูค่าทางตลาดของหุ้น TWS ที�บริษัทถืออยู)่ ทําให้บริษัทได้โอนกลบัค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทนุ
ใน TWS เป็นจํานวนเงิน 245 ล้านบาท หากในอนาคตราคาหุ้นของ TWS ปรับตวัเพิ�มสงูขึ �น บริษัทจะ
สามารถโอนกลบัค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทนุได้อีกสงูสดุเป็นจํานวน 89 ล้านบาท หรือเป็นจํานวนรวม 
334 ล้านบาท 
  
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2557                  หน้า 11/25
บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล็ จาํกัด (มหาชน) 
 

     
� สอบถามมลูค่าหุ้นของ TWS ที�บริษัทถืออยู่ ณ ปัจจบุนั 

 

ตอบ: นายควน เชท ชี �แจงว่า มลูค่าหุ้น TWS ที�บริษัทถืออยู่มมีลูคา่ประมาณ 400 ล้านบาทตามราคาตลาด
ในปัจจบุนั และเมื�อบริษัทตดัสินใจที�จะขายหุ้นนี � จํานวนเงินที�ได้รับในส่วนที�เกินจากเงินลงทนุสามารถรับรู้
เป็นกําไรของบริษัท  
 

� ขอให้ชี �แจงความไม่สอดคล้องกันระหว่างคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ “บริษัทมีส่วนแบ่ง
ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ�มขึ �น 16 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากผลขาดทุนที�สูงขึ �นของบริษัท        
ลเิจียง บนัยนั ทรี โฮเท็ล จํากัด (LBTH)” กับ รายการธุรกรรมระหว่างบริษัทในกลุม่กับบคุคลที�เกี�ยวข้องกัน
ในปี 2556  ที�เปิดเผยว่า “LBTH จ่ายเงินปันผลจํานวน 85 ล้านบาทให้กับบริษัท ลากูน่า บนัยนั ทรี จํากัด 
(LBTL)”   

 

ตอบ: นายควน เชท ชี �แจงว่า ในปี 2556 บริษัทมีส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทุนใน LBTH จํานวน 21      
ล้านบาท แต ่LBTH ได้มีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินจํานวน 85 ล้านบาท ให้กบั LBTL  การจ่ายเงินปันผลนี �
เป็นผลมาจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ในปีก่อน มิได้มาจากผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทในปี 2556  
นายเอ็ดดี � ซี ชี �แจงเพิ�มเติมว่า LBTH มีการดําเนินธุรกิจ 2 ส่วน คือ การดําเนินกิจการด้านโรงแรม และการ
ขายอสงัหาริมทรัพย์  เงินปันผลที�ได้รับจาก LBTH ตามจํานวนเงินลงทนุจํานวนร้อยละ 24 ของ LBTL เป็น
ผลประกอบการที�ดีจากการขายอสงัหาริมทรัพย์  LBTH กําลงัเข้าสูเ่ฟสที�สองของการขายอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัทคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนที�ดขีึ �นในอนาคต  
 

� ค่านายหน้าจากการขายโครงการลากูน่า ชอร์ส จํานวน 34 ล้านบาท บริษัทมีการจ่ายค่านายหน้าให้แก่
พนกังานขายในอตัราอย่างไร  

 

ตอบ: นายสจ๊วต เรดดิ �ง ชี �แจงว่าบริษัทจ่ายค่านายหน้าประมาณร้อยละ 1 ให้กับพนกังานขายของบริษัท 
ในขณะที�ตวัแทนจากภายนอกจะได้รับค่านายหน้าร้อยละ 5-8   
 

� สอบถามพื �นที�ให้เช่า อตัราค่าเช่า และแผนการปรับปรุงอาคารไทยวาและคาแนล วิลเลจเพื�อเพิ�มรายได้ 
ตามที�ปรากฏในรายงานประจําปี บริษัทมีรายได้จากการเช่าลดลงร้อยละ 4 ในปี 2556 

 

ตอบ: นายควน เชท ชี �แจงว่าอาคารไทยวา มีพื �นที�ให้เช่าสทุธิประมาณ 13,000 ตารางเมตร มีอัตราค่าเช่า 
550 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ส่วนคาแนล วิลเลจ มีพื �นที�ให้เช่าประมาณ 3,000 ตารางเมตร มีอัตราค่า
เช่า 1,000 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน  มีการปรับปรุงล็อบบี �ของอาคารไทยวาในปี 2556 และมีแผน
ดําเนินการปรับปรุงทางเดินรถและพื �นที�สว่นกลางในปี 2557  ในส่วนคาแนล วิลเลจ ฝ่ายจัดการมีแผนที�จะ
ปรับปรุงและพฒันาทั �งโครงการ แต่ยงัไม่มข้ีอสรุปใดๆ  
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� บริษัทมีรายได้อื�นลดลง 58 ล้านบาท ซึ�งสว่นใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของกําไรจากการเปลี�ยนแปลงใน

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน  สอบถามวิ ธีการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของ
อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุ 

 

