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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560  

 

 
 

วันและเวลา    
 

วนัพฤหสับดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น.   

 

สถานที่ประชุม 

 
ห้องบนัยนั บอลรูม ชัน้ 10 โรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ อาคารไทยวา 2    
เลขที่ 21/100  ถนนสาทรใต้  แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  ประเทศไทย 

 
นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 (ประธานฯ) ทัง้นี ้นายโฮ กวงปิง ยงั
ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการบริหารของบริษัท 
 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจ านวน 137 ท่าน นบัจ านวนหุ้นได้ 110,033,913 หุ้ น        
คิดเป็นร้อยละ 66.01 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจ านวน 166,682,701 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท 
ประธานฯ กลา่วเปิดประชมุ 
 
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริม-         
ผู้ลงทนุไทย บริษัทได้รับคะแนน 96.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยบริษัทจะยงัคงมุ่งมัน่พฒันาการปฏิบตัิตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตอ่ไป 

 
เพื่อความสะดวกส าหรับทา่นผู้ ถือหุ้น ประธานฯ ได้เชิญ ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง แนะน ากรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบญัชีของบริษัท ซึง่
ได้เข้าร่วมประชมุ พร้อมทัง้น าเสนอวาระตา่งๆ ตัง้แตว่าระท่ี 1 จนถึงวาระท่ี 7 และทกุๆ วาระท่ีพงึมตีอ่ที่ประชมุเป็นภาษาไทย  
 
ดร. ชิงชยั ได้แนะน ากรรมการ ทีป่รึกษากฎหมาย และผู้สอบบญัชีของบริษัท ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้
 
กรรมการ 

1. นายวฒุิพล สริุยาภิวฒัน์  
 

กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง                            
และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

2. นางสาวศรินธร อนุยโกวิท กรรมการอิสระ 
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3. นายธงชยั อานนัโทไทย 
 

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง  
และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

4. นายโฮ กวงจิง  
 

กรรมการ  

5. นายเอเรียล พี วีร่า กรรมการท่ีมใิช่ผู้บริหาร 

6. นายเอด็ดี ้ซี ฮอก ไล  กรรมการ 

7. นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ  

8. นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

9. นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง้ กรรมการ  

 
กรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

 

1.       นายสรุพล สปุรัชญา กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร    

ที่ปรึกษากฎหมาย 

นางสาวพชัรพร ภู่ทรานนท์ และทีมงานจากบริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด จะท าหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย และ
ตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนและการนบัคะแนนเสยีง 

 
ผู้สอบบัญช ี

นางสาวรสพร เดชอาคม จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ตวัแทนของ นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีของบริษัท 
 
ก่อนที่จะน าเสนอวาระต่างๆ ดร. ชิงชยั ได้ขอให้เลขานกุารบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนส าหรับ
การประชมุนี ้ 
 
นางนนัชล ีเขจรนนัทน์ เลขานกุารบริษัท แจ้งให้ที่ประชมุทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการออกเสยีงลงคะแนนส าหรับการประชมุนี ้ดงันี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้น มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 ก าหนดไว้วา่ ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ หรือหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
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2. ส าหรับผู้ ถือหุ้นทีม่าประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะที่ได้รับมอบหมายให้ออกเสยีงลงคะแนนในห้องประชุม ขอให้ลงมติ

โดยใช้บตัรลงคะแนนเสยีงตามวาระท่ีเก่ียวข้องซึง่ได้แจกให้แล้ว ณ ช่วงลงทะเบียน เพื่อออกเสียงลงคะแนนส าหรับวาระนัน้ๆ 
โดยท าเคร่ืองหมายถกูในช่อง “อนมุตัิ” “ไม่อนมุตัิ” หรือ “งดออกเสียง” ช่องใดช่องหนึ่งที่เลือก ทัง้นี ้เฉพาะกรณีคสัโตเดียน
โปรดระบจุ านวนคะแนนเสียงในแต่ละช่องที่ประสงค์จะลงคะแนน ลงช่ือด้านล่างของบตัรลงคะแนนเสียง และสง่คืนให้กับ
เจ้าหน้าที่ของบริษัท 

3. ผู้ รับมอบฉนัทะที่ได้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น โดยในหนงัสือมอบฉนัทะที่ถือมานัน้ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ลว่งหน้า
ในทกุวาระก่อนเร่ิมการประชมุแล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะทา่นนัน้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม เนื่องจากบริษัท
ได้เก็บและบนัทกึการออกเสยีงลงคะแนนตามที่ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะตัง้แตช่่วงลงทะเบียนแล้ว  

