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บริษัท ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2560

วันและเวลา

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น.

สถานที่ประชุม

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

นายโฮ กวงปิ ง ประธานกรรมการบริ ษัท ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 (ประธานฯ) ทังนี
้ ้ นายโฮ กวงปิ ง ยัง
ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ หารของบริ ษัท
ประธานฯ แถลงต่อ ที่ประชุม ว่า มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมจานวน 137 ท่าน นับจานวนหุ้นได้ 110,033,913 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 66.01 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจ
้
านวน 166,682,701 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุม
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริ ม ผู้ลงทุนไทย บริ ษัทได้ รับคะแนน 96.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยบริ ษัทจะยังคงมุ่งมัน่ พัฒนาการปฏิบตั ิตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีตอ่ ไป
เพื่อความสะดวกสาหรับท่านผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้ เชิญ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ ง แนะนากรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึง่
ได้ เข้ าร่วมประชุม พร้ อมทังน
้ าเสนอวาระต่างๆ ตังแต่
้ วาระที่ 1 จนถึงวาระที่ 7 และทุกๆ วาระที่พงึ มีตอ่ ที่ประชุมเป็ นภาษาไทย
ดร. ชิงชัย ได้ แนะนากรรมการ ทีป่ รึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ซึง่ ได้ เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
กรรมการ
1.

นายวุฒิพล สุริยาภิวฒ
ั น์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ ง
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

2.

นางสาวศริ นธร อุนยโกวิท

กรรมการอิสระ
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3.

นายธงชัย อานันโทไทย

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ ง
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

4.

นายโฮ กวงจิง

กรรมการ

5.

นายเอเรี ยล พี วีร่า

กรรมการที่มใิ ช่ผ้ บู ริ หาร

6.

นายเอ็ดดี ้ ซี ฮอก ไล

กรรมการ

7.

นายโฮ เรน ฮวา

กรรมการ

8.

นายชานคราร์ ชานดราน

กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ

9.

นายสจ๊ วต เดวิด เรดดิ ้ง

กรรมการ

กรรมการไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
1.

นายสุรพล สุปรัชญา

กรรมการที่มิใช่ผ้ บู ริ หาร

ที่ปรึกษากฎหมาย
นางสาวพัชรพร ภู่ทรานนท์ และทีมงานจากบริ ษัท วีระวงค์ , ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จากัด จะทาหน้ าที่ที่ปรึ กษากฎหมาย และ
ตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง
ผู้สอบบัญชี
นางสาวรสพร เดชอาคม จากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ตัวแทนของ นายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ก่อนที่จะนาเสนอวาระต่างๆ ดร. ชิงชัย ได้ ขอให้ เลขานุการบริ ษัทแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนสาหรับ
การประชุมนี ้
นางนันชลี เขจรนันทน์ เลขานุการบริ ษัท แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนสาหรับการประชุมนี ้ ดังนี ้
1.

ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 กาหนดไว้ วา่ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ หรื อหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
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2.

สาหรับผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ รับมอบหมายให้ ออกเสียงลงคะแนนในห้ องประชุม ขอให้ ลงมติ
โดยใช้ บตั รลงคะแนนเสียงตามวาระที่เกี่ยวข้ องซึง่ ได้ แจกให้ แล้ ว ณ ช่วงลงทะเบียน เพื่อออกเสียงลงคะแนนสาหรับวาระนันๆ
้
โดยทาเครื่ องหมายถูกในช่อง “อนุมตั ิ” “ไม่อนุมตั ิ” หรื อ “งดออกเสียง” ช่องใดช่องหนึ่งที่เลือก ทังนี
้ ้ เฉพาะกรณีคสั โตเดียน
โปรดระบุจานวนคะแนนเสียงในแต่ละช่องที่ประสงค์จะลงคะแนน ลงชื่อด้ านล่างของบัตรลงคะแนนเสียง และส่งคืนให้ กับ
เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท

3.

ผู้รับมอบฉันทะที่ได้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยในหนังสือมอบฉันทะที่ถือมานันผู
้ ้ ถือหุ้นได้ ออกเสียงลงคะแนนไว้ ลว่ งหน้ า
ในทุกวาระก่อนเริ่ มการประชุมแล้ ว ผู้รับมอบฉันทะท่านนันไม่
้ ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม เนื่องจากบริ ษัท
ได้ เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตังแต่
้ ช่วงลงทะเบียนแล้ ว

4.

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้ นกรณีผ้ ลู งทุนต่างประเทศที่แต่งตังให้
้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ ต้ องออกเสียงลงคะแนนด้ วยจานวน
คะแนนเสียงทังหมดว่
้
า “อนุมตั ”ิ หรื อ “ไม่อนุมตั ิ” หรื อ “งดออกเสียง” เท่านัน้

5.

คัสโตเดียนที่ได้ รับแต่งตังโดยผู
้
้ ลงทุนในต่างประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทังหมด
้
หรื อแบ่งการออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ สามารถแบ่งจานวนคะแนนเสียงที่ “อนุมตั ิ” จานวนคะแนนเสียงที่ “ไม่อนุมตั ิ” และจานวนคะแนน
เสียงที่ “งดออกเสียง” ได้

ในการลงคะแนนเสียงสาหรับทุกวาระ หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะเห็นชอบหรื อเห็นด้ วยตามจานวนเสียงของท่านต่อมติที่นาเสนอ สาหรับผู้ถื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้ วย
หรื อ งดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และยกมือให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทไปเก็บบัตรลงคะแนน
ในการนับคะแนนเสียง บริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทังหมด
้
และคะแนน เสียง
ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย สาหรับผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้ วย” ในวาระเหล่านี ้ขอให้ เก็บบัตรลงคะแนนเสียง
ไว้ ก่อน และส่งคืนแก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทภายหลังเสร็ จสิ ้นการประชุม ทังนี
้ ้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการลงคะแนน
แบบเปิ ดเผย มิใช่การลงคะแนนเสียงแบบลับ แต่จะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมดเพื
้
่อให้ เกิดความโปร่งใส
การลงคะแนนเสียง ในลักษณะดังตัวอย่างต่อไปนี ้ บริ ษัทจะถือว่าการลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็ นโมฆะ อาทิเช่น
1)
บัตรลงคะแนนเสียงทีม่ ิได้ มีการลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้น หรื อ ผู้รับมอบฉันทะในฐานะผู้ออกเสียงลงคะแนน
2)
บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึง่ ช่อง
3)
บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
4)
บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
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ในกรณีที่ทา่ นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้ องการแก้ ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับทุกครัง้
ภายใต้ ข้อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 32 กาหนดว่ามติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ในกรณีปกติซงึ่ ได้ แก่วาระ 1, 3, 4, 5.1 และ 6 ของหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานกรรมการซึ่งเป็ นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็ นเสียงชี ้ขาด
หากเป็ นกรณีการพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5.2 ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงคะแนน
สาหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อน หรื อไม่อยูใ่ นห้ องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สทิ ธิของท่านได้ โดยส่ง
บัตรลงคะแนนเสียงล่วงหน้ าให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทก่อนออกจากห้ องประชุม
คะแนนเสียงของจานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้ าห้ องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนัน้
จานวนผู้เข้ าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลีย่ นแปลงและแตกต่างกัน
ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆ
้ ตามความเหมาะสม
โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้ งชื่อและนามสกุลให้ ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ด้ วยทุกครัง้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีคาถามหรื อความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุ ณานาไปสอบถาม
หรื อให้ ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม
ดร. ชิงชัย แจ้ งว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่ งใส บริ ษัทมีความยินดีที่จะขอเชิญผู้ถือหุ้นรายย่อย
เข้ าร่ วมเป็ นพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แต่ไม่ปรากฎว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดอาสาเข้ าร่ วมสังเกตการณ์ในการตรวจ
นับคะแนนเสียง
จากนัน้ ดร. ชิงชัย ได้ ดาเนินการเสนอวาระต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)

วาระที่ 1
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พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2559
ดร. ชิงชัย ได้ นาเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ซึ่งได้ สง่ สาเนาให้ ท่าน
ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือนัดประชุมแล้ ว ดร. ชิงชัย แจ้ งที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทเห็ นสมควรนาเสนอ
ที่ประชุมให้ การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
ดร. ชิงชัย ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี ้ ดังนี ้
มติ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนรั บ รองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2559 โดยมี ร ายละเอี ย ดของผลการ
นับคะแนน ดังนี ้
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *



อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

110,096,914
0
110,096,914

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

0
110,096,914



100.00%
0.00%
100.00%

หมายเหตุ : * ข้ อบังคับของบริ ษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สาหรับปี 2559
ดร. ชิงชัย ได้ เชิญ นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานกิจการของบริ ษัท สำหรั บ
ปี 2559 ให้ ที่ประชุมทราบ
นายชานคราร์ ชานดราน ได้ รายงานต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี ้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)
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ผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2559
ในปี 2559 บริ ษัทมีกาไรก่อนดอกเบี ้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา จานวน 1,050 ล้ านบาท เทียบกับปี 2558 จานวน
820 ล้ านบาท โดยเป็ นผลมาจากผลการดาเนินงานที่ดี ขึ ้นของกิจการโรงแรมของบริ ษัท ในปี 2559 และกาไรจาก
การปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษัท ไทยวา จากัด (มหาชน) จากการโอนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุนจากเงิน
ลงทุนระยะยาวอื่นเป็ นเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม ยอดขายอสังหาริ มทรัพย์ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า เนื่องจากปี
2558 เป็ นปี แรกที่เริ่ มรับรู้รายได้ ของโครงการแคสเซีย และ ลากูนา่ พาร์ ค
ธุรกิจโรงแรม


โรงแรมทัง้ 3 แห่งของบริ ษัท มีผลการดาเนินงานที่ดีในปี 2559 โดยปี 2559 เป็ นปี ที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุ งเทพ
มีผลประกอบการที่ดีที่สดุ



ห้ องอาหารเวอร์ ติโก้ ทู โรงแรม บันยัน ทรี กรุ งเทพ เปิ ดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และกลายเป็ นหนึ่งใน
ห้ องอาหารของโรงแรมที่ได้ รับความนิยมอย่างรวดเร็ วและมีผลประกอบการดีที่สดุ



อังสนา วิลล่า รี สอร์ ท ภูเก็ต ได้ เปิ ดตัวเป็ นส่วนหนึ่งของกลุม่ อังสนา ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2559 โดยเปลี่ยน
การบริ หารงานจากเดิมภายใต้ ชื่อ เอ้ าท์ ริ กเกอร์ ภูเก็ต รี สอร์ ท แอนด์ วิลล่า

กิจการการขายอสังหาริมทรัพย์


ยอดการขายอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท ในปี 2559 ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า เนื่องจากระยะเวลาการรับรู้
รายได้ อย่างไรก็ตาม จานวนยูนิตที่ขายไปเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 28 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา



โครงการ อังสนา บีชฟร้ อนท์ เรสซิเด้ นซ์ ซึ่งเปิ ดตัวโครงการในเดือนธันวาคม 2559 เป็ นอพาร์ ทเม้ นท์ หรู ใน
อาคาร 3 ชัน้ แต่ละยูนิตมีระเบียงและสระว่ายน ้าส่วนตัวพร้ อมวิวทะเลสาบ / วิวทะเล โครงการตังอยู
้ ่ในทาเลที่
ดีเยี่ยม ติดกับโรงแรมอังสนา ลากูนา่ ภูเก็ต ยูนิตริ มทะเลทังหมดถู
้
กขายหมดภายใน 2 เดือนแรก ขณะนี ้บริ ษัท
อยูใ่ นระหว่างการขายยูนิตริ มทะเลสาบ

ลากูน่า กอล์ ฟ
ในปี 2559 บริ ษัทร่ วมกับเซอร์ นิค ฟั ลโด แบรนด์แอมบาสเดอร์ ของ ลากูน่า กอล์ฟ ได้ เปิ ดตัว กอล์ฟอะคาเดมี่ (Golf
Academy) ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต ยังคงพยายามเพิ่มมูลค่าให้ แก่รีสอร์ ท โดยการจัด
กิจกรรมพิเศษที่จะมีขึ ้นอีกมากมาย และมีสว่ นช่วยสนับสนุนการขายอสังหาริ มทรัพย์อย่างมาก

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)
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แนวโน้ มปี 2559


ในส่วนกิจการโรงแรม บริ ษัทจะยังคงผลักดันให้ กิจการโรงแรมโดยรวมมีผลประกอบการที่ดีขึ ้นในปี 2560 โดย
การจัดการในเรื่ องอัตราค่าห้ องพัก อัตราการเข้ าพัก และการทาการตลาด



ช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 บริ ษัทมียอดขายอสังหาริ มทรัพย์ ที่แข็งแกร่ ง และจะพยายามให้ มียอดขายที่ดี
อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้ างรายได้ เข้ าระบบ



บริ ษัทจะจัดงานฉลองครบรอบ 30 ปี ของ ลากูน่า ภูเก็ต ตลอดทังปี
้ เริ่ มต้ นด้ วยการจัดเทศกาลอาหารและ
ดนตรี อย่างยิ่งใหญ่ขึ ้นเป็ นครัง้ แรกที่ ลากูนา่ ภูเก็ต ช่วงวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 มีแขกระดับวีไอพีหลายท่านให้
เกียรติมาร่วมงาน อาทิเช่น รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

รายละเอียดกิ จการของบริ ษัทปรากฏในรายงานประจาปี 2559 ที่ได้ จัดส่งให้ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือ
นัดประชุมแล้ ว
ดร. ชิงชัย ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถาม และฝ่ ายจัดการได้ ชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
นายติณณภพ วันประสพสุข ผู้ถือหุ้น


สอบถามถึงสาเหตุที่รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ในปี 2559 ลดลง 1 พันล้ านบาทเมื่อเทียบกับปี
2558
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน กล่าวชี ้แจงว่ายอดขายอสังหาริ มทรัพย์ในปี 2559 มีมลู ค่ามากกว่ายอดขาย
ในปี 2558 แต่อย่างไรก็ตาม การรับรู้ รายได้ ลดลงเนื่องจากมาตรฐานการบัญชีที่ให้ มีการรับรู้ รายได้ ต่อเมื่อ
การก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและส่งมอบยูนิตแล้ ว ประธานฯ เพิ่มเติมว่าการขายอสังหาริ มทรัพย์มีการรับรู้ รายได้ ที่
ค่อนข้ างผันผวนอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ เนื่องจากช่วงเวลาระหว่างการขายยูนิตและการรับรู้รายได้ หลังจากการ
ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ การส่งมอบยูนิต และการเรี ยกเก็บเงิน ตัวอย่างเช่น ยูนิตที่ขายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560
มีมลู ค่าเพิ่มขึ ้นเป็ นสองเท่าของยูนิตที่ขายในช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า ส่วนสาคัญที่ทาให้ มลู ค่ามากกว่ามา
จากการขายยูนิตของ อังสนา บีชฟร้ อนท์ เรสซิเด้ นซ์ อย่างไรก็ตาม รายได้ ที่ได้ รับจากการขายจะสามารถ
รับรู้ได้ ในปี 2561/2562 เมื่อการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ ส่งมอบยูนิต และได้ รับชาระเงินแล้ วเท่านัน้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)
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สอบถามว่ารายได้ อื่นรวม 461 ล้ านบาท เป็ นรายได้ จากทางไหน และเป็ นรายได้ ครัง้ เดียวหรื อไม่
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน กล่าวชี ้แจงว่ากาไรส่วนใหญ่มาจากกาไรจากบริ ษัท ไทยวา จากัด (มหาชน)
(TWPC) ซึง่ เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียวจานวน 345 ล้ านบาท จากการทีบ่ ริ ษัทถือหุ้นใน TWPC เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ
8.78 เป็ นร้ อยละ 10.03



สอบถามว่าอัตราการเข้ าพักโรงแรมของบริ ษัทที่ร้อยละ 72 ถือว่าเป็ นที่น่าพอใจหรื อไม่ตามมาตรฐานของ
กิจการโรงแรม
ตอบ: ประธานฯ กล่าวชีแ้ จงว่าสาหรับโรงแรมรี สอร์ ท อัตราการเข้ าพักที่ร้อยละ 72 ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี
เนื่องจากปั จจัยในเรื่ องฤดูกาลมีผลต่อการเข้ าพักในโรงแรมรี สอร์ ท กล่าวคือ ตลอดทังปี
้ จะมีอตั ราการเข้ าพัก
อยูใ่ นระดับค่อนข้ างต่าในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว แต่สาหรับโรงแรมในเมือง เช่น บันยัน ทรี กรุ งเทพ อัตรา
การเข้ าพักที่ร้อยละ 70 ถือว่าต่า อัตราการเข้ าพัก ในระดับที่น่าพอใจควรอยู่ที่ร้อยละ 80 หากพิจารณาใน
เรื่ องฤดูกาลด้ วย

นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น


อ้ างถึงหน้ าที่ 8 ของรายงานการประชุมครัง้ ก่อน สอบถามว่าเหตุใดโครงการบีชฟร้ อนท์ เรสซิเด้ นซ์ จึงเปลีย่ น
ชื่อจาก บันยัน ทรี เป็ น อังสนา และเพราะเหตุใดจึงลดราคาลงจากเดิม 60-80 ล้ านบาทเป็ น 40 ล้ านบาท
การปรับราคาลงนี ้สะท้ อนให้ เห็นถึงความจาเป็ นที่จะต้ องปรับราคาลงเพื่อที่จะขายยูนิตให้ มากขึ ้นหรื อไม่
ตอบ: นายสจ๊ วต เรดดิ ้ง ชี ้แจงว่าการตัดสินใจเปลี่ยนชื่อโครงการเนื่องจากตัวโครงการอยู่ ติดกับอังสนา
รี สอร์ ท ราคาที่กล่าวถึงในการประชุมครัง้ ก่อนนี ้เป็ น ราคาที่กาหนดขึ ้นสาหรับยูนิตแบรนด์บนั ยัน ทรี ที่ใหญ่
กว่า เนื่องจากแบรนด์สามารถทาราคาขายได้ มาก อย่างไรก็ตาม การใช้ ชื่อโครงการเป็ น บันยัน ทรี นันไม่
้
เหมาะสมเนื่องจาก บันยัน ทรี ภูเก็ต ตังอยู
้ ห่ า่ งไกลจากโครงการ และอาจจะทาให้ การให้ บริ การแบบแบรนด์
รี สอร์ ททาได้ ยาก ราคาต่อตารางเมตรสาหรับอังสนา บีชฟร้ อนท์ เรสซิเด้ นซ์อยูท่ ี่ประมาณ 150,000 บาท



สอบถามถึงการลงทุนใน ลากูน่า กอล์ฟ บินตัน ที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของผ่านบริ ษัท เอวีซี อินโดนีเซีย จากัด มี
จานวนเงินลงทุน ค่าเช่า ตลอดจนกาไรและผลการดาเนินงานในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชี ้แจงว่า ลากูนา่ กอล์ฟ บินตัน ดาเนินการภายใต้ สญ
ั ญาเช่าโดยบริ ษัทได้ รับ
ส่วนแบ่งรายได้ ร้อยละ 5 การตัดสินใจลงทุน ในบินตันเนื่องจากวิสยั ทัศน์ของลากูน่าในการขยายแบรนด์
กอล์ฟและรับประโยชน์จากความร่ วมมือที่เป็ นไปได้ ลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต มีผลการดาเนินงานที่ดีหลังจาก
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ได้ รับการปรับปรุ ง และผู้บริ หารมองว่าการดาเนินธุรกิจกอล์ฟควบคู่ไปกับการขายอสังหาริ มทรัพย์ จะช่วย
ส่งเสริ มซึง่ กันและกันในทีอ่ ื่นๆ ทัว่ โลก


สอบถามว่าเหตุใดบริ ษัทจึงตัดสินใจหยุดขาย ลากูน่า ฮอลิเดย์ คลับ (LHC) และเริ่ มขายอังสนา เวเคชั่น
คลับ (ANVC) ความแตกต่างที่สาคัญของทังสองคลั
้
บและผลประโยชน์ที่ได้ รับ
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชีแ้ จงว่าบริ ษัทได้ หยุดการขาย LHC ในเดือนมกราคม 2559 เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ มีความล้ าสมัยหากเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งในตลาด บริ ษัทเปลี่ยนไปขาย ANVC ซึ่งเป็ นคลับที่ใช้
ระบบการแลกคะแนน ซึง่ ตรงข้ ามกับ LHC ที่เป็ นการจัดสรรเวลาในหลายๆ สัปดาห์ของแต่ละปี ให้ กบั สมาชิก
การให้ สิทธิ การพักในที่พกั ตากอากาศแบบใช้ การแลกคะแนนนี ้เป็ นวิธีที่นิยมในตลาดปั จจุบนั เช่นเดียวกับ
แบรนด์อื่น เช่น Marriot และ Starwood ระบบการแลกคะแนนมีความยืดหยุน่ มากขึ ้นเพื่อให้ สมาชิกสามารถ
ใช้ คะแนนของตนเองได้ เมื่อต้ องการ นอกจากนี ้ ANVC ยังให้ สิทธิพิเศษแก่สมาชิกในการเข้ าพักในที่พกั ตาก
อากาศในเครื ออังสนา และบางส่วนในเครื อบันยัน ทรี ที่เข้ าร่วมโครงการ



อ้ างถึงรายงานประจาปี 2559 หน้ าที่ 19 ซึง่ แสดงรายได้ จากธุรกิจการขายสิทธิการเข้ าพักในที่พกั ตากอากาศ
จานวน 215 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6 ของรายได้ จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ สอบถามค่าใช้ จ่าย
ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจดังกล่าว และการคานวณผลกาไร
ตอบ: นายควน เชท ผู้อานวยการ ฝ่ ายการเงินและบริ หาร ชี ้แจงว่าอัตรากาไรสุทธิก่อนหักภาษี และหลังหัก
ต้ นทุนขายและค่าใช้ จ่ายทางการตลาดตามเกณฑ์ปกติทวั่ ไปอยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 15



ตามที่ปรากฏในหน้ า 13 ของรายงานการประชุมครัง้ ก่อน โดยกล่าวว่าหุ้นของ TWPC ไม่ใช่ธุรกิจหลักของ
บริ ษัท และคณะกรรมการกาลังพิจารณาที่จะขายหุ้นออกไป สอบถามว่าทาไมผู้บริ หารจึงตัดสินใจซื ้อหุ้น
ของ TWPC เพิ่มแทนที่จะขายไป
ตอบ: นายควน เชท ได้ ชี ้แจงว่าในการประชุมครัง้ ที่ผา่ นมา บริ ษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะยังคงถือหุ้น
TWPC ต่อไปหรื อไม่ แต่ในช่วงปี 2559 TWPC มีผลประกอบการที่ดีมากหลังจากควบรวมกิจการแล้ ว และ
ท าก าไรได้ ม ากเป็ น ประวัติ ก ารณ์ จึ ง เป็ น แรงจูง ใจให้ ฝ่ายจัด การลงทุน เพิ่ ม เติ ม ใน TWPC นอกจากนี ้
การลงทุนเพิ่มอีกร้ อยละ 1.25 ใน TWPC ทาให้ บริ ษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 10.03 พร้ อมทัง้
การแต่งตังกรรมการผู
้
้ จดั การของบริ ษัท เป็ นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการของ TWPC ทาให้ บริ ษัทสามารถรับรู้
ส่วนของผลกาไร (หรื อขาดทุน ถ้ ามี) ในอนาคต
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ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษัทมีกาไรสุทธิ 378 ล้ านบาท และ 652 ล้ านบาทในงบการเงินรวมในปี
2559 ซึ่งเป็ นผลมาจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน TWPC ซึ่งไม่ใช่กาไรจริ ง สอบถามว่าหาก
ขายหุ้นของ TWPC แล้ วจะทาให้ กาไรสุทธิในงบการเงินรวมเพิ่มขึ ้นเป็ นกว่า 600 ล้ านบาทใช่หรื อไม่
ตอบ: นายควน เชท ได้ ชี ้แจงว่าก่อนการลงทุนเพิ่มเติมใน TWPC บริ ษัทถือหุ้น TWPC อยู่ร้อยละ 8.8 แต่
ปั จจุบนั บริ ษัทถือหุ้น TWPC อยู่ร้อยละ 10.03 ทาให้ TWPC เป็ นบริ ษัทร่ วม ซึ่งทาให้ บริ ษัทสามารถบันทึก
มูลค่าเงินลงทุนในหุ้นของ TWPC ที่ราคาหุ้นละ 4.9 บาทต่อหุ้น ให้ เป็ นตามราคาตลาดที่ 8.8 บาทต่อหุ้น
และบันทึกผลต่างเป็ นกาไรในปี 2559
นางสาวอารี วรรณ์ ศรี วิชชุพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่ากาไรส่วนนี ้ได้ ถกู บันทึกแล้ วในปี 2559 ตามราคาตลาดใน
ปั จจุบนั ในอนาคตหากมีการขายหุ้นของ TWPC ออกไป จะบันทึกเฉพาะส่วนต่างระหว่างราคาตลาดใน
ปั จจุบนั และราคาที่สงู ขึ ้นในขณะนันเป็
้ นกาไร