ตอบ: นางสาวอารีวรรณ์ ศรีวิชชุพงษ์ ชี �แจงว่า การประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนจะมีการ
ประเมินทุกปีโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ในปี 2555 บริษัทมีรายได้อื�นเพิ�มขึ �น 80 ล้านบาทจากการประเมิน
ราคา ในขณะที�ปี 2556 บริษัทมีรายได้ 20 ล้านบาทจากการประเมินราคา  ดังนั �น รายได้อื�นในปี 2556 
ลดลงประมาณ 60 ล้านบาท เมื�อเทียบกบัปี 2555  
 

นายสมภพ ชณุหโชติอนนัต ์ผู้ ถือหุ้น  
 

� สอบถามว่าบริษัทมีแผนที�จะปรับปรุงกิจการลากูน่า บินตนัหรือไม่ เนื�องจากในปี 2556 TRL มีผลขาดทนุ 
305  ล้านบาท ซึ�งสงูกว่าปี 2555 

 

ตอบ: นายเอด็ดี � ซี ชี �แจงว่าการลงทนุใน TRL ซึ�งขณะนี �มีรายการหนี �สนิมากกว่าสนิทรัพย์ จึงได้มีการบนัทึก
เงินลงทนุนี �มลูค่าเป็นศูนย์ อีกทั �ง TRL เป็นบริษัทร่วม  การขาดทนุใดๆ ในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
บริษัท ในสว่นลากนูา่ บินตนั ที�มกีารขาดทนุอยา่งต่อเนื�อง เป็นผลจากภาระหนี �สินจํานวนมากที�ต้องแบกรับ
เนื�องจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชียที�เกิดขึ �น 15 ปีที�ผ่านมา และถึงแม้ว่าการดําเนินงานมีผลกําไร แต่
กําไรสทุธิจะยงัคงขาดทนุเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายทางการเงินที�สงู ดงันั �น บริษัทถือว่าการลงทนุใน TRL ได้มี
การบนัทกึบญัชีตั �งคา่เผื�อการด้อยค่าจนมลูคา่เงินลงทนุเป็นศนูย์มานานแล้ว   
 

� บริษัทมีแผนการหาเงินกู้อื�นเพื�อลดค่าใช้จ่ายทางการเงินที�สงูของลากนู่า บินตนัหรือไม่ 
 

ตอบ: นายเอด็ดี � ซี ชี �แจงว่าการลดค่าใช้จ่ายทางการเงินเป็นเรื�องยาก เพราะบริษัทต้องชําระคนืเงินที�กู้ ยืมมา
ลงทนุในโครงการคนืให้กบัสถาบนัการเงินก่อน และยงัไมมี่ความเป็นไปได้ที�บริษัทจะสามารถคืนเงินกู้ยืมนั �น
ในอนาคตอนัใกล้นี �  ปัญหานี �เป็นปัญหาต่อเนื�องซึ�งเกิดขึ �นตั �งแต่ 15 ปีที�แล้ว เมื�ออินโดนีเซียได้รับผลกระทบ
จากวิกฤตการณ์ทางการเงิน และคา่เงินสกลุรูเปียตกตํ�า ซึ�งสง่ผลกระทบตอ่อตัราแลกเปลี�ยนในปี 2540 และ
สง่ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการดําเนินงานของลากนู่า บินตนั  
 

ผู้ ถือหุ้นรายย่อยได้ซกัถาม และฝ่ายจดัการได้ชี �แจงในประเด็นต่างๆ ดงันี � 
 

� สอบถามอตัราการเข้าพกัในไตรมาสแรก ปี 2557 เมื�อเทียบกบัไตรมาสแรกของปี 2556 
 

ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชี �แจงว่าอตัราการเข้าพกัในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557 ตํ�ากว่าปีก่อนหน้า
อยู่ประมาณร้อยละ 10 ส่วนใหญ่เป็นผลจากโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ มีอัตราการเข้าพักลดลงอยู่ที�       
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ร้อยละ 57 ในไตรมาสแรกของปี 2557 สว่นอตัราการเข้าพกัของโรงแรมในจังหวดัภูเก็ตยงัคงอยู่ในระดบัสงู
เนื�องจากเป็นฤดกูาลท่องเที�ยวและมีเที�ยวบินตรงไปยงัภเูก็ต ด้วยเหตนุี � ความไม่แน่นอนทางการเมืองใน
กรุงเทพฯ ไม่ได้สง่ผลกระทบตอ่อตัราการเข้าพกัในภเูก็ตมากนกั  
 

� สอบถามสดัสว่นรายได้จากธุรกิจโรงแรมและจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ในปี 2556 
 

ตอบ: นายสจ๊วต เรดดิ �ง ชี �แจงวา่รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์จะยงัไม่สามารถรับรู้ได้จนกว่าโครงการ
จะก่อสร้างเสร็จสมบรูณ์ ในแง่ของอตัราส่วนของรายได้รวม รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ที�บริษัทรับรู้
ในปี 2556 อยู่ประมาณร้อยละ 10 ของรายได้รวม เมื�อเทียบกับปี 2549  - 2551 ที�บริษัทมีการรับรู้รายได้   
ร้อยละ 30 อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสแรกของปี 2557 มีมลูค่าการขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,000 ล้านบาท หรือ
ขายไป 93 ยนูติ 
 

เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามอีก ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สาํหรับปี 
2556 

 

วาระที- 3  พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับปีสิ >นสุด ณ วันที-  31 ธันวาคม 2556 ซึ- งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญช ีพร้อมรายงานผู้สอบบัญช ี
 
นายสุรพล ได้รายงานสรุปสาระสําคัญการดําเนินงานทางการเงินตามที�ปรากฎในงบการเงินของบริษัท สําหรับ       
ปีสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 ซึ�งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว โดยผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็น
แบบไม่มีเงื�อนไขต่อที�ประชุม รวมทั �งได้วิเคราะห์รายได้ และผลกําไรของกลุม่บริษัท  
 
นายสรุพล แจ้งให้ที�ประชมุทราบว่า งบการเงินของบริษัท สําหรับปีสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 ได้ผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี�ยงและคณะกรรมการของบริษัท และได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีแล้ว ตามที�ปรากฎในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจําปีที�ได้ส่งให้ท่านผู้ ถือหุ้ น       
ทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 
2557 พิจารณาอนมุตัิวาระนี � 
 
นายสรุพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  
 

ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และฝ่ายจดัการได้ชี �แจงในประเด็นต่างๆ ดงันี � 
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นายสมภพ ชณุหโชติอนนัต ์ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น  
 

� ขอทราบสถานการณ์ของข้อพิพาททางกฏหมายคดีอลัลามนัดา  
 

ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชี �แจงวา่ ศาลได้มีคาํสั�งเลื�อนนดัอ่านคําพพิากษาเป็นในวนัที� 30 พฤษภาคม 
2557 
 

นายสวุิทย ์เลาหะพลวฒันา ผู้ ถือหุ้น  
 

� สอบถามถึงหลกัการคํานวณอตัราค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 3 ประเภท จํานวนเงินกว่า 
10 ล้านบาท ตามที�ปรากฏภายใต้หวัข้อธุรกรรมระหว่างกลุม่บริษัทและบคุคลที�เกี�ยวข้องกนั ดงันี � 
 

1. ค่าธรรมเนียมสาํหรับการใช้เครื�องหมายการค้าและสทิธิ|อื�นที�เกี�ยวข้องกบั “บนัยนั ทรี” หรือ “องัสนา””  
 

2. ค่าธรรมเนียมสาํหรับความเชี�ยวชาญในการจดัการโรงแรม (Expertise in managing hotels)  
 

3. ค่าธรรมเนียมในการทําการตลาดส่วนกลาง เพื�อส่งเสริมชื�อเสียงโรงแรมในเครือ “บันยัน ทรี” และ 
“อังสนา”  และบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ �งส์ จํากัด (BTH) ให้บริการในการทําการตลาดส่วนกลาง 
(Centralized Marketing Fee) อย่างไร 

 

ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชี �แจงว่า ค่าธรรมเนียมการจัดการคิดในอตัราร้อยละ 3 และค่า Incentive 
Fee คิดในอัตราร้อยละ 10 สําหรับการบริหารจัดการกิจการโรงแรม ค่าธรรมเนียมที�จ่ายดังกล่าวเป็นค่า    
ทําการตลาดเพื�อส่งเสริมชื�อเสยีงของโรงแรมให้เป็นที�รู้จัก ค่าใช้จ่ายสาํนกังานขายที�มีอยู่ทั�วโลก  ตลอดจน
เป็นคา่บริหารจดัการกิจการโรงแรมอยา่งมืออาชีพ ประธานฯ กลา่วเสริมว่า สญัญาการบริหารจัดการนี �เป็น
สญัญาที�ได้กระทํากบับคุคลภายนอก 
 

ประธานฯ กลา่วเพิ�มเตมิว่า ค่าธรรมเนียมการทําการตลาดส่วนกลางนี � เป็นส่วนหนึ�งของสญัญาการบริหาร
จัดการ อตัราค่าธรรมเนียมที�เรียกเก็บเป็นไปตามมาตรฐานธุรกิจที�เจ้าของโรงแรมทุกแห่งต้องชําระให้แก่ 
บริษัทที�รับบริหารจดัการเพื�อหกักลบกบัค่าใช้จ่ายในการทาํการตลาดส่วนกลาง BTH เรียกเก็บคา่ธรรมเนียม
นี �ในอัตราร้อยละ 1-3 ของรายได้รวมจากทุกโรงแรม  และจะถูกนําไปใช้จ่ายสําหรับพนกังานการตลาด    
ของกลุ่มซึ�งเจ้าของโรงแรมสามารถสอบทานได้อย่างโปร่งใส ปัจจุบนั BTH บริหารจัดการโรงแรมประมาณ 
40 แหง่  นายเอ็ดดี � ซ ีชี �แจงเพิ�มเติมวา่ คา่ธรรมเนียมการทําการตลาดสว่นกลางเป็นไปตามหลกัการดําเนิน
ธุรกรรมแบบคุ้มทนุ (cost recovery basis) BTH เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมนี �ในอตัราที�เป็นธรรมต่อทกุโรงแรม 
และมิได้มีกําไรจากค่าธรรมเนยีมที�เรียกเก็บแต่อย่างใด 
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� ค่าสทิธิ (Royalty Fee) ที�เรียกเก็บในอตัราร้อยละ 3 ของรายได้รวม และคา่ธรรมเนียมการจัดการที�เรียกเก็บ

