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วันและเวลา    
 

วนัศกุร์ท่ี 27 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น.   
 

สถานที่ประชุม 
 

ห้องบนัยนับอลรูม ชัน้ 10 โรงแรมบนัยนัทรี กรุงเทพ อาคารไทยวา 2    
เลขท่ี 21/100  ถนนสาทรใต้  แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  ประเทศไทย 

 

นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีประธานท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555  ทัง้นี ้นายโฮ กวงปิง ยงัดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารของบริษัท 
 

ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุจํานวน 88 ทา่น นบัจํานวนหุ้นได้ 102,230,692 หุ้น        
คิดเป็นร้อยละ 61.33 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจํานวน 166,682,701 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 
ประธานฯ กลา่วเปิดประชมุ 
 

เพ่ือความสะดวกสําหรับท่านผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เชิญ นายสรุพล สปุรัชญา กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร แนะนํา
กรรมการ ท่ีปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบญัชีของบริษัท ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุ พร้อมทัง้นําเสนอวาระตา่งๆ ตัง้แตว่าระท่ี 1 จนถงึ      
วาระท่ี 8 และทกุๆ วาระท่ีพงึมีตอ่ท่ีประชมุเป็นภาษาไทย  
 
นายสรุพล ได้แนะนํากรรมการ ท่ีปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบญัชีของบริษัท ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้
 

กรรมการ 

1. นายวฒิุพล สริุยาภิวฒัน์  
 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

2. ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ์  
 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ  
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

3. นายอดุม วิชยาภยั  
 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ 
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

4. คณุสาธิต รังคสริิ  กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

5. นายโฮ กวงจิง  
 

กรรมการ  

6. นายไมเคลิ รามอน ไอลิง่  
 

กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

7. นายเอเรียล พี วีร่า  กรรมการ 
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8. นายสจ๊วต เดวดิ เรดดิง้  กรรมการ และผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

9. นายโฮ เรน ฮวา  กรรมการ  

 
ที่ปรึกษากฏหมาย 

นายอคัรพล พิเชษฐวณิชย์โชค และทีมงานจากบริษัท อลัเลน แอนด์ โอเวอร่ี (ประเทศไทย) จํากดั ซึง่จะทําหน้าท่ีท่ีปรึกษากฎหมาย 
และตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนและการนบัคะแนนเสียง 

 
ผู้สอบบัญชี 

นางสาวรุ้งนภา เลศิสวุรรณกลุ จากบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั ผู้สอบบญัชีของบริษัท 
 
ก่อนท่ีจะนําเสนอวาระตา่งๆ นายสรุพล ได้ขอให้เลขานกุารบริษัทแจ้งให้ท่ีประชมุทราบถงึวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนสําหรับ
การประชมุนี ้ 
 
นางสาวศิริวรรณ สกลุคีรีวฒัน์ เลขานกุารบริษัท แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถงึวิธีปฏบิติัในการออกเสียงลงคะแนนสําหรับการประชมุนี ้ดงันี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั 
พ.ศ. 2535 กําหนดไว้วา่ ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ หรือหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

2. สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีได้รับมอบหมายให้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชมุ ขอให้ลงมติ
โดยใช้บตัรลงคะแนนเสียงตามวาระท่ีเก่ียวข้องซึง่ได้แจกให้แล้ว ณ ช่วงลงทะเบียน เพ่ือออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระนัน้ๆ 
โดยทําเคร่ืองหมายถูกในช่อง “อนุมตัิ” “ไม่อนมุติั” หรือ “งดออกเสียง” ช่องใดช่องหนึ่งท่ีเลือก ทัง้นี ้เฉพาะกรณีคสัโตเดียน
โปรดระบจํุานวนคะแนนเสียงในแต่ละช่องท่ีประสงค์จะลงคะแนน ลงช่ือด้านล่างของบตัรลงคะแนนเสียง และส่งคืนให้กับ
เจ้าหน้าท่ีของบริษัท 

3. ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีได้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น โดยในหนงัสอืมอบฉนัทะท่ีถือมานัน้ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ลว่งหน้า
ในทกุวาระก่อนเร่ิมการประชมุแล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะทา่นนัน้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชมุ เน่ืองจากบริษัท
ได้เก็บและบนัทกึการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะตัง้แตช่่วงลงทะเบียนแล้ว  

 

 



 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2555                  หน้า 3/17
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล็ จาํกัด (มหาชน) 
 

     

 

4. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ (ยกเว้นกรณีผู้ลงทนุต่างประเทศท่ีแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็น
ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ไม่สามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระได้ กลา่วคือ ต้องออกเสยีงลงคะแนนด้วยจํานวน
คะแนนเสียงทัง้หมดวา่ “อนมุตั”ิ หรือ “ไม่อนมุติั” หรือ “งดออกเสียง” เทา่นัน้ ทัง้นี ้ บริษัทจะไม่นบัการออกเสียงลงคะแนน  
หากบตัรลงคะแนนเสียงไม่สมบรูณ์หรือเป็นโมฆะ เช่น มิได้ลงลายมือช่ือในฐานะผู้ออกเสียงลงคะแนน  