 
4. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ (ยกเว้นกรณีผู้ลงทนุตา่งประเทศที่แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระได้ กลา่วคือ ต้องออกเสยีงลงคะแนนด้วยจ านวน
คะแนนเสยีงทัง้หมดวา่ “อนมุตั”ิ หรือ “ไมอ่นมุตัิ” หรือ “งดออกเสยีง” เทา่นัน้   

 
5. คสัโตเดียนที่ได้รับแต่งตัง้โดยผู้ลงทนุในต่างประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด หรือแบ่งการออกเสียงลงคะแนน  

ในแตล่ะวาระได้ กลา่วคือ สามารถแบง่จ านวนคะแนนเสียงที่ “อนมุตัิ” จ านวนคะแนนเสียงที่ “ไม่อนมุตัิ” และจ านวนคะแนน
เสยีงที่ “งดออกเสยีง” ได้   

 
ในการลงคะแนนเสยีงส าหรับทกุวาระ หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจ านวนเสียงของท่านต่อมติที่น าเสนอ ส าหรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่ไม่เห็นด้วย 
หรือ งดออกเสยีง โปรดลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนเสยีง และยกมือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบตัรลงคะแนน 
 
ในการนบัคะแนนเสยีง บริษัทจะน าคะแนนเสยีงที่ “ไมเ่ห็นด้วย” และ “งดออกเสยีง” หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมด และคะแนน  เสยีง
สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วย  ส าหรับผู้ที่ออกเสยีงลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระเหลา่นีข้อให้เก็บบตัรลงคะแนนเสียง
ไว้ก่อน และสง่คืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทภายหลงัเสร็จสิน้การประชุม ทัง้นี ้การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นี ้เป็นการลงคะแนน
แบบเปิดเผย มิใช่การลงคะแนนเสยีงแบบลบั  แตจ่ะมีการเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงของผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส    
 
การลงคะแนนเสยีง ในลกัษณะดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้ บริษัทจะถือวา่การลงคะแนนเสยีงดงักลา่วเป็นโมฆะ อาทิเช่น 
 

1) บตัรลงคะแนนเสยีงทีม่ิได้มีการลงลายมือช่ือโดยผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะในฐานะผู้ออกเสยีงลงคะแนน 
2) บตัรลงคะแนนเสยีงที่มีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง  
3) บตัรลงคะแนนเสยีงที่มีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั  
4) บตัรลงคะแนนเสยีงที่มีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั  
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ในกรณีที่ทา่นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะต้องการแก้ไขการออกเสยีงลงคะแนน  โปรดขีดฆา่ของเดิมและลงช่ือก ากบัทกุครัง้     
   
ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 32 ก าหนดวา่มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
 
ในกรณีปกติซึง่ได้แก่วาระ 1, 3, 4, 5.1 และ 6 ของหนงัสอืนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง  
เป็นเสยีงชีข้าด  
 
หากเป็นกรณีการพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5.2 ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงคะแนน 

 
ส าหรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่ประสงค์จะกลบัก่อน หรือไมอ่ยูใ่นห้องประชมุในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิของทา่นได้ โดยสง่
บตัรลงคะแนนเสยีงลว่งหน้าให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชมุ  
 
คะแนนเสยีงของจ านวนผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ดงันัน้ 
จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุในแตล่ะวาระจึงอาจมีการเปลีย่นแปลงและแตกตา่งกนั 
 
ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ทา่นประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม 
โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ต้องการซกัถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกลุให้ที่ประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคดิเหน็
ด้วยทกุครัง้   
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไปสอบถาม 
หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชมุ 

 
ดร. ชิงชยั แจ้งวา่ เพื่อให้สอดคล้องกบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส  บริษัทมีความยินดีที่จะขอเชิญผู้ ถือหุ้นรายย่อย
เข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แต่ไม่ปรากฎว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดอาสาเข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการตรวจ  
นบัคะแนนเสยีง 
 
จากนัน้ ดร. ชิงชยั ได้ด าเนินการเสนอวาระตอ่ที่ประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560                  หน้า 5/26
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) 
 

     
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 

 