ในอตัราร้อยละ 10 ของกําไรขั �นต้นจากการดาํเนินงาน มีหลกัการเรียกเก็บเช่นเดียวกบัค่าธรรมเนียมการทํา
การตลาดส่วนกลางหรือไม่  หากเป็นอัตราที�แตกต่างกัน ขอทราบอัตราค่าธรรมเนียมการทําการตลาด
สว่นกลาง  

 

ตอบ: นายควน เชท  ชี �แจงว่า ในการบริหารจดัการโรงแรมองัสนา ลากนู่า ภเูก็ต มีค่าธรรมเนียมการจัดการ
ที�ต้องชําระในอตัราร้อยละ 3 ของรายได้รวม บวกกบัอตัราร้อยละ 10 ของกําไรขั �นต้นจากการดําเนินงาน ซึ�ง
เป็นอัตราเดียวกับที�  BTH เรียกเก็บจากโรงแรม บันยัน ทรี กรุงเทพ และโรงแรมอื�นๆ ค่าธรรมเนียม           
การจดัการของโรงแรมบนัยนั ทรี ภเูก็ต มอีตัราร้อยละ 2 ของรายได้รวม บวกกบัอตัราร้อยละ 7.5 ของกําไร
ขั �นต้น ซึ�งตํ�ากว่าโรงแรมอื�นเนื�องจากเป็นสญัญาที�ได้กระทาํกนัมากว่า 20 ปี และเป็นโรงแรมแหง่แรกที� BTH 
บริหารจัดการ 
   

� ค่าธรรมเนยีมการทําการตลาดสว่นกลางเป็นการเรียกเก็บภายใต้สญัญาหรือไม่   
 

ตอบ: นายควน เชท  ชี �แจงว่า ค่าธรรมเนียมนี �เป็นไปตามหลักการดําเนินธุรกรรมแบบคุ้มทุน (cost 
recovery basis) และมีการเปลี�ยนแปลงตามจํานวนโรงแรมที� BTH บริหารจัดการในแต่ละปี   นายเอ็ดดี � ซ ี
อธิบายว่า เนื �อหาที�เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีเป็นสญัญาอย่างเป็นทางการที�เกิดขึ �นจริง แต่ในแง่ของ
ค่าธรรมเนยีมการตลาดที�เกิดขึ �นจริงนั �นขึ �นอยู่กบัสถานการณ์ในปีนั �นๆ โดยมค่ีาธรรมเนียมเฉลี�ยแตกต่างกัน
ระหว่างร้อยละ 1-3 จากที�ค่าธรรมเนียมนี �เป็นไปตามหลักการดําเนินธุรกรรมแบบคุ้มทุน BTH ในฐานะ       
ผู้ ให้บริการบริหารจัดการมิได้มีกําไรจากค่าธรรมเนียมนี �  BTH มีรายได้หลกัจากค่าธรรมเนียมการจัดการ
อตัราร้อยละ 3 บวก Incentive Fee ร้อยละ 10  ค่าธรรมเนยีมการทําตลาดส่วนกลางเป็นเพียงรายการเรียก
เก็บคนืค่าใช้จ่ายเท่านั �น  นายเอเรียล วีร่า เพิ�มเติมว่า ค่าธรรมเนยีมการทําการตลาดส่วนกลางถกูเรียกเก็บ
ภายใต้สญัญาการบริหารจดัการ  โดยเรียกว่า "ค่าบริการกลุม่" (Group Service Fee)  ซึ�งเป็นการเรียกเก็บ
คนืค่าใช้จ่ายทางการตลาดที� BTH ใช้จ่ายสาํหรับโรงแรมในกลุม่ 
 

� ขอทราบสถานภาพของที�ดินที�ตั �งอยู่ที�จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัเชียงราย  ตลอดจนราคาประเมินของที�ดนิ
ในปัจจบุนั และวนัที�ทําการประเมนิดงักลา่ว 
 

ตอบ: ประธานฯ อธิบายว่า จากการเดินทางไปจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัเชียงรายในช่วงก่อนหน้านี � เป็นที�
สรุปกันว่าบริษัทจะยังไม่ดําเนินการพฒันาหรือจําหน่ายที�ดินดังกล่าวในขณะนี � เนื�องจากการดําเนินการ
ดงักลา่วจะยงัไมก่่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทแตอ่ย่างใด  อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเดินทางไปเยี�ยมเยียนที�ดิน
ทกุ 2 ปีเพื�อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนา  นายควน เชท ให้ข้อมลูเพิ�มเติมว่า บริษัทมีที�ดินใน
จงัหวดัเชียงใหมจํ่านวน 465 ไร่ มลูค่า 68 ล้านบาท และที�ดินในจังหวดัเชียงรายจํานวน 900 ไร่ มลูค่า 77 
ล้านบาท  นางสาวอารีวรรณ ศรีวชิชพุงษ์ แจ้งว่า การประเมินราคาที�ดนิครั �งลา่สดุได้ดาํเนนิการในปี 2556  
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นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น  
 