5. คสัโตเดียนท่ีได้รับแตง่ตัง้โดยผู้ลงทนุในต่างประเทศ สามารถออกเสยีงลงคะแนนทัง้หมด หรือแบง่การออกเสยีงลงคะแนน 
ในแตล่ะวาระได้ กลา่วคือ สามารถแบง่จํานวนคะแนนเสียงท่ี “อนมุตั”ิ จํานวนคะแนนเสียงท่ี “ไม่อนมุติั” และจํานวนคะแนน
เสยีงท่ี “งดออกเสียง” ได้ ทัง้นี ้ บริษัทจะไม่นบัการออกเสียงลงคะแนนนัน้ หากบตัรลงคะแนนเสียงไมส่มบรูณ์หรือเป็นโมฆะ 
เชน่ มิได้ลงลายมือช่ือในฐานะผู้ออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ ออกเสยีงลงคะแนนเกินกวา่คะแนนเสียงท่ีมีหรือท่ีได้รับมอบ
ฉนัทะ  

ในการนับคะแนนเสียง จะนับจากบัตรลงคะแนนที่ได้ส่งคืนให้กับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท หากผู้ ถือหุ้ นท่านใดไม่ส่งคืนบัตร
ลงคะแนน จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นนัน้ไม่ประสงค์ร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ และจะไม่นบัจํานวนเสียงของ
ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วสําหรับการลงมติในวาระนัน้ๆ 
 

จากนัน้ นายสรุพล ได้ดําเนินการเสนอวาระตอ่ท่ีประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้
 

วาระที่ 1  พจิารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2554 
 

นายสรุพล ได้นําเสนอท่ีประชมุพิจารณารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 ซึง่ได้สง่สําเนาให้ทา่น   
ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือนดัประชมุแล้ว นายสรุพล แจ้งท่ีประชมุวา่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอ    
ท่ีประชมุให้การรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 
 

นายสรุพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
 
เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี ้ดงันี ้
 
มต ิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2554  โดยมีรายละเอียดของผลการ         
นบัคะแนน ดงันี ้ 
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ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 102,809,389 100.00% 

 ไม่อนมุตั ิ - 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 102,809,389 100.00% 
 

 งดออกเสียง 3,801  

รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  102,813,190  
 
หมายเหตุ: * ข้อบงัคบัของบริษัทระบุว่า มติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 2 พจิารณาและรับทราบรายงานกจิการของบริษัท สาํหรับปี 2554 
 

นายสุรพล ได้เชิญ นายไมเคิล รามอน ไอลิ่ง กรรมการผู้จดัการ รายงานกิจการของบริษัท สําหรับปี 2554 ให้ท่ี
ประชมุทราบ 
 
นายไมเคิล ได้รายงานตอ่ท่ีประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
ปี 2552 และ 2553 ถือเป็นปีท่ียากลําบากและท้าทายอย่างย่ิงสําหรับการดําเนินกิจการของบริษัท แต่กระนัน้ ก็ต้อง
ยอมรับวา่ ยงัไม่อาจเทียบได้กบัปี 2554 ท่ีเพิ่งผ่านพ้นไปไม่นาน ท่ีท้าทายมากกว่าและสง่ให้ผลการประกอบกิจการ
ของบริษัท ตกต่ําท่ีสดุในประวตัิศาสตร์การประกอบกิจการของบริษัท 
 
รายได้ของกิจการโรงแรมตํ่ากว่าปี 2553 ถึงร้อยละ 13 สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการขายโรงแรมลากูน่า บีช  รีสอร์ท 
ในเดือนพฤษภาคม  และการปิดโรงแรมเชอราตนั แกรนด์ ลากูน่า ภเูก็ต เพ่ือปรับปรุงตกแต่งครัง้ใหญ่ เป็นเวลาถึง
ห้าเดือนคร่ึง โดยเร่ิมตัง้แต่กลางปีเป็นต้นมา และเปิดดําเนินการอีกครัง้ในกลางเดือนธันวาคมพร้อมเปล่ียนการ
บริหารโรงแรมภายใต้ช่ือโรงแรมองัสนา ลากนู่า ภเูก็ต 
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นอกจากนัน้ ยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบกิจการโรงแรม ซึ่งได้แก่ความผนัผวนและความ
ไม่แนน่อนอยา่งตอ่เน่ืองของเศรษฐกิจโลก การแข็งค่าของค่าเงินบาท จํานวนโรงแรมชัน้นําท่ีเพิ่มปริมาณมากขึน้ทัง้
ในภูเก็ตและกรุงเทพฯ ซึ่งสร้างแรงกดดนัต่ออตัราค่าห้องพกัเร่ือยมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตลาดในช่วงฤดูกาล
ท่องเท่ียวของชาวยโุรปทัง้ท่ีภเูก็ตและกรุงเทพฯ ผลกระทบจากการประท้วงทางการเมืองในปีท่ีผ่านมา และการเข้า  
สู่การเลือกตัง้ทัว่ไปในเดือนกรกฎาคม ส่งผลให้เกิดความกังวลในเร่ืองความปลอดภยัอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ    
อย่างยิ่ง ในส่วนธุรกิจของบริษัทกับลูกค้าประเภทบริษัทและประเภทธุรกิจไมซ์ (MICE – Meeting (การจัดการ
ประชุม), Incentive (การให้รางวลัด้วยการท่องเท่ียว), Conference (การแสดงสินค้า), and Exhibition (และ
นิทรรศการ) นอกจากนัน้ ยงัมีภยัพิบตัิธรรมชาติท่ีเกิดขึน้ถึง 2 ครัง้ ได้แก่ ภยัพิบติั     สึนามิท่ีเกิดขึน้ในญ่ีปุ่ น และ
อทุกภยัครัง้ร้ายแรงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึง่ตกเป็นข่าวใหญ่ไปทัว่โลก และส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ
ของบริษัท 