ดร. ชิงชยั ได้น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่งได้สง่ส าเนาให้ท่าน     
ผู้ ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนงัสือนดัประชุมแล้ว ดร. ชิงชัย แจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอ     
ที่ประชมุให้การรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
 

ดร. ชิงชยั ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  
 
เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี ้ดงันี ้
 
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2559  โดยมีรายละเอียดของผลการ         
นบัคะแนน ดงันี ้ 

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 110,096,914 100.00% 

 ไมอ่นมุตั ิ 0 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 110,096,914 100.00% 

 
 งดออกเสยีง 0  

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 110,096,914  
 

หมายเหตุ: * ข้อบงัคบัของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียง ข้างมากของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่  2 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท ส าหรับปี 2559  
 

ดร. ชิงชัย ได้เชิญ นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการและกรรมการผู้ จัดการ รายงานกิจการของบริษัท ส ำหรับ        
ปี 2559 ให้ที่ประชมุทราบ 
 
นายชานคราร์ ชานดราน ได้รายงานตอ่ที่ประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
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ผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 
 

ในปี 2559 บริษัทมีก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสื่อมราคา จ านวน 1,050 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 จ านวน 

820 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ของกิจการโรงแรมของบริษัทในปี 2559 และก าไรจาก  

การปรับมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุในบริษัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน) จากการโอนเปลีย่นประเภทเงินลงทนุจากเงิน

ลงทนุระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม  ยอดขายอสงัหาริมทรัพย์ลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า เนื่องจากปี 

2558 เป็นปีแรกที่เร่ิมรับรู้รายได้ของโครงการแคสเซีย และ ลากนูา่ พาร์ค  
 

ธุรกิจโรงแรม  

 โรงแรมทัง้ 3 แหง่ของบริษัท มีผลการด าเนินงานที่ดีในปี 2559  โดยปี 2559 เป็นปีที่โรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ 

มีผลประกอบการท่ีดีที่สดุ  
 

 ห้องอาหารเวอร์ติโก้ ทู โรงแรม บนัยนั ทรี กรุงเทพ เปิดตวัในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และกลายเป็นหนึ่งใน

ห้องอาหารของโรงแรมที่ได้รับความนิยมอยา่งรวดเร็วและมีผลประกอบการดีที่สดุ  
 

 องัสนา วิลลา่ รีสอร์ท ภเูก็ต ได้เปิดตวัเป็นสว่นหนึ่งของกลุม่องัสนา ตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2559   โดยเปลี่ยน

การบริหารงานจากเดิมภายใต้ช่ือ เอ้าท์ ริกเกอร์ ภเูก็ต รีสอร์ท แอนด์ วิลลา่ 
 

กิจการการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 ยอดการขายอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทในปี 2559 ลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า เนื่องจากระยะเวลาการรับรู้

รายได้ อยา่งไรก็ตาม จ านวนยนูิตที่ขายไปเพิ่มขึน้ร้อยละ 28 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา 
 

 โครงการ องัสนา บีชฟร้อนท์ เรสซิเด้นซ์ ซึ่งเปิดตัวโครงการในเดือนธันวาคม 2559 เป็นอพาร์ทเม้นท์หรูใน

อาคาร 3 ชัน้ แตล่ะยนูิตมีระเบียงและสระวา่ยน า้สว่นตวัพร้อมวิวทะเลสาบ / วิวทะเล  โครงการตัง้อยู่ในท าเลที่

ดีเยี่ยม ติดกบัโรงแรมองัสนา ลากนูา่ ภเูก็ต ยนูิตริมทะเลทัง้หมดถกูขายหมดภายใน 2 เดือนแรก ขณะนีบ้ริษัท

อยูใ่นระหวา่งการขายยนูิตริมทะเลสาบ  
 

ลากูน่า กอล์ฟ 
 

ในปี 2559 บริษัทร่วมกบัเซอร์นิค ฟัลโด แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ ลากูน่า กอล์ฟ ได้เปิดตวั กอล์ฟอะคาเดมี่ (Golf 
Academy) ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ลากูน่า กอล์ฟ ภเูก็ต ยงัคงพยายามเพิ่มมลูค่าให้แก่รีสอร์ท โดยการจดั
กิจกรรมพิเศษที่จะมีขึน้อีกมากมาย และมีสว่นช่วยสนบัสนนุการขายอสงัหาริมทรัพย์อยา่งมาก 
 