การลงทุนในโครงการต่างประเทศ เช่น บันยัน ทรี ลิเจียง ซึง่ ยังคงมีผลขาดทุนจากค่าเสือ่ มราคาและดอกเบี ้ย
ที่ต้องชาระ สอบถามเมื่อไรจะไม่ขาดทุนและบริ ษัทสามารถได้ รับเงินปั นผลจากการลงทุนดังกล่าว
ตอบ: ประธานฯ กล่าวชี ้แจงว่า บันยัน ทรี ลิเจียง (BTLJ) จะถูกนาไปลงทุนในบริ ษัทใหม่ชื่อ บันยัน ทรี ไชน่า
(BTC) พร้ อมกับทรัพย์สนิ อื่นในจีนทังหมดที
้
่ถือโดยบริ ษัท บันยัน ทรี โฮลดิ ้ง จากัด (BTH) ในสิงคโปร์ บริ ษัท
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์รายใหญ่ที่สดุ ในจีนชื่อว่า วานเค่อ (Vanke) ซึง่ มีทนุ จดทะเบียนประมาณ 36 พันล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ จะเข้ าซื ้อ บันยัน ทรี ไชน่า ในสัดส่วนร้ อยละ 50 กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ วานเค่อ จะซื ้อ BTLJ
ร้ อยละ 50 ในราคาประเมินตามมูลค่าตลาด ส่วน BTH และ LRH จะยังคงถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 50 ต่อไป
ใน BTLJ ผ่าน BTC
ประธานฯ รายงานให้ ที่ประชุมทราบเรื่ องการลงทุนใน ลากูน่า ลังโค ประเทศเวียดนาม ที่บริ ษัทได้ ลงทุนใน
โครงการร่วมกับ BTH ช่วง 2-3 ปี ทผี่ า่ นมา ขณะนี ้โรงแรม 2 แห่งและสนามกอล์ฟในโครงการเปิ ดดาเนินการ
แล้ ว และกาลังอยู่ระหว่างการดาเนินการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิ จ คาสิโนซึ่งได้ รั บการอนุมัติโดย
หลัก การจากรั ฐ บาลเวี ย ดนามแล้ ว กองทุน ขนาดใหญ่ ใ นเวี ย ดนามมูลค่า 500 ล้ า นเหรี ย ญ มี ก องทุน
ต่างประเทศที่เรี ยกว่า วอร์ เบิร์ก พินคัส (Warburg Pincus) เป็ นเจ้ าของร้ อยละ 75 และบริ ษัทเวียดนามชื่อ
วินาแค็ปปิ ตอล (VinaCapital) เป็ นเจ้ าของร้ อยละ 25 กาลังเจรจาซื ้อส่วนหนึ่งของ ลากูน่า ลังโค ณ ตอนนี ้
อาจเร็ ว เกิ น ไปที่ จ ะยื น ยัน ว่า LRH และ BTH จะขายโครงการเป็ น เงิ น สดหรื อ เสนอขายเป็ น หุ้น ให้ กับ
สาธารณชน หากวอร์ เบิร์ก พินคัส นาเงินก้ อนใหม่เข้ ามาในรี สอร์ ทพร้ อมกับการเปิ ดดาเนินการของคาสิโน
โดยหลักการแล้ ว LRH และ BTH จะดาเนินการอย่างเท่าเทียมกันเพื่อหลีกเลีย่ งความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า บริ ษัทยังคงรอการประเมินมูลค่าโครงการอย่างเป็ นทางการและยังไม่ได้ มี
การหารื อกับคณะกรรมการอย่างเป็ นทางการ จึงยากที่จะเปิ ดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายได้ ใน
ขณะนี ้ เนื่องจากข้ อมูลยังไม่ได้ เผยแพร่ ต่อสาธารณะตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ อย่างไรก็
ตาม ประธานฯ มีความประสงค์ที่จะให้ ความเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้ าล่าสุดของโครงการให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
นายวัชรพงษ์ หุน่ ศรี สกุล ผู้ถือหุ้น


สอบถามขอการยืนยันว่ากาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นของ TWPC ซึ่งเดิมไม่ได้ บนั ทึกในงบกาไร
ขาดทุนจะถูกบันทึกเป็ นรายได้ ประจา
ตอบ: นายควน เชท ชี ้แจงว่าบริ ษัทมีรายได้ จากการรับรู้ รายได้ เพียงครัง้ เดียวจานวน 345 ล้ านบาทจาก
TWPC ในปี 2559 อย่างไรก็ตาม ในอนาคต บริ ษัทจะบันทึกกาไร (และขาดทุน ถ้ ามี) จาก TWPC ในแต่ละปี
ตามสัดส่วนการถือหุ้น

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานกิจการของบริ ษัท สาหรับปี 2559
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี พร้ อมรายงานผู้สอบบัญชี
ดร. ชิงชัย รายงานผลประกอบการทางการเงินของบริ ษัทในรอบปี 2559 ต่อที่ประชุม
ดร. ชิงชัย ได้ สรุปสาระสาคัญผลการดาเนินงานทางการเงินตามที่ปรากฎในงบการเงินของบริ ษัท สาหรับปี สิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว โดยผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นแบบไม่มี
เงื่อนไขต่อที่ประชุม รวมทังได้
้ วิเคราะห์รายได้ และผลกาไรของกลุม่ บริ ษัท
ดร. ชิงชัย แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริ ษัท สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ ผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการของบริ ษัท และได้ ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีแล้ ว ตามที่ปรากฎในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจาปี ที่ได้ ส่งให้ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อม
หนังสือนัดประชุมแล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 พิจารณา
อนุมตั ิวาระนี ้
ดร. ชิงชัย ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
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ผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถาม และฝ่ ายจัดการได้ ชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
นายฤทธิชยั หยิบเจริ ญพร ผู้ถือหุ้น


แสดงความคิดเห็นว่าการบันทึกบัญชีของบริ ษัทควรสะท้ อนให้ เห็นสถานะทางการเงินที่แท้ จริ ง ของบริ ษัท
และสอบถามว่าใช้ เกณฑ์ใดในการบันทึกกาไรจานวน 345 ล้ านบาทจากหุ้น TWPC และจานวนดังกล่าว
สะท้ อนให้ เห็นถึงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แท้ จริ งของ TWPC หรื อไม่ จากการคานวณ การประเมินกาไรควรจะมี
มูลค่าที่ 777 ล้ านบาท และมีความเป็ นไปได้ ที่จะคืนกลับรายการ 777 ล้ านบาทหรื อไม่
ตอบ: นางสาวรสพร เดชอาคม ตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ชี ้แจงว่าเนื่องจาก LRH ได้ เพิ่มสัดส่วน
การถือหุ้นใน TWPC จากเดิมร้ อยละ 8 เป็ นร้ อยละ 10 ปั จจุบนั บริ ษัทได้ เปลี่ยนสถานะการลงทุนใน TWPC
จากการลงทุนระยะยาวอื่น เป็ นเงินลงทุนในบริ ษัทร่ ว ม กาไรเป็ นผลจากการกลับรายการกาไรจากเงิน
ลงทุนเพื่อการลงทุนที่ย งั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง และไม่สามารถคืน กลับมูลค่า เงิน ได้ เว้ น แต่จะมีการขายหุ้นของ
TWPC
นางสาวอารี วรรณ์ ศรี วิชชุพงษ์ กล่าวเพิ่มเติม ว่าการทาธุรกรรมกับ TWPC นับเป็ นครัง้ แรกและไม่เกี่ยวข้ อง
กับการรั บรู้ กาไรหรื อขาดทุน ของบริ ษัทร่ วม การบันทึก กาไรหรื อขาดทุนของบริ ษัทร่ วมจะเริ่ มตัง้ แต่วันที่
1 มกราคม 2560 ตามสัดส่วนการถือหุ้นทีร่ ้ อยละ 10.03 การคานวณของผู้ถือหุ้นจานวน 777 ล้ านบาทโดย
ใช้ วิธีสว่ นได้ เสียไม่สามารถนามาเทียบเคียงได้
นายวัชรพงษ์ หุน่ ศรี สกุล ผู้ถือหุ้น