 
ความกงัวลอยา่งต่อเน่ืองต่อบรรยากาศการลงทนุในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความไม่แน่นอนในเสถียรภาพ
ทางการเมืองในช่วงท่ีเข้าสูก่ารเลือกตัง้ทัว่ไปในคร่ึงแรกของปี 2554 และความกงัวลในภาวะเศรษฐกิจโลก สง่ผลให้
ตลาดการขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยซบเซาลงอย่างมาก   เป็นผลให้รายได้ของธุรกิจการขาย
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ในปี 2554 มีจํานวน 380 ล้านบาท ซึ่งต่ํากว่าปี 2553 ถึงร้อยละ 53 โดยมียอดขาย
อสงัหาริมทรัพย์เพียง 14 รายการเทา่นัน้ 

 
แม้ต้องเผชิญอุปสรรคในการประกอบกิจการ แต่บริษัทยงัคงมุ่งมัน่ไม่ย่อท้อท่ีจะริเร่ิมโครงการต่างๆ ในด้านความ
รับผิดชอบขององค์กรต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility-CSR) อย่างตอ่เน่ือง ซึง่ถือเป็นภารกิจท่ีสําคญัท่ี
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากดั (มหาชน) ยดึถือและปฎิบตัิตลอดมาโดยเคร่งครัด  บริษัทยงัคงเดินหน้า
ต่อไปกบัโครงการต่างๆ ท่ีได้ดําเนินมาแล้ว      อย่างต่อเน่ือง ซึง่ประกอบด้วยการก่อตัง้สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังาน 
ลากูน่า ภูเก็ต สําหรับพนักงาน  การขยายกิจกรรมโครงการพัฒนาโรงเรียนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน เพ่ือระดมทุน
สนับสนุนโรงเรียนท่ีขาดแคลนในพืน้ท่ี จงัหวดัภูเก็ตและจังหวดัใกล้เคียง  โรงเรียนอนุบาล ลากูน่า ภูเก็ต ท่ีได้รับ
รางวลัศนูย์พฒันาเด็กเล็กดีเด่นเป็นจํานวนมาก   ศนูย์ภาษาองักฤษชมุชน ลากูน่า ภเูก็ต และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกเป็น
จํานวนมาก ท่ีจดัขึน้ท่ีลากูน่า ภูเก็ต  โดยความร่วมมือของพนกังานและชุมชน  อาทิ กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ งาน
ประเพณีอนรัุกษ์เตา่ทะเล และเทศกาลลอยกระทง 

 
แม้ว่าขณะนี ้สถานการณ์ทางการเมืองในช่วงก้าวเข้าสู่ปี 2555 จะยงัคงทรงตัว แต่ฝ่ายจดัการก็ยัง   ไม่วางใจใน
สถานการณ์เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป อนัเป็นตลาดสําคญัของธุรกิจโรงแรมในฤดทู่องเท่ียวซึ่งเป็น
ช่วงทํากําไร ดงันัน้ บริษัทจึงยงัคงมุ่งเน้นท่ีจะเพิ่มปริมาณเงินสดให้มีมากขึน้และรักษาเงินสดไว้ต่อไปในปี 2555 นี ้ 
ทัง้นี ้บริษัทจําเป็นต้องรักษาสถานะทางการเงินให้มั่นคงและดํารงเงินสดไว้ให้อยู่ในระดบัท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถ
รับมือกบัภาวะตกต่ําทางธรุกิจอ่ืนใดท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ 
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รายละเอียดกิจการของบริษัทปรากฏในรายงานประจําปี 2554   ท่ีได้จดัสง่ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือ     
นดัประชมุแล้ว 
 
นายสรุพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปได้ดงันี ้
 
• การปิดโรงแรมเชอราตนั แกรนด์ ลากูน่า ภเูก็ต เพ่ือปรับปรุงตกแต่งครัง้ใหญ่เป็นเวลาถึงห้าเดือนคร่ึง โดยเร่ิม

ตัง้แต่กลางปีเป็นต้นมา พร้อมทัง้เปล่ียนการบริหารโรงแรมและเปิดดําเนินการอีกครัง้ในกลางเดือน ธนัวาคม 
ภายใต้ช่ือโรงแรมองัสนา ลากูน่า ภเูก็ต  รวมทัง้ความผนัผวนและความไม่แน่นอนอย่างต่อเน่ืองของเศรษฐกิจ
โลกและเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ ส่งผลให้บริษัทขาดทุนในปี 2554 ซึ่งเป็นผลการประกอบ
กิจการของบริษัทท่ีตกตํ่าท่ีสดุในประวตัิศาสตร์การประกอบกิจการของบริษัท  

 
• หากไม่มีเหตกุารณ์ร้ายแรงใด ๆ เกิดขึน้ บริษัทคาดวา่ผลการประกอบกิจการของบริษัทในปี 2555 จะดีขึน้ด้วย