� การประเมินราคาที�ดินในจังหวดัเชียงใหม่ และจงัหวัดเชียงราย ที�มีมลูค่า 68 ล้านบาท และ 77 ล้านบาท
ตามลําดบั เป็นราคาประเมนิกลางของทางราชการ หรือราคาตลาด 

 

ตอบ: นางสาวอารีวรรณ ศรีวิชชพุงษ์ ชี �แจงว่า เป็นราคาตลาด 
 
เมื�อไม่มผีู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามอีก ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมตใินวาระนี � ดงันี � 
 

มต ิ ที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ�งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนมุตัิงบการเงินของบริษัท สาํหรับปีสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 ซึ�งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชี พร้อมรายงานผู้สอบบญัชี โดยมีรายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงันี �  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนมุตั ิ 105,371,303 100.00% 

• ไม่อนมุตั ิ 0 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 105,371,303 100.00% 

 
� งดออกเสยีง 3,300  

รวมคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 105,374,603  

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

 

วาระที- 4  พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายเงินปันผล 
 

นายสรุพล รายงานต่อที�ประชมุว่า จากผลการดาํเนนิงานในรอบปี 2556 ที�ผ่านมา บริษัทมีกําไรสทุธิทั �งสิ �น 111.79 
ล้านบาท ตามที�ปรากฎในงบกําไรขาดทนุของงบการเงินรวมของบริษัท เมื�อพจิารณาจากกําไรสทุธิดงักลา่วประกอบ
กับแผนการขยายงานและข้อตกลงในการชําระหนี �ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอที�ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 จดัสรรเงินกําไรสะสม สาํหรับงวดปีสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 เป็นดงันี � 
 
ก) เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัรา 0.34 บาทต่อหุ้น สาํหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั �งสิ �น 

56,672,118.34 บาท 
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ข) เงินกําไรสะสมที�เหลอื ให้เป็นเงินกําไรสะสมต่อไป 

ทั �งนี � บริษัทไมต้่องจดัสรรกําไรสทุธิไว้เป็นทนุสาํรองตามกฏหมาย เนื�องจากทนุสาํรองนี �มีจาํนวนถงึร้อยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบยีนตามที�กฏหมายกําหนดแล้ว 
 
นายสรุพล แจ้งที�ประชุมว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�มีรายชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท ณ  วนัที� 6 พฤษภาคม 2557  ซึ�งเป็นวนัที�คณะกรรมการกําหนดให้เป็นวนักําหนดรายชื�อ (Record Date) ที�มี
สิทธิรับเงินปันผล และกําหนดให้วันที� 7 พฤษภาคม 2557 เป็นวันปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื�อให้รวบรวมรายชื�อ
ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 21 พฤษภาคม 2557 
 
ทั �งนี �  เงินปันผลที�เสนอให้จ่ายสําหรับงวดปีสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 ดงักล่าวสอดคล้องกับนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทและคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 51 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวม  
 

นายสรุพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  
 

เนื�องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมตใินวาระนี � ดงันี � 
 

มต ิ ที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ�งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนมุัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.34 บาทต่อหุ้น สําหรับงวดปีสิ �นสดุ ณ วันที� 31 ธันวาคม 
2556  ตามรายละเอียดเสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอยีดของผลการนบัคะแนน ดงันี �  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนมุตั ิ 105,355,803 100.00% 

• ไม่อนมุตั ิ 0 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 105,355,803 100.00% 

 
� งดออกเสยีง 20,000  

รวมคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 105,375,803  

 
หมายเหตุ: * ข้อบงัคบัของบริษัทระบวุ่า มติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที- 5 พจิารณาและอนุมัตเิรื-องเกี-ยวกับกรรมการของบริษัท 
 
 5.1 เลือกตั >งกรรมการแทนกรรมการที-ถงึกาํหนดออกตามวาระ 
 

นายสรุพล แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่า ข้อบงัคบับริษัทข้อที� 13 กําหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั �งกรรมการ
ไม่ให้ใช้คะแนนเสยีงแบบสะสมและผู้ถือหุ้นแต่ละคนมคีะแนนเสยีงเท่ากับหนึ�งหุ้นต่อหนึ�งเสียง และข้อบงัคบับริษัท
ข้อที� 14 กําหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 และ
กรรมการที�ออกจากตําแหน่งไปนั �นอาจได้รับเลือกตั �งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจําปี 2557 นี � มีกรรมการที�ถึงกําหนดออกตามวาระจํานวน 4 ท่าน ได้แก่ 
 

1) 
 

นายวฒุิพล สริุยาภิวฒัน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี�ยง  
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

2) นายโฮ กวงจิง กรรมการ 

3) นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการ  

4) นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ -ง กรรมการ  

 
ทั �งนี � ประวตัโิดยยอ่ของกรรมการที�ถงึกําหนดออกตามวาระทั �ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 3 ของหนงัสอื   
นดัประชมุ 
 