แสดงความคิดเห็นว่าสินทรัพย์ในงบดุล เช่น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (PP&E) ได้ รับการประเมินมูลค่าเป็ น
ประจาหรื อไม่ แต่การลงทุนใน Property Development Cost (PDC) ไม่มีการประเมินมูลค่า ซึ่งการไม่
เปิ ดเผยมูลค่าของสินทรัพย์เหล่านี ้และประเมินมูลค่าตามราคาทุนจะส่งผลต่ออัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ (ROA) ของบริ ษัท ยกตัวอย่างเช่น ที่ดินของบริ ษัทในจังหวัดภูเก็ตที่มีเนื ้อที่กว่า 900 ไร่ มีมลู ค่า
ต้ นทุนที่ 1,000 ล้ านบาท แต่มลู ค่าตามราคาตลาดที่แท้ จริ งของที่ดินน่าจะมากกว่ามากที่ไร่ ละประมาณ 10
ล้ านบาทต่อไร่ และไม่ได้ แสดงในรายงานประจาปี ของบริ ษัท
ตอบ: นางสาวอารี วรรณ์ ศรี วิชชุพงษ์ ชี ้แจงว่า ตามมาตรฐานการบัญชี PDC ต้ องบันทึกตามราคาทุนใน
งบการเงิน
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นายสจ๊ วต เรดดิ ้ง กล่าวเพิ่มเติมว่ามูลค่าของที่ดิน 900 ไร่ ตามขนาดพื ้นที่อาคารสูงสุด และศักยภาพใน
การพัฒ นาอาจมี มูล ค่ า สูง ถึ ง ประมาณ 150,000 ล้ า นบาท นอกจากนี ้ หากที่ ดิ น ส าหรั บ การพัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทถูกจัดให้ เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (IP) และต้ องมีการประเมินราคาใหม่
จะส่งผลต่อความสามารถในการทากาไรของการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ในอนาคตเนื่องจากมูลค่าของที่ดิน
จะสูงกว่าต้ นทุนเดิม
นางสาวรสพร เดชอาคม ชี ้แจงว่าตามมาตรฐานการบัญชี PDC สินทรัพย์หมุนเวียน และสินค้ าคงเหลือต้ อง
บันทึกตามราคาทุน
ประธานฯ รับทราบความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นว่าที่ดินจานวนมากของบริ ษัทไม่ได้ ถกู บันทึกตามมูลค่าตลาดใน
งบการเงิน และชีแ้ จงว่าตามมาตรฐานการบัญชี บริ ษัทไม่สามารถประเมินราคาที่ดินที่จัดอยู่ในประเภท
PDC ได้ นอกจากนี ้ การประเมินมูลค่าที่ดินดังกล่าวจะทาให้ ต้นทุนที่ดินเพิ่มขึ ้นและส่งผลต่อ กาไรจากการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์


แนะนาให้ มีที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระตรวจสอบและยืนยันมูลค่าที่ดินของบริ ษัท
ตอบ: ประธานฯ กล่าวว่าบริ ษัทขอน้ อมรับคาแนะนาจากผู้ถือหุ้นไปพิจารณา

นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น


สอบถามค่าคอมมิชชัน่ และค่าใช้ จ่ายในการขายและการตลาดสาหรับการขายอสังหาริ มทรัพย์ ที่จ่ายให้ กับ
ตัวแทนขายสามารถคืนกลับมาให้ บริ ษัทในกรณีที่มีปัญหาไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้
ตอบ: ประธานฯ ชี ้แจงว่าตามมาตรฐานการบัญชี ค่าใช้ จ่ายในการขายและการตลาดรวมถึงค่าใช้ จ่ายของ
โบรชัวร์ และค่าคอมมิชชัน่ ของตัวแทนขายต้ องได้ รับการชาระล่วงหน้ า ในขณะที่การรับรู้ รายได้ จากยูนิตที่
ขายไปจะทาได้ ก็ตอ่ เมื่อเสร็ จสิ ้นและส่งมอบยูนิตแล้ วเท่านัน้ ความไม่สอดคล้ องกันระหว่างค่าใช้ จ่ายและการ
รับรู้ รายได้ นีเ้ ป็ นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็ นเหตุผลหลักของความผันผวนของการขายอสังหาริ มทรั พย์
ต่อเนื่องปี ตอ่ ปี
นายสจ๊ วต เรดดิ ้ง กล่าวเพิ่มเติมว่า บริ ษัทจะยังไม่จ่ายค่าคอมมิชชัน่ จากการขายจนกว่าจะได้ รับชาระเงิน
ดาวน์ไปแล้ วร้ อยละ 20 ซึ่งช่วยให้ บริ ษัทคลุมค่าใช้ จ่ายด้ านการขายและการตลาดได้ ในกรณีที่มีปัญหาการ
โอนกรรมสิทธิ์ในอนาคต
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สอบถามว่าบริ ษัทมีทีมขายของตนเองหรื อใช้ ตวั แทนขาย และ BTH ได้ รับค่าธรรมเนียมด้ านเทคนิคหรื อ
รายได้ อื่นๆ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทหรื อไม่



ตอบ: นายสจ๊ วต เรดดิ ้ง ชี ้แจงว่าบริ ษัทมีทงที
ั ้ มขายของตนเองและตัวแทนขายจากภายนอก
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี ้ ดังนี ้
มติ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี พร้ อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี ้
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *



อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

110,163,391
0
110,163,391

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

0
110,163,391



100.00%
0.00%
100.00%

หมายเหตุ: * ข้ อบังคับของบริ ษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ ายเงินปั นผล
ดร. ชิงชัย แจ้ งต่อที่ประชุมเพื่อทราบว่า เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2559 ได้
มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น
20,001,924.12 บาท ซึง่ บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ส่วนเงินกาไร
สะสมที่เหลือให้ เป็ นเงินกาไรสะสมต่อไป
จากนัน้ ดร. ชิงชัย เสนอต่อที่ประชุมว่า จากผลการดาเนินงานในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา บริ ษัทมีกาไรสุทธิ ทงสิ
ั ้ ้น
378 ล้ านบาท ตามที่ปรากฎในงบกาไรขาดทุนของงบการเงินรวมของบริ ษัท เมื่อพิจารณาจากการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่ า งกาลในอัต รา 0.12 บาทต่ อ หุ้ นที่ ไ ด้ จ่ า ยไปแล้ ว เมื่ อ เดื อ นกั น ยายน 2559 และก าไรสุท ธิ ดัง กล่ า ว
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คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 จัดสรรเงินกาไรสะสม สาหรับงวดปี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นดังนี ้
ก) เงินปั นผลประจาปี จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา 0.26 บาทต่อหุ้น สาหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็ นเงินปั นผล
จ่ายทังสิ
้ ้น 43,337,502.26 บาท
ข) เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้ เป็ นเงินกำไรสะสมต่อไป
ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่ต้องจัดสรรกาไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสารองตามกฏหมาย เนื่องจากทุนสารองนี ้มีจานวนถึงร้ อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนตามที่กฏหมายกาหนดแล้ ว
ดร. ชิงชัย แจ้ งที่ประชุมว่า บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ซึง่ เป็ นวันที่คณะกรรมการกาหนดให้ เป็ นวันกาหนดรายชื่อ (Record Date) ที่มีสทิ ธิรับ
เงินปั นผล และกาหนดให้ วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2560 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา
225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ทัง้ นี ้ เงิ นปั นผลที่เสนอให้ จ่ายสาหรั บงวดปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังกล่าวสอดคล้ อ งกับนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทและคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 17 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม
ดร. ชิงชัย ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถาม และฝ่ ายจัดการได้ ชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
นายประเสริ ฐ ติษยาธิคม ผู้ถือหุ้น