ปัจจยัดงันี ้
 

   การเปิดดําเนินการของโรงแรมองัสนา ลากนูา่ ภเูก็ต  

   การต้อนรับการจดัประชมุของผู้แทนแอมเวย์จากประเทศจีนจํานวน 16,000 คน ซึง่ถือเป็นการจดัประชมุ
ท่ีใหญ่ท่ีสดุท่ีไม่เคยปรากฎในภเูก็ตเป็นเวลา 1 เดือน ในไตรมาสท่ี 2 ทําให้ยืดระยะเวลาฤดกูาลทอ่งเท่ียว
ของบริษัทและไม่เพียงแต่นํามาซึ่งธุรกิจท่ีเพิ่มพูนกําไรมากขึน้ แต่เป็นการต่อยอดธุรกิจในอนาคตใน
ตลาดลกูค้าชาวจีนซึง่กําลงัขยายตวัและเติบโตขึน้ (เช่น เพิ่มความสนใจในการสอบถามการเข้าพกัจาก
ลูกค้ากลุ่มอ่ืนๆ เช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทได้ประสบในการจัดงานแต่งงานให้แก่ลูกค้าชาวอินเดียใน        
ลากนูา่ ภเูก็ต) 

   ภาวะการตลาดท่ีดีขึน้ 

   การใช้กลยทุธด้านราคาในธุรกิจการขายอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทเพ่ือกระตุ้นอปุสงค์และเพิ่มปริมาณ
การขาย  โดยการลดราคาและเปลี่ยนราคาขายเป็นสกลุดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา เพ่ือแก้ปัญหาการแข็งค่า
ของค่าเงินบาท ผลจากการใช้กลยุทธด้านราคาดงักล่าวทําให้ยอดขายอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทใน
ไตรมาสแรกของปี 2555 มีจํานวน 13 รายการ เทียบกบัยอดขายเพียง 1 รายการในระยะเวลาเดียวกนั
ของปี 2554 และยอดขายจํานวน 14 รายการ ตลอดทัง้ปีในปี 2554 

หมายเหตุ  การแข็งค่าของค่าเงินบาททําให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทมีราคาสูงขึน้ในตลาด
ตา่งประเทศ    
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   การใช้การบริหารจดัการต้นทุนอย่างเหมาะสมและการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในคร่ึงหลงัของปี 2554 และ
ต่อเน่ืองถึงปี 2555 รวมถึงการปรับลดจํานวนผู้บริหารและการจดัสรรงานของผู้บริหารบางท่านใหม่ให้
ครอบคลุมงานของผู้ บริหารท่ีลดลง เพื่อลดค่าใช้จ่ายเงินเดือนตลอดจนการลดโบนัสและการปรับ
เงินเดือน 

 
• ในเร่ืองของเงินลงทนุของบริษัทในกองทุน บนัยนั ทรี อินโดไชน่า โฮสปิทลัลิตี ้(“กองทนุ”) ซึ่งกําลงัดําเนินการ

พฒันารีสอร์ทครบวงจรในเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม โครงการพฒันารีสอร์ทมีความคืบหน้าเป็นอย่างดีอย่าง
ต่อเน่ืองภายในงบประมาณและแผนงานที่กําหนดไว้ โรงแรมบนัยนัทรีและโรงแรมองัสนา ซึง่เป็นสองโรงแรม
แรกในโครงการจะเปิดดําเนินการในเดือนตลุาคม / พฤศจิกายน 2555   สนามกอล์ฟ 18 หลมุ ซึง่ออกแบบโดย
นายนิคส์ ฟาวโด (Mr. Nick Faldo) จะเปิดดําเนินการภายในปี 2555 ตามแผนงานท่ีกําหนดไว้ โครงการนีใ้ช้
เงินลงทนุทัง้สิน้จํานวน 200 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ทัง้นีบ้ริษัทมีสดัส่วนการลงทนุประมาณร้อยละ 6 ของ
ยอดเงินลงทนุทัง้สิน้ในกองทนุ 

 
• การเพิ่มขึน้ของรายได้ในกิจการอื่น ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจการโรงแรมในปี 2554 เป็นผลจากการประกอบกิจการ

ทัง้ปีของโครงการให้เช่าบ้านพกัท่ีบริหารจดัการโดยเอ้าท์ริกเกอร์ (Outrigger) เทียบกบัปี 2553  ซึง่เป็นปีแรกท่ี
เอ้าท์ริกเกอร์เปิดดําเนินการบริหารบ้านพกั โดยเสนออตัราค่าห้องพกัท่ีตํ่าในระยะเวลาเร่ิมแรกท่ีเปิดดําเนินการ 
เพ่ือกระตุ้นความสนใจของลกูค้าในการเข้าพกัในบ้านพกัท่ีบริหารจดัการโดยเอ้าท์ริกเกอร์ ทัง้นีอ้ตัราค่าห้องพกั
ดงักลา่วได้เพิ่มสงูขึน้ในปี 2554 

 
• ในเร่ืองของค่าตอบแทนของผู้บริหารท่ีสูง บริษัทได้ทบทวนจํานวนผู้ บริหารและค่าตอบแทนและได้บริหาร

จดัการจํานวนและค่าตอบแทนผู้บริหารอยา่งเหมาะสมในชว่งหลงัของปี 2554 
 

• คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนและการปรับเงินเดือนของ
ประธานกรรมการบริษัท รวมทัง้ญาติของท่านซึ่งเป็นพนกังานของบริษัท ทัง้นีเ้พ่ือหลีกเลี่ยงความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ตามหลกัการการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 
• กําไรจากการดําเนินงานของโรงแรม เป็นปัจจยัในการกําหนดราคาขายของโรงแรมท่ีจะขาย โดยโรงแรมดสุิต 