นายสรุพล แจ้งที�ประชุมว่า จากประสบการณ์  ความรู้  และการอุทิศตนของกรรมการซึ�งถึงกําหนดออกตามวาระ  
ทั �ง 4 ท่านให้แก่บริษัทที�ผ่านมา  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 
อนมุติัการเลอืกตั -งกรรมการซึ�งถึงกําหนดออกตามวาระในคราวนี -ทั -ง 4 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
ต่อไปอีกวาระหนึ�ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
 
นายสรุพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  
 
เมื�อไม่มผีู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี � ดงันี � 
 
มต ิ ที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ

เลอืกตั �งกรรมการซึ�งถึงกําหนดออกตามวาระในคราวนี �ทั �ง 4 ท่าน ได้แก่ นายวฒุิพล สริุยาภิวฒัน์ นายโฮ 
กวงจิง นายชานคราร์ ชานดราน และนายสจ๊วต เดวิด เรดดิ -ง กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป
อีกวาระหนึ�ง โดยมีรายละเอยีดของผลการนบัคะแนน ดงันี � 
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1) นายวุฒพิล สุริยาภวิัฒน์ 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนมุติั 105,253,403 100.00% 

• ไม่อนมุตั ิ 100 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 105,253,503 100.00% 

 
� งดออกเสยีง 4,000  

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

105,257,503 
 

 

 
2) นายโฮ กวงจงิ 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนมุติั 103,678,103 98.50% 

• ไม่อนมุตั ิ 1,575,400 1.50% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 105,253,503 100.00% 

 
� งดออกเสยีง 4,000  

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

105,257,503 
 

 

      
3)     นายชานคราร์ ชานดราน 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนมุติั 103,677,903 98.50% 

• ไม่อนมุตั ิ 1,575,400 1.50% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 105,253,303 100.00% 

 
� งดออกเสยีง 4,000  

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

105,257,303 
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4)    นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ �ง 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนมุติั 103,678,103 98.50% 

• ไม่อนมุตั ิ 1,575,400 1.50% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 105,253,503 100.00% 

 
� งดออกเสยีง 4,000  

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

105,257,503 
 

 

 

หมายเหตุ: * ข้อบงัคบัของบริษัทระบวุา่ มตขิองที�ประชมุผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 5.2 ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการที-ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที-ดํารง
ตาํแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี-ยง และ/หรือ กรรมการที-ดาํรงตาํแหน่ง
ในคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

นายสรุพล แจ้งที�ประชมุว่า เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2556 ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 ของบริษัท 
ได้มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนสาํหรับกรรมการแยกเป็นรายประเภทและตําแหน่งของกรรมการที�ดํารงตําแหน่ง
ในคณะกรรมการบริษัท  รายประเภทและตําแหน่งของกรรมการที�ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี�ยง และในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน โดยมีผลตั �งแต่วนัที� 
1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป และเป็นเช่นนี �ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติ
เป็นอย่างอื�น โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที�ได้รับการอนมุติัในแต่ละตําแหน่ง ตามที�ปรากฎในตาราง
เปรียบเทยีบคา่ตอบแทนถดัไป  

 

นายสรุพล รายงานที�ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ทบทวนค่าตอบแทน
สําหรับกรรมการดงักลา่ว  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเมื�อเทียบกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึง
ความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตําแหน่ง และเสนอให้เพิ�มค่าตอบแทนอีกร้อยละ 2.5 จากอตัราใน
ปีก่อนหน้า ในแต่ละตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และในแต่ละตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี�ยง และของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  โดยค่าตอบแทนที�นําเสนอ
เป็นตวัเลขที�ได้ปัดให้เป็นจํานวนเต็มหลกัพนับาท  มีรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทน ตามที�ปรากฎ
ในตาราง ดงันี � 
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คณะกรรมการบริษัท 

ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน                         

/ ครั>งการประชุม / ท่าน (บาท) 
บัตรกํานัลสปาและแกลเลอรี-    

/ ปี / ท่าน 
2557 2556 2557 2556 

ประธานกรรมการบริษัท 247,000 241,000  -  - 

รองประธานกรรมการบริษัท 205,000 200,000  -  - 

กรรมการอิสระ 165,000 161,000 2,000 เหรียญสหรัฐ  
(ประมาณ 60,000 บาท) 

กรรมการที�มิได้เป็นผู้บริหาร 165,000 161,000 2,000 เหรียญสหรัฐ  
(ประมาณ 60,000 บาท) 

กรรมการบริหาร 108,000 105,000  -  - 

 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี-ยง และ/หรือ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน 

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทน 

/ ครั>งการประชุม / ท่าน (บาท) 

2557 2556 

ประธานกรรมการ 82,000 80,000 
สมาชิก 42,000 41,000 

 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2557 อนุมัติให้เพิ�ม
ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการซึ�งดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัท  กรรมการซึ�งดํารงตําแหน่งใน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี�ยง  และกรรมการซึ�งดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน ตามรายละเอียดที�เสนอแนะโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  
หากค่าตอบแทนกรรมการตามที�เสนอได้รับการอนมุติั ค่าตอบแทนดงักลา่วจะมีผลตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม 
2557 เป็นต้นไปและเป็นเช่นนี �ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื�น   
 