แสดงความคิด เห็น ว่า เห็น ด้ ว ยกับ นโยบายการจ่า ยเงิน ปั น ผลของบริ ษ ัท ในเรื ่ อ งความสามารถใน
การคาดการณ์ได้ และการเติบโตที่บริ หารจัดการได้ เนื่องจากเงินปั นผลทังปี
้ 2559 ของบริ ษัทอยู่ที่ 0.38 บาท
ต่อ หุ้น เที ย บกับ ปี ก่ อ นหน้ า ที่ 0.36 บาทต่อ หุ้น ซึ ่ง ดูเ หมือ นจะเป็ น อัต ราการเติบ โตที ่ค ่อ นข้ า งต่ า จาก
งบการเงินรวม กาไรสุทธิ ของปี 2559 ดีกว่าปี ก่อนที่มีกาไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.28 บาท แต่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่
ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.38 บาทคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินเพียงหนึง่ ในหกเท่านัน้ นอกจากนี ้ แม้ ว่าธุรกิจจะมี
หลายปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ แต่ทางผู้ถือหุ้นมัน่ ใจว่าบริ ษัทสามารถทากาไรได้ มากขึน้ ในปี
ต่อๆ ไปเนื่องจากบริ ษัทสามารถผ่านวิกฤติการณ์ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนและสถานการณ์ทางการเมือง
มาได้ ดังนัน้ จึงได้ ขอให้ มีการปรับฐานเงินปั นผลให้ อยูใ่ นระดับที่สงู ขึ ้นอีก เช่น 0.70 บาทต่อหุ้น
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ตอบ: ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ การสนับสนุนและรับทราบถึ งความผันผวนของธุรกิจโรงแรม
การตัดสินใจของผู้บริ หารในการกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลใหม่ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถถคาดคะเน
ถึงเงินปั นผลที่จะได้ รับได้ และมีการจ่ายเงินปั นผลเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราการเพิ่มขึ ้นของเงินปั นผลจะ
แตกต่างกันไปขึ ้นอยูก่ บั ว่าบริ ษัทมีผลประกอบการที่ดีหรื อไม่ในปี นนๆ
ั ้ ส่วนเรื่ องการปรับฐานอัตราเงินปั นผล
ใหม่ให้ สงู ขึ ้นนัน้ ทางผู้บริ หารจะนาไปพิจารณาอย่างรอบคอบและเสนอเรื่ องให้ คณะกรรมการพิจารณา
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี ้ ดังนี ้
มติ ที่ประชุมมี มติ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติ การจ่ ายเงิ นปั นผลประจ าปี ในอัตรา 0.26 บาทต่อหุ้น สาหรั บงวดปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดเสนอโดยคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี ้
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *



อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

110,163,141
0
110,163,141

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

250
110,163,391



100.00%
0.00%
100.00%

หมายเหตุ: * ข้ อบังคับของบริ ษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมตั ิเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท
5.1

การเลือกตัง้ กรรมการแทนที่กรรมการที่ถงึ กาหนดออกตามวาระ
ดร. ชิงชัย แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ข้ อบังคับบริ ษัทข้ อที่ 13 กาหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้
กรรมการไม่ใช้ คะแนนเสียงแบบสะสมและผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง และ
ข้ อบังคับบริ ษัทข้ อที่ 14 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง
เป็ นอัตรา 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกจากตาแหน่งไปนันอาจได้
้
รับเลือกตังเข้
้ ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้ โดย
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 นี ้ มีกรรมการที่ถึงกาหนดออกตามวาระจานวน 4 ท่าน ได้ แก่
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1)

นำยวุฒิพล สุริยำภิวฒ
ั น์

กรรมการอิสระ

2)

นำยโฮ กวงจิง

กรรมการ

3)

นำยชำนครำร์ ชำนดรำน

กรรมการ

4)

นำยสจ๊ วต เดวิด เรดดิ ้ง

กรรมการ

ทังนี
้ ้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถึงกาหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3 ของหนังสือ
นัดประชุม
ดร. ชิงชัย แจ้ งที่ประชุมว่า จากความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ ของกรรมการซึ่งถึงกาหนดออกตามวาระ
ทัง้ 4 ท่าน คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 อนุมัติกำรเลือกตัง้
กรรมกำรซึง่ ถึงกำหนดออกตำมวำระในครำวนี ้ทัง้ 4 ท่ำน กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัทต่อไปอีกวำระหนึ่ง
ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ดร. ชิงชัย ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถาม และฝ่ ายจัดการได้ ชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
นายปรกธณ แสงนิล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย


สอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติที่โดดเด่นของกรรมการอิสระที่ได้ รับการเสนอชื่อผู้ซึ่งดารงตาแหน่งในบริ ษัทมา
นานกว่า 9 ปี และความสอดคล้ องกับกลยุทธ์ของบริ ษัท
ตอบ: ประธานฯ ชี ้แจงว่าบริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของกรรมการอิสระ และการดารงตาแหน่งที่ยาวนาน
มิได้ ทาให้ กรรมการอิสระนันขาดความเป็
้
นอิสระ นอกจากนี ้ ในขณะที่บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการดารง
ตาแหน่งกรรมการที่ยาวนาน บริ ษัทยังได้ มีการแต่งตังกรรมการอิ
้
สระรายใหม่และมีความหลากหลายทาง
เพศมากขึ ้น คือ นอกจากบริ ษัทจะมีกรรมการอิสระเช่น นายวุฒิพล สุริยาภิวฒ
ั น์ ผู้ซึ่งมีประวัติอนั ยาวนาน
กับบริ ษัทแล้ ว บริ ษัทยังมีกรรมการอิสระใหม่ เช่น นางสาวศริ นธร อุนยโกวิท และนายธงชัย อานันโทไทย ที่
จะนาวิสยั ทัศน์ใหม่ๆ มาสู่บริ ษัท ประธานฯ กล่าวย ้าว่ากรรมการอิสระใหม่เหล่านีไ้ ม่ได้ มาจากการแนะนา
จากคนรู้จกั คุ้นเคย หรื อเพื่อน แต่มาจากบริ ษัทสรรหาผู้บริ หารอิสระที่เชี่ยวชาญในการสรรหากรรมการอิสระ
ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน



สอบถามการกาหนดระยะเวลาสูงสุดที่กรรมการอิสระสามารถดารงตาแหน่งในบริ ษัท และเสนอให้ กรรมการ
อิสระทีถ่ ึงกาหนดออกตามวาระนาเสนอตนเองต่อผู้ถือหุ้น
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ตอบ: ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีที่จะให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ เข้ าพบกรรมการอิสระหลัง จบการประชุม แต่การที่
จะให้ กรรมการอิสระนาเสนอตนเองต่อผู้ถือหุ้นเป็ นการไม่เหมาะสมเนื่องจากไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบตั ิตามปกติ
ดร. ชิงชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นสามารถหาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติโดยย่อของกรรมการแต่ละท่าน
ได้ จากรายงานประจาปี ของบริ ษัท
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี ้ ดังนี ้
มติ ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการ
เลือกตังกรรมการซึ
้
่งถึงกาหนดออกตามวาระในคราวนี ้ทัง้ 4 ท่าน ได้ แก่ นำยวุฒิพล สุริยำภิวฒ
ั น์ นำยโฮ
กวงจิง นำยชำนครำร์ ชำนดรำน และนำยสจ๊ วต เดวิด เรดดิ ้ง กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไปอีก
วาระหนึง่ โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี ้
1) นายวุฒพ
ิ ล สุริยาภิวัฒน์
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
110,162,941

ไม่อนุมตั ิ
0
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 110,162,941


งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน



100.00%
0.00%
100.00%

450
110,163,391

2) นายโฮ กวงจิง
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
110,162,941

ไม่อนุมตั ิ
0
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 110,162,941


งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน



450
110,163,391

100.00%
0.00%
100.00%
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3) นายชานคราร์ ชานดราน
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
110,162,941

ไม่อนุมตั ิ
0
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 110,162,941


งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน



100.00%
0.00%
100.00%

450
110,163,391

4) นายสจ๊ วต เดวิด เรดดิง้
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *

อนุมตั ิ
110,162,941

ไม่อนุมตั ิ
0
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 110,162,941


งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน



100.00%
0.00%
100.00%

450
110,163,391

หมายเหตุ: * ข้ อบังคับของบริ ษัทระบุวา่ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
5.2

ค่ า ตอบแทนสาหรั บกรรมการที่ด ารงต าแหน่ งในคณะกรรมการของบริ ษัท กรรมการที่ด ารง
ตาแหน่ งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง และกรรมการที่ดารงตาแหน่ งใน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ดร. ชิงชัย แจ้ งที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนประจาปี 2559 สาหรับกรรมการแยกเป็ นรายประเภท และตาแหน่ง
ของกรรมการที่ด ารงตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัท รายประเภทและตาแหน่งของกรรมการที่ดารง
ตาแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง และในคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ยังคงอัตราและรู ปแบบของค่าตอบแทนตามที่ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2558 และจะเป็ นเช่นนี ้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะมีมติเป็ นอย่างอื่น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)