ธานี ลากนูา่ ภเูก็ต สร้างกําไรจากการดําเนินงานได้สงูกวา่โรงแรมลากนู่า บีช รีสอร์ท มาก ดงันัน้ ราคาขายของ
โรงแรมดสุติ ธานี ลากนู่า ภเูก็ต จงึสงูกวา่โรงแรมลากนูา่ บีช รีสอร์ท มาก 

 
 
 



 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2555                  หน้า 8/17
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล็ จาํกัด (มหาชน) 
 

     

 

ทัง้นีเ้พ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการขายทัง้หมดของโรงแรมทัง้สองแห่งดงักล่าวข้างต้น ได้ดําเนินการอย่างมือ
อาชีพและโปร่งใส บริษัท ได้แต่งตัง้ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทตวัแทน
จําหน่ายโรงแรม เป็นผู้ ดําเนินกระบวนการขายทัง้หมดของโรงแรมทัง้สองแห่งโดยวิธีประมูลและผู้ ท่ีประมูล
ราคาสงูสดุเป็นผู้ชนะในการซือ้โรงแรมทัง้สองแหง่ 

 
• ขาดทนุจากการยกเลกิการขายอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 91 ล้านบาท เป็นผลจากนโยบายชัว่คราวของบริษัทเม่ือ

พิจารณาจากความตกต่ําของเศรษฐกิจโลกโดยยินยอมให้ลกูค้าท่ีซือ้อสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทด้วยวิธีการผ่อน
ชําระและประสบปัญหาในการชําระเงินคงค้างค่าอสงัหาริมทรัพย์ให้ลดระดบัอสงัหาริมทรัพย์เดิมท่ีซือ้โดยการ
ยกเลิกอสงัหาริมทรัพย์เดิมท่ีซือ้และเปล่ียนเป็นอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีราคาลดลงและนําเงินท่ีได้ชําระให้แก่บริษัท
ทัง้หมด มาชําระค่าอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเปลี่ยนท่ีมีราคาลดลง เม่ือลกูค้าเปลี่ยนอสงัหาริมทรัพย์เดิมท่ีซือ้ซึง่มีราคา
สงู เป็นอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีราคาลดลง บริษัทจงึต้องยกเลิกรายการขายอสงัหาริมทรัพย์เดิมท่ีลกูค้าซือ้ในราคา
ท่ีสูงกว่าและบันทึกรายการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีราคาลดลง โดยบันทึกส่วนต่างของราคาระหว่าง
อสงัหาริมทรัพย์ทัง้สองรายการในบญัชีขาดทนุจากการยกเลิกการขายอสงัหาริมทรัพย์ 

 
• ลกัษณะของธรุกิจการขายอสงัหาริมทรัพย์ในภเูก็ตและกรุงเทพฯ มีความแตกต่างกนั อสงัหาริมทรัพย์ท่ีขายใน

ภูเก็ตเป็นบ้านพักเพ่ือการพักผ่อนสําหรับลูกค้าชาวต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวยุโรป ในขณะท่ี
อสงัหาริมทรัพย์ท่ีขายในกรุงเทพฯ เป็นบ้านท่ีมิได้มีไว้สําหรับการพกัผ่อน และเป็นการขายให้แก่ตลาดลูกค้า
ชาวไทยเป็นสว่นใหญ่ 

 
• ผลิตภณัฑ์อสงัหาริมทรัพย์ใหม่ของบริษัทท่ีขายจะมีราคาถกูลงและมีขนาดเล็กลง โดยจะเน้นการขายสําหรับ

ตลาดลกูค้าชาวเอเชีย เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีมีความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศท่ีน้อยกว่า
และอปุสงค์จากลกูค้าชาวเอเชียสามารถท่ีจะฟืน้ตวัได้เร็วกวา่ลกูค้าชาวยโุรปหรือลกูค้าจากท่ีอื่นๆ 

 
• การถอนฟ้องคดีข้อพิพาททางกฎหมายรวม 2 คดี ท่ีฟ้องบริษัทโดยธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) และโดย 

แอฟวะนิว เอเชีย แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ แอล. พี. กบัพวก บริษัทเข้าใจว่า บริษัท ยนูิเวอร์แซล สตาร์ช จํากดั 
(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทประสบความสําเร็จในการชําระหนีใ้ห้แก่เจ้าหนีข้องตน ดังนัน้ 
เจ้าหนีข้องบริษัท ยูนิเวอร์แซล สตาร์ช จํากัด (มหาชน) รวมถึงธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และ         
แอฟวะนิว เอเชีย แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ แอล. พี. กบัพวก ได้ถอนฟ้องคดีความทกุคดี รวมถึงคดีความทกุคดีท่ี
ฟ้องบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทมิได้มีสว่นเก่ียวข้องใด ๆ กบัการถอนฟ้องคดีข้อพิพากทางกฎหมายทัง้ 2 คดีดงักล่าว 

 
• บริษัทมิได้มีสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในโรงแรมบนัยนัทรี สมยุ  บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ของคุณเจริญ สิริวฒันภกัดี เป็นเจ้าของโรงแรมนี ้ซึ่งบริหารจดัการโดยบริษัท บนัยนัทรี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท 