แต่หากที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ไม่อนุมตัิค่าตอบแทนตามที�เสนอ ค่าตอบแทนกรรมการในปี 
2556 จะยงัคงมผีลตอ่ไป 
 
นายสรุพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  
 
เมื�อไม่มผีู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม ที�ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมตใินวาระนี � ดงันี � 
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มต ิ ที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุติัให้เพิ�มค่าตอบแทนสําหรับกรรมการอีกประมาณร้อยละ 2.5 ในแต่ละ
ตําแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี�ยง และ
ในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  โดยมีผลตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไปและ 
เป็นเช่นนี �ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื�น  โดยมีรายละเอียด
ของผลการนบัคะแนน ดงันี �  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนมุตั ิ 105,160,602 99.80% 

• ไม่อนมุตั ิ 29,500 0.03% 

• งดออกเสยีง 185,001 0.18% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 105,375,103 100.00% 
 

 

 
 

หมายเหตุ: * ข้อบงัคบัของบริษัทระบวุ่า มติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้นในการกําหนดค่าตอบแทนใดๆ ที�จะจ่ายให้แก่
กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ�งมาประชุมและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน 

วาระที- 6 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตั >งผู้สอบบัญชี และการกาํหนดค่าสอบบัญชี สาํหรับปี 2557 

 

นายสรุพล แจ้งตอ่ที�ประชมุว่า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรนําเสนอที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2557 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 เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด (ปัจจุบนัเปลี�ยนชื�อเป็น “บริษัท สํานกังาน       
อีวาย จํากัด” - อีวาย) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท สําหรับปี 2557 โดยกําหนดค่าสอบบญัชี เป็นจํานวนเงินทั �งสิ �น  
ไม่เกิน 670,000 บาท ทั �งนี � ประวติัโดยย่อของผู้สอบบญัชีทั �ง 4 ท่าน ได้จัดสง่ให้ผู้ถือหุ้นทกุท่านแล้ว ปรากฎตามสิ�งที�
ส่งมาด้วย 6 ของหนงัสือนัดประชุม รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีตามที�แสดงในตาราง
ต่อไปนี � 

(หนว่ย : บาท) 
2557 2556 

LRH 670,000 670,000 

บริษัทย่อย 24 บริษัท 5,430,000 5,430,000 

รวม 6,100,000 6,100,000 
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นายสรุพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  
 
นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่า อีวายทําหน้าเป็นผู้ สอบบัญชีให้บริษัทย่อยอื�นของบริษัทที�          
จดัตั �งในต่างประเทศหรือไม ่

 

ตอบ: นางสาวอารีวรรณ ศรีวิชชุพงษ์ ชี �แจงว่า อีวายมิได้ทําหน้าที�เป็นผู้สอบบญัชีให้แก่บริษัทย่อยอื�นของบริษัทที�
จดัตั �งในต่างประเทศ  
 

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

ลงคะแนนอนมุัติการแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และการกําหนดค่าสอบบญัชี สาํหรับปี 2557 ตามรายละเอียด   
ที�เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมรีายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงันี � 

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนมุตั ิ 105,368,303 100.00% 

• ไม่อนมุตั ิ 0 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ถอืหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 105,368,303 100.00% 

 
� งดออกเสยีง 7,300  

รวมคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 105,375,603  
 

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

วาระที- 7  พจิารณาเรื-องอื-นๆ ที-เหมาะสม ถ้าม ี
 
นายสุรพล ได้สอบถามผู้ ถือหุ้ นว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื�องอื�นใดเข้าสู่ที�ประชุมหรือไม่ แต่ไม่ม ี
ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอเรื�องอื�นใดเข้าสูท่ี�ประชมุอีก  
 

นายสรุพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในเรื�องอื�นๆ และผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และฝ่ายจดัการได้ชี �แจงในเรื�องตา่งๆ 
ดงันี �  
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� สอบถามแผนพฒันาโครงการลากนู่า พาร์ค 
 

ตอบ: นายสจ๊วต เรดดิ �ง ชี �แจงว่า ขณะนี �บริษัทอยู่ระหว่างการทําการตลาดโครงการลากนู่า พาร์ค เฟสที� 1      
(53 ไร่) มียนิูตที�ขายไปแล้วจํานวน 150 ยนูิตจากจํานวนทั �งหมด 251 ยนูิต บริษัทมีแผนที�จะพฒันาที�ดิน
ขนาดใกล้เคียงกันอีก 3 แปลงสําหรับโครงการส่วนที�เหลือ  โดยคาดว่าจะขายเฟสที� 1 ได้ในอีก 18 เดือน
ข้างหน้าขึ �นอยู่กบัแนวโน้มในขณะนั �น  โครงการทั �งหมดคาดว่าจะแล้วในอกี 4-5 ปี   
 

� บริษัทมีแผนที�จะเข้าร่วมกิจกรรม “Opportunity Day” ที�จดัขึ �นโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ�งในปี 
2556 มีบริษัทกว่า 100 บริษัทที�เข้าร่วมหรือไม่  โดยในกิจกรรมดงักล่าวจะมีการแสดงผลประกอบการของ
บริษัทที�เข้าร่วมกิจกรรมให้แก่ผู้ลงทนุทั�วไปทราบ  