 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560                  หน้า 7/26
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) 
 

     
แนวโน้มปี 2559 

 ในสว่นกิจการโรงแรม บริษัทจะยงัคงผลกัดนัให้กิจการโรงแรมโดยรวมมีผลประกอบการที่ดีขึน้ในปี 2560 โดย

การจดัการในเร่ืองอตัราคา่ห้องพกั อตัราการเข้าพกั และการท าการตลาด 
 

 ช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 บริษัทมียอดขายอสงัหาริมทรัพย์ที่แข็งแกร่ง  และจะพยายามให้มียอดขายที่ดี

อยา่งตอ่เนื่องเพื่อสร้างรายได้เข้าระบบ 
 

 บริษัทจะจัดงานฉลองครบรอบ 30 ปีของ ลากูน่า ภูเก็ต ตลอดทัง้ปี  เร่ิมต้นด้วยการจัดเทศกาลอาหารและ

ดนตรีอยา่งยิ่งใหญ่ขึน้เป็นครัง้แรกที ่ลากนูา่ ภเูก็ต ช่วงวนัท่ี 3-5 มีนาคม 2560 มีแขกระดบัวีไอพีหลายท่านให้

เกียรติมาร่วมงาน อาทิเช่น รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา นางกอบกาญจน์ วฒันวรางกรู 
 

รายละเอียดกิจการของบริษัทปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือ     
นดัประชมุแล้ว  
 
ดร. ชิงชยั ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  
 
ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และฝ่ายจดัการได้ชีแ้จงในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้
 
นายติณณภพ วนัประสพสขุ ผู้ ถือหุ้น 
 
 สอบถามถึงสาเหตทุี่รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ในปี 2559 ลดลง 1 พนัล้านบาทเมื่อเทียบกบัปี 

2558 
 
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน กลา่วชีแ้จงวา่ยอดขายอสงัหาริมทรัพย์ในปี 2559 มีมลูค่ามากกว่ายอดขาย
ในปี 2558 แต่อย่างไรก็ตาม การรับรู้รายได้ลดลงเนื่องจากมาตรฐานการบญัชีที่ให้มีการรับรู้รายได้ต่อเมื่อ
การก่อสร้างแล้วเสร็จและสง่มอบยนูิตแล้ว  ประธานฯ เพิ่มเติมว่าการขายอสงัหาริมทรัพย์มีการรับรู้รายได้ที่
คอ่นข้างผนัผวนอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ เนื่องจากช่วงเวลาระหวา่งการขายยนูิตและการรับรู้รายได้หลงัจากการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ การสง่มอบยนูิต และการเรียกเก็บเงิน ตวัอยา่งเช่น ยนูิตที่ขายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 
มีมลูคา่เพิ่มขึน้เป็นสองเทา่ของยนูิตที่ขายในช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า สว่นส าคญัที่ท าให้มลูคา่มากกวา่มา
จากการขายยนูิตของ องัสนา บีชฟร้อนท์ เรสซิเด้นซ์  อย่างไรก็ตาม รายได้ที่ได้รับจากการขายจะสามารถ
รับรู้ได้ในปี 2561/2562 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ สง่มอบยนูิต และได้รับช าระเงินแล้วเทา่นัน้ 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3
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 สอบถามวา่รายได้อื่นรวม 461 ล้านบาท เป็นรายได้จากทางไหน และเป็นรายได้ครัง้เดียวหรือไม ่

 
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน กลา่วชีแ้จงวา่ก าไรสว่นใหญ่มาจากก าไรจากบริษัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน) 
(TWPC) ซึง่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวจ านวน 345 ล้านบาท จากการทีบ่ริษัทถือหุ้นใน TWPC เพิ่มขึน้จากร้อยละ 
8.78 เป็นร้อยละ 10.03 
 

 สอบถามว่าอตัราการเข้าพกัโรงแรมของบริษัทที่ร้อยละ 72 ถือว่าเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ตามมาตรฐานของ
กิจการโรงแรม 
 