จํากดั 
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เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามอีก ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรับปี 
2554 

วาระที่ 3  พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของ
บริษัท สาํหรับปีสิน้สุด  ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม  2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี พร้อมรายงาน
ผู้สอบบัญชี 

นายสรุพล ได้รายงานสรุปสาระสําคญัการดําเนินงานทางการเงินตามท่ีปรากฎในงบการเงินของบริษัท สําหรับ       
ปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554   ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว   โดยผู้สอบบญัชีได้แสดง
ความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขต่อท่ีประชมุ รวมทัง้ได้วเิคราะห์รายได้ และผลกําไรของกลุม่บริษัท  
 
นายสรุพล แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
ของบริษัท สําหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยงและคณะกรรมการของบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีแล้ว ตามท่ีปรากฎในส่วน       
“งบการเงิน” ของรายงานประจําปีท่ีได้สง่ให้ท่านผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือนดัประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรนําเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555 พิจารณาอนมุตัิวาระนี ้
 
นายสรุพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปได้ดงันี ้
 

• เพื่อเป็นการลดงานด้านธรุการ บริษัทได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยท่ีถือหุ้นในบริษัทเดียวกนั โดย
เปลี่ยนการถือหุ้นและรวมหุ้นให้ถือโดยบริษัทย่อยใดบริษัทย่อยหนึ่งเพียงบริษัทเดียว บริษัท ทีดบับลิวอาร์    
โฮลดิง้ส์ จํากัด และบริษัท ลากูน่า บนัยนัทรี จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ทัง้สองแห่ง 
ถือหุ้ นใน บริษัท ทรอปิคอล รีสอร์ท จํากัด ประมาณร้อยละ 13 และ 12 ตามลําดับ   ในปี 2554 บริษัท            
ทีดบับลวิอาร์ โฮลดิง้ส์ จํากดั ได้โอนหุ้นท่ีถือในบริษัท ทรอปิคอล รีสอร์ท จํากดั ให้แก่ บริษัท ลากนู่า บนัยนัทรี 
จํากัด ทําให้จํานวนหุ้นท่ี บริษัท ลากูน่า บันยันทรี จํากัด ถือใน บริษัท ทรอปิคอล รีสอร์ท จํากัด ทัง้หมด
เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 26 ณ ปัจจบุนั 

 
• บริษัท ทรอปิคอล รีสอร์ท จํากดั มีส่วนของผู้ ถือหุ้นติดลบ ดงันัน้ บริษัท จึงได้บนัทึกลดมูลค่าเงินลงทุนของ

บริษัทใน บริษัท ทรอปิคอล รีสอร์ท เป็น ศนูย์ บาท   บริษัท มิได้มีอํานาจควบคมุกิจการของ บริษัท ทรอปิคอล 
รีสอร์ท จํากดั ดงันัน้ บริษัทจึงไม่สามารถประมาณการได้ว่า บริษัท ทรอปิคอล รีสอร์ท จํากดั จะสามารถคืน
ผลตอบแทนให้แก่บริษัทได้เม่ือใด 
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• ค่าธรรมเนียมการจดัการและค่าสิทธ์ิท่ีเรียกเก็บโดยกลุม่บริษัท บนัยนัทรี ในการบริหารจดัการโรงแรมองัสนา 
ลากูน่า ภูเก็ต เป็นอัตรามาตรฐานท่ีใช้เรียกเก็บกับโรงแรมภายใต้ช่ือ “อังสนา” และ “บันยันทรี” ทุกแห่ง 
ค่าธรรมเนียมท่ีบริษัทได้ลงนามกบับริษัท เชอราตนั โอเวอร์ซีส์ เมเนจเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (“เชอราตนั”) 
ในการบริหารจดัการโรงแรมเชอราตนั แกรนด์ ลากูน่า ภูเก็ต (ปัจจุบนัเปลี่ยนการบริหารโรงแรมเป็นโรงแรม
องัสนา ลากูน่า ภูเก็ต) เป็นการลงนามเม่ือ 20 ปีท่ีผ่านมา และเป็นอตัราพิเศษจากเชอราตนั เน่ืองจากเป็น
โรงแรมใหม่และตัง้อยูใ่นทําเลใหม่ท่ีเชอราตนัรับบริหารจดัการ ณ ขณะนัน้ 

 
เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี ้ดงันี ้

 
มต ิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         
ของบริษัท  สําหรับปีสิน้สุด  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชี            
พร้อมรายงานผู้สอบบญัชี โดยมีรายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงันี ้ 

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 102,746,089 100.00% 

 ไม่อนมุติั - 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 102,746,089 100.00% 

 
 งดออกเสียง 75,450  

รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 102,821,539  
 
หมายเหตุ: * ข้อบงัคบัของบริษัทระบวุ่า มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พจิารณาและอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล 

 
นายสรุพล รายงานต่อท่ีประชมุวา่ จากผลการดําเนินงานในรอบปี 2554 ท่ีผา่นมา บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิทัง้สิน้ 
224 ล้านบาท ตามท่ีปรากฏในงบกําไรขาดทนุของงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554       ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว 
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นโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทกําหนดการจ่ายเงินปันผล ประกอบไปด้วย 2 สว่น ดงันี ้
 
1) สว่นคงท่ี คดิเป็นหนึง่ในสามของกําไรสทุธิของงบการเงินรวม  สําหรับปีท่ีสามารถจดัสรรให้กบั ผู้ ถือหุ้น และ 
 