 

ตอบ: ประธานฯ ชี �แจงว่า เนื�องจากผลการดําเนินงานของบริษัทในช่วง 2-3 ปีที�ผ่านมาไม่สู้ดนีกั บริษัทจึงยงั
ไม่มีความพร้อมที�จะเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะ อาทิเช่น การประชุมนกัวิเคราะห์ หรือ     
การนําเสนอบริษัทในภาคอุตสาหกรรม  อย่างไรก็ตาม บริษัทหวังว่า เมื�อบริษัทมีผลประกอบการที�ดีขึ �น 
บริษัทจะดาํเนนิการในหลากหลายรูปแบบ และทําการตลาดให้ LRH เป็นที�รู้จกัมากขึ �นสาํหรับนกัลงทนุและ
นกัวิเคราะห์  
 

� เสนอแนะให้บริษัทตรวจตราดแูลร้านค้าและแผงขายของซึ�งทําให้ภมิูทศัน์บริเวณชายหาดด้านหน้าโรงแรม
องัสนา ลากนู่า ภเูก็ต ไม่นา่ด ู และได้แนะนําให้บริษัทจดักิจกรรมอื�นๆ อาทเิช่น กีฬาทางนํ �าเพื�อดงึดดูความ
สนใจของตลาดครอบครัว 

 

ตอบ: ที�ประชมุรับทราบข้อเสนอแนะ   
 

� บริษัทมีแผนดาํเนนิการใดๆ กบัหุ้นของ TWS หรือไม่ 
 

ตอบ: ประธานฯ ชี �แจงว่า TWS เพิ�งกลบัเข้ามาทําการซื �อขายในปี 2556 และหุ้นของ TWS มิใช่สนิทรัพย์
หลกัของบริษัท   บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางความเป็นไปได้ที�จะตัดทอนสินทรัพย์ที�ไม่ใช่
สนิทรัพย์หลกัของบริษัท  โดยจะมีการหารือแนวทางต่างๆ และตดัสนิใจดําเนินการในเวลาที�เหมาะสม 

 
นายภมิูรพ ีอนนัทสงิห์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย  

 

� บริษัทมีนโยบายในการต่อต้านการทจุริต หรือไม ่
 

ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชี �แจ้งว่า บริษัทให้ความสําคญัอย่างจริงจังในการต่อต้านการทจุริต โดยมี
การกําหนดนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการแจ้งเบาะแสผู้กระทําผิด และนโยบายการรายงาน
การทจุริต  ดร. ชิงชัย หาญเจนลกัษณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ
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กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี�ยง กลา่วยืนยนัว่า บริษัทให้ความสําคญัอย่างยิ�งในเรื�องการต่อต้าน
การทจุริต และไม่พบถึงการทจุริตใดๆ ในบริษัทแต่อยา่งใด 

 

มีการฉายวดีทิศันภ์าพรวมของโครงการลากนู่า ลงัโก และโครงการลากนูา่ ชอร์ส ต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
นายสวิุทย์ เลาหะพลวฒันา กลา่วแสดงความชื�นชมต่อประธานฯ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการของบริษัทที�ได้ใช้
ความพยายามอย่างจริงใจและเตม็ความสามารถในการตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น และแสดงความคิดเห็นว่าจาก
การที�ได้เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีของบริษัทในหลายครั �งที�ผ่านมา ถือได้ว่าการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ในปีนี � ทางฝ่ายจัดการสามารถตอบข้อซักถามและให้คําอธิบายต่อที�ประชุมได้อย่างเป็นที�น่าพอใจ และหวังว่า
บริษัทจะตอบข้อซกัถามได้เช่นเดียวกบัครั �งนี �ในการประชมุคราวต่อๆ ไป  ด้วยการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปีจะ
จดัขึ �นเพียงปีละครั �ง จึงถือเป็นโอกาสเดียวของผู้ถือหุ้นที�จะซกัถามข้อสงสยัเกี�ยวกับบริษัทและการลงทนุของบริษัท 
นายสวุิทย์ชี �ให้เห็นว่ามีการแข่งขนัด้านราคามากขึ �นในจังหวดัภเูก็ต และมีโรงแรมหลายแห่งที�อยู่ในระดบัเดียวกัน
กบั ลากนู่า ภเูก็ต และกล่าวเห็นด้วยกบัวิสยัทศัน์ของประธานฯ ที�ว่าโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของลากูน่ามีแนวโน้ม
ที�จะประสบความสาํเร็จแม้ว่าธุรกิจด้านโรงแรมจะกําลงัเผชิญกบัการแข่งขนัที�มากขึ �นในอนาคต 
 
หลงัจากไม่มผีู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามและเสนอเรื�องอื�นใดตอ่ที�ประชมุเพื�อพิจารณาอีก นายสรุพล ได้สง่ที�ประชมุ
กลบัให้ประธานฯ ที�ประชมุ 
 
ประธานฯ กล่าวขอบคณุผู้ถือหุ้นทกุทา่นที�มาประชมุ และกลา่วปิดประชมุ   
 

ปิดประชมุเวลา 18.16 น. 
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