หน้ า 20/26

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ ทบทวนค่า ตอบแทนสาหรั บกรรมการดังกล่า ว โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมเมื่อเทียบกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความรับผิดชอบของกรรมการใน
แต่ละตาแหน่ง และเสนอให้ เพิ่มค่าตอบแทนอีก ประมาณร้ อยละ 1 จากอัต ราในปี ก่อนหน้ า ในแต่ละ
ตาแหน่งของคณะกรรมการบริ ษัท และในแต่ละตาแหน่ งของคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความ
เสีย่ ง และของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนที่นาเสนอเป็ นตัวเลขที่ได้ ปัด
ให้ เป็ นจานวนเต็มหลักพันบาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่ได้ รับการอนุมตั ิในแต่ละตาแหน่ง ตามที่
ปรากฎในตารางค่าตอบแทน ดังนี ้
คณะกรรมการบริษัท
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระ

บัตรกานัลสปาและแกลเลอรี่
ค่ าตอบแทน
/ ปี / ท่ าน
/ ครัง้ การประชุม / ท่ าน (บาท)
2560
2559
2560
2559
256,000
253,000
2,000 เหรี ยญสหรัฐ
171,000
169,000
(ประมาณ 70,000 บาท)

กรรมการที่มิใช่ผ้ บู ริ หาร

171,000

169,000

กรรมการ

112,000

111,000

2,000 เหรี ยญสหรัฐ

(ประมาณ 70,000 บาท)

-

-

คณะกรรมการตรวสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
สมาชิก

ค่ าตอบแทน
/ ครัง้ การประชุม / ท่ าน (บาท)
2560
2559
85,000
44,000

84,000
43,000

คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 อนุมตั ิให้ เพิ่มค่าตอบแทน
ในอัตราประมาณร้ อยละ 1 สาหรับกรรมการซึ่งดารงตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการซึ่งดารง
ต าแหน่ ง ในคณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ ย ง และกรรมการซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง ใน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จากอัตราในปี ก่อนหน้ า ตามรายละเอียดที่เสนอแนะโดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน หากค่ า ตอบแทนตามที่ น าเสนอได้ รั บ การอนุ มัติ
ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมี ผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป และเป็ นเช่นนี ้ตลอดไปในแต่ละปี
จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะมีมติเป็ นอย่างอื่น
แต่หาก ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ไม่อนุมตั ิค่าตอบแทนตามที่เสนอ ค่าตอบแทนกรรมการในปี
2559 จะยังคงมีผลต่อไป

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)

หน้ า 21/26

ดร. ชิงชัย ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถาม และฝ่ ายจัดการได้ ชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น


สอบถามค่ า ตอบแทนกรรมการว่ า ได้ รั บ ต่ อ ครั ง้ เมื่ อ ประชุ ม ใช่ ห รื อ ไม่ และกรรมการได้ รั บ เงิ น เดื อ น
นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวหรื อไม่ และขอทราบจานวนเงินเดือนที่จ่ายให้ กรรมการแต่ละท่าน
ตอบ: ประธานฯ กล่าวชี ้แจงว่ากรรมการบริ หารได้ รับเงินเดือน และค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องจากความ
รับผิดชอบและความรับผิดในฐานะกรรมการสูงกว่าพนักงานทัว่ ไป
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี ้ ดังนี ้

มติ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิให้ เพิ่มค่าตอบแทนสาหรับกรรมการอีกประมาณร้ อยละ 1 ในแต่ละ
ตาแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริ ษัท และในแต่ละตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริ หารความเสี่ยง และในคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จากอัตราในปี ก่อนหน้ า โดยมี
ผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไปและ เป็ นเช่นนี ้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทจะมีมติเป็ นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี ้

ผลการนับคะแนน




อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง

คะแนนเสียง *
110,163,141
0
250

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 110,163,391

99.9998%
0.0000%
0.0002%
100.00%

หมายเหตุ: * ข้ อบังคับของบริ ษัทระบุวา่ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการกาหนดค่าตอบแทนใดๆ ที่จะจ่าย
ให้ แก่กรรมการ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)

วาระที่ 6

หน้ า 22/26

พิจารณาและอนุมตั ิการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และการกาหนดค่ าสอบบัญชี สาหรับปี 2560
ดร. ชิงชัย แจ้ งต่อที่ประชุมว่า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการ
บริ ษัทเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 แต่งตัง้ นายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรื อ นางสาวรุ้ งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรื อ
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรื อ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรื อ และ/หรื อ นางสาวสุมนา พันธ์ พงษ์ สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ของ
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับปี 2560 โดยกาหนดค่าสอบบัญชี เป็ นจานวนเงิน
ทังสิ
้ ้นไม่เกิน 760,000 บาท ทังนี
้ ้ ประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทงั ้ 5 ท่าน ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านแล้ ว ปรากฎ
ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 6 ของหนังสือนัดประชุม รายละเอียดเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่แสดงใน
ตารางต่อไปนี ้
(หน่วย : บาท)
2559

2560
บริ ษัท
บริ ษัท และบริ ษัทย่อย

760,000
8,595,000

640,000
8,230,000

ดร. ชิงชัย ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติในวาระนี ้ ดังนี ้
มติ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และการกาหนดค่าสอบบัญชี สาหรับปี 2560 ตามรายละเอียด
ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี ้
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *



อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

110,163,141
0
110,163,141

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

250
110,163,391



100.00%
0.00%
100.00%

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)
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หมายเหตุ: * ข้ อบังคับของบริ ษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ ามี
ดร. ชิ ง ชัย ได้ สอบถามผู้ถื อ หุ้น ว่า มีผ้ ูถื อ หุ้น ท่า นใดประสงค์ จ ะเสนอเรื่ องอื่ น ใดเข้ า สู่ที่ ป ระชุม หรื อ ไม่ แต่ไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่ องอื่นใดเข้ าสูท่ ี่ประชุมอีก
ดร. ชิงชัย ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามในเรื่ องอื่นๆ และผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถาม และฝ่ ายจัดการได้ ชี ้แจงในเรื่ องต่างๆ
ดังนี ้
นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น


อ้ างถึงรายงานการประชุม ของการประชุมผู้ถือหุ้นปี ก่อนหน้ า และสอบถามข้ อสรุ ปในเรื่ องบัตรกานัลหรื อ
ห้ องพักโรงแรมที่ไม่ได้ ขายเพื่อเป็ นประโยชน์ให้ กบั ผู้ถือหุ้น
ตอบ: ประธานฯ กล่าวว่า บริ ษัทได้ เตรี ยมข้ อมูลให้ กบั ผู้ถือหุ้นในเรื่ องดังกล่าวแล้ ว แต่เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การกากับดูแลกิจการที่ดี จึงจะขอรายงานข้ อมูลดังกล่าวหลังจบการประชุม เนื่องจากมิใช่มติที่ได้ รับการ
อนุมตั ิอย่างเป็ นทางการจากผู้ถือหุ้น

นายฤทธิชยั หยิบเจริ ญพร ผู้ถือหุ้น


กล่าวว่าเคยไปเยี่ยมชมโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท และสอบถามวิธีการที่บริ ษัทใช้ สารวจหา
โครงการที่ทากาไร และการตัดสินใจเกี่ยวกับทาเลที่ตงโครงการ
ั้
เช่น การดูฮวงจุ้ย (feng shui)
ตอบ: ประธานฯ กล่าวชี ้แจงว่า การเลือกแปลงที่ดินและที่ตงโครงการนั
ั้
นเป็
้ นไปตามปั จจัยตามหลัก ทาง
ปฏิบตั ิ เช่น ขนาดของที่ดิน สถานที่ตงั ้ สภาพภูมิทศั น์ มากกว่าที่จะใช้ หลักฮวงจุ้ย