2) สว่นผนัแปร ซึง่จะขึน้อยู่กบัดลุยพนิิจของคณะกรรมการบริษัทจากการพิจารณาถงึเงินสดท่ีมีอยู ่ หลงัจากท่ีได้

คํานงึถึงคา่ใช้จา่ยฝ่ายทนุรายการใหญ่ๆ  และข้อตกลงในการชําระหนีคื้นในปีต่อไป 
 
เม่ือพิจารณาจากผลขาดทนุของงบการเงินรวม และเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555 อนมุตัิการงดจา่ยเงินปันผล 
สําหรับงวดปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554   
 
ทัง้นี ้ การเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท       ซึ่งกําหนด
หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิของงบการเงินรวม 
 
นายสรุพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปได้ดงันี ้
 

• บริษัทมีผลขาดทุน 224 ล้านบาท ตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท การเสนอให้งดจ่ายเงินปันผล
สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกําหนดเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิของ     
งบการเงินรวม    

 
เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามอีก ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี ้ดงันี ้
 
มต ิ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล สําหรับงวดปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  โดยมีรายละเอียด
ของผลการนบัคะแนน ดงันี ้ 

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 102,079,987 99.97% 

 ไม่อนมุตั ิ 31,600 0.03% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 102,111,587 100.00% 
 

 งดออกเสียง 707,552  

รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 102,819,139  
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หมายเหตุ: * ข้อบงัคบัของบริษัทระบวุ่า มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงกาํหนดออกตามวาระ 
 

นายสุรพล แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ข้อบงัคบับริษัทข้อท่ี 13 กําหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ
ไม่ให้ใช้คะแนนเสียงแบบสะสมและผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุ้นต่อหนึง่เสียง และข้อบงัคบับริษัท
ข้อท่ี 14 กําหนดว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปี ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นอตัรา 1 ใน 3 และ
กรรมการท่ีออกจากตําแหน่งไปนัน้อาจได้รับเลือกตัง้เข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2555 นี ้มีกรรมการท่ีถึงกําหนดออกตามวาระจํานวน 4 ทา่น ได้แก่  
 
1) นายโฮ กวงปิง   ประธานกรรมการ 

2) นายอดุม วิชยาภยั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ 
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน                                              

3) นายสาธิต รังคสริิ กรรมการอสิระ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

4) นายเอเรียล พี วีร่า กรรมการ  

 
ทัง้นี ้ ประวตัิโดยย่อของกรรมการท่ีถงึกําหนดออกตามวาระทัง้ 4 ทา่น ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 ของหนงัสือ   
นดัประชมุ 
 
นายสรุพล แจ้งท่ีประชุมว่า จากประสบการณ์  ความรู้  และ การอุทิศตนของกรรมการซึ่งถึงกําหนดออกตามวาระ  
ทัง้ 4 ท่านให้แก่บริษัทท่ีผ่านมา  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555 
อนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการซึง่ถึงกําหนดออกตามวาระในคราวนีท้ัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
 
นายสรุพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
 
เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี ้ดงันี ้
 
มต ิ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ

เลือกตัง้กรรมการซึง่ถงึกําหนดออกตามวาระในคราวนีท้ัง้ 4 ทา่น  ได้แก่ นายโฮ กวงปิง นายอดุม วิชยาภยั 
นายสาธิต รังคสิริ และ นายเอเรียล พี วีร่า กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมี
รายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงันี ้
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1) นายโฮ กวงปิง  

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 102,725,589 100.00% 

 ไม่อนมุติั 1,000 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 102,726,589 100.00% 
 

 งดออกเสียง 85,550  

รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 102,812,139  
 

2) นายอุดม วชิยาภยั   

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 102,719,689 100.00% 

 ไม่อนมุตัิ 4,800 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 102,724,489 100.00% 
 

 งดออกเสียง 87,650  

รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 102,812,139  
 

     3)     นายสาธิต รังคสิริ 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 102,723,489 100.00% 

 ไม่อนมุตัิ 1,000 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 102,724,489 100.00% 
 

 งดออกเสียง 87,650  

รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 102,812,139  
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4)    นายเอเรียล พ ีวีร่า 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 102,721,789 100.00% 

 ไม่อนมุตัิ 1,000 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 102,722,789 100.00% 
 

 งดออกเสียง 89,350  

รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 102,812,139  

   
หมายเหตุ: * ข้อบงัคบัของบริษัทระบวุ่า มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ        
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6  พิจารณาและรับทราบค่าตอบแทนสําหรับกรรมการที่ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท 
กรรมการที่ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงและกรรมการที่ดาํรงตาํแหน่ง
ในคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 
นายสุรพล แจ้งท่ีประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ และ   
เห็นด้วยกับคณะกรรมการในการคงค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินเดิมตามท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญ        
ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 เน่ืองจากผลขาดทนุของงบการเงินรวม  