สอบถามโครงการใหม่ๆ ในแผนการขายซึง่ จะสร้ างรายได้ ในอนาคต
ตอบ: ประธานฯ กล่าวชี ้แจงว่า บริ ษัทมีที่ดินที่ดีใน ลากูน่า ภูเก็ต และมีแผนที่จะพัฒนาโครงการอีกหลาย
โครงการ โดยมีเป้าหมายที่จะนาเสนอผลิตภัณฑ์ ที่มีความหลายหลายใน ลากูน่า ภูเก็ต ตังแต่
้ อพาร์ ทเม้ นท์
ราคาย่อมเยาว์ 3-5 ล้ านบาทต่อยูนิต ไปจนถึงวิลล่าราคา 100 ล้ านบาทต่อยูนิตสาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีราคา
แพงที่สดุ อย่างเช่น แกรนด์ เรสซิเด้ นซ์
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กล่าวถึงเศรษฐกิจโลกที่กาลังเติบโต ราคาน ้ามันเพิ่มขึ ้น การกลับมาของตลาดรัสเซีย และสถานการณ์ การ
ท่องเที่ยวที่ดีขึ ้นตามลาดับ ดังนัน้ ฐานลูกค้ าที่มีศกั ยภาพ มีกาลังซื ้อของบริ ษัท มีแนวโน้ มที่จะเพิ่มมากขึ ้น
สอบถามว่าบริ ษัทคาดว่าในส่วนโรงแรม รายได้ ต่อห้ องพัก (RevPAR) จะเติบโตขึ ้นในปี ถัดไปหรื อไม่ และ
มุมมองของผู้บริ หารต่ออนาคตของภาคการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ตอบ: ประธานฯ กล่าวชี ้แจงว่า กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลกได้ แสดงให้ เห็นว่า
เศรษฐกิจโลกกาลังปรับตัวดีขึ ้นอย่างเห็นได้ ชัดเมื่อเทียบกับวิกฤติการเงินโลกปี 2551 การฟื น้ ตัวของการ
ท่องเที่ยวเห็นได้ ในประเทศไทย และบริ ษัทคาดหวัง ผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้นและคิดว่าธุรกิจจะดีขึ ้น อย่างไร
ก็ตาม จากสภาวการณ์ตลาดที่คาดคะเนไม่ได้ ในประเทศไทย อย่างเช่น ความวุน่ วายทางการเมืองหรื อภาวะ
น ้าท่วมที่เกิดขึ ้นในช่วงก่อนหน้ านี ้ ทาให้ ผ้ บู ริ หารตระหนักอยู่เสมอว่า ช่วงเวลาที่ดีไม่ได้ คงอยู่ตลอดไป และ
ระมัดระวังมิให้ สร้ างจนเกินความต้ องการ
ดร. ชิงชัย กล่าวเพิ่มเติมว่ามีการจัดงานประชุมสัมมนา Global Submit Travel and Tourism ขึ ้นในวันที่
26-27 เมษายน 2560 และเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีส่ นใจเข้ าร่วมงานเพื่อรับข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์มากขึ ้น

นายวิศาล ชุณหวุฒิยานนท์ ผู้ถือหุ้น


สอบถามเกี่ยวกับความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง BTH กับ Accor / Vanke และประโยชน์ที่บริ ษัทได้ รับ
ตอบ: ประธานฯ ชี ้แจงว่าตามความจริ งแล้ วพันธมิตรทางธุรกิจของ BTH ไม่เกี่ยวข้ องใดๆ กับบริ ษัท แต่
อยากจะแบ่งปั นข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ BTH มีส่วนร่ วมในการเข้ าเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับเครื อ โรงแรม
แอคคอร์ (AccorHotels) ซึง่ เป็ นหนึ่งในกลุม่ เครื อโรงแรมขนาดใหญ่ในโลก จากข้ อตกลงทางแอคคอร์ จะหา
โครงการที่เหมาะสมสาหรับโรงแรมแบรนด์ของ BTH ได้ แก่ บันยัน ทรี อังสนา แคสเซีย และดาหวา จากนัน้
จึงร่วมพัฒนาโครงการกับ BTH ซึ่งหลังจากนัน้ ทาง AccorHotels จะดูแลในเรื่ องการบริ หารจัดการโรงแรม
รายวัน ส่วน BTH จะบริ หารจัดการแบรนด์ดงั กล่าว และแบ่งรายได้ ร่วมกัน AccorHotels มีทีมพัฒนาธุรกิจ
ประมาณ 250 คนทัว่ โลก และประธานฯ รู้ สกึ ยินดีที่กลุม่ ธุรกิจใหญ่ดงั กล่าวตัดสินใจเป็ นพันธมิตรกับบันยัน
ทรี ผลกระทบต่อลากูนา่ มีแต่เป็ นไปในทางบวกต่อโรงแรมแบรนด์ของ BTH เช่น บันยัน ทรี ภูเก็ต และ บันยัน
ทรี กรุงเทพ
ส่วนบริ ษัท วานเค่อ จากัด ตามที่ได้ ชี ้แจงไปก่อนหน้ า เป็ นผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ที่ใหญ่ที่สดุ ในจีน และจะ
ซื ้อสินทรัพย์ของบันยัน ทรี ไชน่า ร้ อยละ 50 และช่วย BTH ทาโครงการอื่นๆ อีกมากมายในประเทศจีนและ
ประเทศอื่นๆ ทัว่ โลก
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สอบถามสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้ อมของบริ ษัทใน บริ ษัท บันยัน ทรี โฮลดิ ้งส์ จากัด (BTH) ผ่านทางบริ ษัท
ไบเบซ อินเวสท์เมนท์ จากัด (BI)
ตอบ: นายควน เชท ชีแ้ จงว่าบริ ษัทถื อหุ้นร้ อยละ 19.8 ใน BI ผู้ซึ่งถื อหุ้นร้ อยละ 34 ใน BTH สิงคโปร์
ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าบริ ษัทถือหุ้นทางอ้ อมใน BTH ประมาณร้ อยละ 7 ผ่านทาง BI

นายวัชรพงษ์ หุน่ ศรี สกุล ผู้ถือหุ้น


สอบถามสถานการณ์ของผลขาดทุนของเงินลงทุนใน บริ ษัท ทรอปิ คอล รี สอร์ ท จากัด (TRL) ในประเทศ
อินโดนีเซีย ซึง่ ได้ ถกู บันทึกในงบการเงินเป็ นศูนย์
ตอบ: นายควน เชท ชี ้แจงว่ามีการตังค่
้ าเผื่อการด้ อยค่าเงินลงทุนใน TRL ไว้ แล้ ว ดังนัน้ การขาดทุนใดๆ ที่
เกิดขึ ้นจะไม่สง่ ผลกระทบต่อบริ ษัท ธุรกิจหลักของ TRL ได้ แก่ บันยัน ทรี บินตัน และ ลากูนา่ บินตัน ซึ่งกาลัง
ปรับตัวดีขึ ้นและเติบโตอย่างต่อเนื่อง



สอบถามแนวคิดการดาเนินงานทางธุรกิจของโครงการแคสเซีย ภูเก็ต ที่แบ่งส่วนแบ่งรายได้ จากเจ้ าของยูนิต
และอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) และอัตราผลกาไร
ตอบ: นายสจ๊ วต เรดดิ ้ง ชี ้แจงว่ากาไรจากการขายอสังหาริ มทรัพย์อยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 30-35 สาหรับยูนิต
ที่ยงั ไม่ได้ ขายออกไป บริ ษัทสามารถใช้ ประโยชน์เพื่อสร้ างรายได้ ประจา
ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการแคสเซีย ในภูเก็ตขายได้ ดี และยังเป็ นโครงการขายอสังหาริ มทรัพย์ที่
ดาเนินธุรกิจแบบโรงแรมอีกด้ วย



อ้ างถึงรายงานแบบ 56-1 ในส่วนรายงานอสังหาริ มทรัพย์ที่มีไว้ เพื่อขาย สอบถามจานวนยูนิตที่เหลือซึง่ สร้ าง
เสร็ จมาหลายปี วา่ บริ ษัทตังใจที
้ ่จะเก็บยูนิตเหล่านี ้ไว้ หรื อขายออกไป
ตอบ: ประธานฯ ชี ้แจงว่า โครงการอย่างเช่น ลากูน่า พาร์ ค ในจังหวัดภูเก็ต เป็ นโครงการบ้ านพักอาศัยและ
ทาวน์เฮ้ าส์ และการที่จะเก็บยูนิตไว้ ไม่ได้ ก่อให้ เกิดผลประโยชน์อนั ใดกับบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทจึงต้ องการขาย
ยูนิตเหล่านันออกไปให้
้
หมด
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หลังจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและเสนอเรื่ องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ดร. ชิงชัย ได้ สง่ ที่ประชุม
กลับให้ ประธานฯ ที่ประชุม
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 17.30 น.

โฮ กวงปิ ง
(นายโฮ กวงปิ ง)
ประธานที่ประชุม

นันชลี เขจรนันทน์
(นางนันชลี เขจรนันทน์ )
ผู้บันทึกการประชุม