 
ดงันัน้ ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการทุกท่านซึ่งดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัท  กรรมการทุกท่านซึ่งดํารง
ตําแหนง่ในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และกรรมการทกุท่านซึง่ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนยังคงเป็นเช่นเดิมตามท่ีท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 ได้เคยอนุมัติไว้ 
กล่าวคือ วงเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 9.9 ล้านบาทต่อปี  โดยให้มีผลตัง้แต่วนัท่ี  1 มกราคม 2555  เป็นต้นไปและเป็น
เชน่นีต้ลอดไปในแตล่ะปี จนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน และมอบอํานาจให้อยู่ในดลุยพินิจ
ของคณะกรรมการบริษัทในการกําหนดรายละเอียดและค่าตอบแทนท่ีจะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่าน 
กรรมการที่ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ในคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทนแตล่ะทา่น  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร   
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คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555 รับทราบการคงค่าตอบแทนกรรมการ
ตามท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 
 
นายสรุพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แตไ่ม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบการคงค่าตอบแทนสําหรับกรรมการทุกท่านท่ีดํารง
ตําแหนง่ในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการทกุท่านท่ีดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เสี่ยงและกรรมการทกุท่านท่ีดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนตามท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 ตามท่ีรายงาน 
 

วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และการกาํหนดค่าสอบบัญชี สาํหรับปี 2555 

 
 นายสรุพล แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2555 แต่งตัง้ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล          
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 และ/หรือ นางสาวสมุาลี  รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3970     
และ/หรือ นางกิ่งกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4496 ของบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั 
จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท สําหรับปี 2555 โดยกําหนดค่าสอบบญัชี สําหรับปี 2555 เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้    
ไม่เกิน 670,000 บาท ทัง้นี ้ประวตัิโดยย่อของผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่าน ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว ปรากฎตาม   
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 6 ของหนงัสือนดัประชมุ 
 
นายสรุพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
 
เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี ้ดงันี ้
 
มต ิ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และการกําหนดค่าสอบบญัชี สําหรับปี 2555 ตามรายละเอียด   
ท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงันี ้ 
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ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 102,735,189 100.00% 

 ไม่อนมุติั 3,000 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 102,738,189 100.00% 
 

 งดออกเสียง 73,450  

รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 102,811,639  
 
หมายเหตุ: * ข้อบงัคบัของบริษัทระบวุ่า มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ         
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี 
 
นายสุรพล ได้สอบถามผู้ ถือหุ้ นว่า มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดประสงค์จะเสนอเร่ืองอ่ืนใดเข้าสู่ท่ีประชุมหรือไม่ แต่ไม่มี 
ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเข้าสูท่ี่ประชมุอีก  
 
นายสรุพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในเร่ืองอ่ืนๆ และผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปได้ดงันี ้ 

 
 บริษัท มีแผนท่ีจะทําประโยชน์บนท่ีดินของบริษัทในลากูน่า ภเูก็ต ด้วยการพฒันาท่ีดินดงักล่าวโดยการลงทนุ

ร่วมกับผู้ ลงทุนจากบริษัทในประเทศไทยหรือต่างประเทศ การพฒันาอาจจะทําในรูปผสมซึ่งประกอบด้วย
โรงแรมและบ้านพกั โดยส่วนใหญ่จะเป็นบ้านพกั เพ่ือดึงดดูผู้ ซือ้จากประเทศไทยและในแถบเอเชีย แปซิฟิก 
รวมถึงผู้ซือ้จากประเทศฮ่องกง สิงคโปร์ และจีนให้มากขึน้ แผนการพฒันาได้รวมบ้านพกัเข้าไว้ในแผนแทนท่ี
จะเป็นการพัฒนาในรูปของโรงแรมทัง้หมดเน่ืองจาก (ก) ระยะเวลาในการคืนผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้ น 
สําหรับการลงทุนในกิจการโรงแรมใช้ระยะเวลานาน และ (ข) โรงแรมจะได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วจาก
เหตกุารณ์ความวุน่วายทางการเมืองและเหตกุารณ์รุนแรงอื่นๆ 

  
 เม่ือปี 2551 บริษัทซือ้ท่ีดินซึง่มีเนือ้ท่ีติดต่อกบัลากนู่า ภเูก็ตจํานวนรวม 237 ไร่ และแทนท่ีบริษัทจะลงทนุโดย

ซือ้ท่ีดินทัง้หมดตัง้แต่แรก บริษัทได้ซือ้ท่ีดินบางสว่นจํานวนประมาณ 53 ไร่ ในราคาทัง้สิน้ 375 ล้านบาท ทัง้นี ้
บริษัทมีสิทธิ (มิใช่ข้อผูกมัด) ท่ีจะซือ้ท่ีดินท่ีเหลือทัง้หมดภายในระยะเวลา 10 ปี ในราคาไร่ละประมาณ 7    
ล้านบาท ซึง่จะปรับราคาเพิ่มขึน้ทกุปีในอตัราร้อยละ 5 ตอ่ปี 
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หลงัจากไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามและเสนอเร่ืองอื่นใดต่อท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาอีก นายสรุพล ได้สง่ท่ีประชมุ
กลบัให้ประธานฯ ท่ีประชมุ 
 
ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีมาประชมุ และกลา่วปิดประชมุ   
 
 

 
ปิดประชมุเวลา 17.35 น. 

 
 
 

โฮ กวงปิง 
(นายโฮ กวงปิง)   
ประธานท่ีประชมุ 

 

                                                                    
               

ศิริวรรณ สกลุคีรีวฒัน์ 
 (นางสาวศิริวรรณ สกลุคีรีวฒัน์) 

ผู้บนัทกึการประชมุ 
 

 

  
  
 
 

  
  
  

 