ตอบ: ประธานฯ กล่าวชีแ้จงว่าส าหรับโรงแรมรีสอร์ท อตัราการเข้าพกัที่ร้อยละ 72 ถือว่าอยู่ในระดบัที่ดี
เนื่องจากปัจจยัในเร่ืองฤดกูาลมีผลตอ่การเข้าพกัในโรงแรมรีสอร์ท กลา่วคือ ตลอดทัง้ปีจะมีอตัราการเข้าพกั
อยูใ่นระดบัคอ่นข้างต ่าในช่วงนอกฤดกูารทอ่งเที่ยว แตส่ าหรับโรงแรมในเมือง เช่น บนัยนั ทรี กรุงเทพ อตัรา
การเข้าพกัที่ร้อยละ 70 ถือว่าต ่า อตัราการเข้าพกัในระดบัที่น่าพอใจควรอยู่ที่ร้อยละ 80 หากพิจารณาใน
เร่ืองฤดกูาลด้วย 

 
นายสวุิทย์ เลาหะพลวฒันา ผู้ ถือหุ้น   
   
 อ้างถึงหน้าที่ 8 ของรายงานการประชมุครัง้ก่อน สอบถามวา่เหตใุดโครงการบีชฟร้อนท์ เรสซิเด้นซ์ จึงเปลีย่น

ช่ือจาก บนัยนั ทรี เป็น องัสนา และเพราะเหตใุดจึงลดราคาลงจากเดิม 60-80 ล้านบาทเป็น 40 ล้านบาท 
การปรับราคาลงนีส้ะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องปรับราคาลงเพื่อที่จะขายยนูิตให้มากขึน้หรือไม่ 
 

ตอบ: นายสจ๊วต เรดดิง้ ชีแ้จงว่าการตดัสินใจเปลี่ยนช่ือโครงการเนื่องจากตวัโครงการอยู่ติดกบัองัสนา        
รีสอร์ท ราคาที่กลา่วถึงในการประชุมครัง้ก่อนนีเ้ป็นราคาที่ก าหนดขึน้ส าหรับยนูิตแบรนด์บนัยนั ทรี ที่ใหญ่
กว่า เนื่องจากแบรนด์สามารถท าราคาขายได้มาก อย่างไรก็ตาม การใช้ช่ือโครงการเป็น บนัยนั ทรี นัน้ไม่
เหมาะสมเนื่องจาก บนัยนั ทรี ภเูก็ต ตัง้อยูห่า่งไกลจากโครงการ และอาจจะท าให้การให้บริการแบบแบรนด์ 
รีสอร์ทท าได้ยาก ราคาตอ่ตารางเมตรส าหรับองัสนา บีชฟร้อนท์ เรสซิเด้นซ์อยูท่ี่ประมาณ 150,000 บาท 
 

 สอบถามถึงการลงทุนใน ลากูน่า กอล์ฟ บินตนั ที่บริษัทเป็นเจ้าของผ่านบริษัท เอวีซี อินโดนีเซีย จ ากดั มี
จ านวนเงินลงทนุ คา่เช่า ตลอดจนก าไรและผลการด าเนินงานในช่วง 6 เดือนที่ผา่นมา 
 
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชีแ้จงวา่ ลากนูา่ กอล์ฟ บินตนั ด าเนินการภายใต้สญัญาเช่าโดยบริษัทได้รับ
สว่นแบ่งรายได้ร้อยละ 5  การตดัสินใจลงทุนในบินตนัเนื่องจากวิสยัทศัน์ของลากูน่าในการขยายแบรนด์
กอล์ฟและรับประโยชน์จากความร่วมมือที่เป็นไปได้ ลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต มีผลการด าเนินงานที่ดีหลงัจาก
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ได้รับการปรับปรุง และผู้บริหารมองว่าการด าเนินธุรกิจกอล์ฟควบคู่ไปกับการขายอสงัหาริมทรัพย์จะช่วย
สง่เสริมซึง่กนัและกนัในทีอ่ื่นๆ ทัว่โลก 
 

 สอบถามว่าเหตุใดบริษัทจึงตดัสินใจหยุดขาย ลากูน่า ฮอลิเดย์ คลบั (LHC) และเร่ิมขายองัสนา เวเคชั่น 
คลบั  (ANVC) ความแตกตา่งที่ส าคญัของทัง้สองคลบัและผลประโยชน์ที่ได้รับ 
 
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชีแ้จงว่าบริษัทได้หยุดการขาย LHC ในเดือนมกราคม 2559 เนื่องจาก
ผลิตภณัฑ์มีความล้าสมยัหากเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด บริษัทเปลี่ยนไปขาย ANVC ซึ่งเป็นคลบัที่ใช้
ระบบการแลกคะแนน ซึง่ตรงข้ามกบั LHC ที่เป็นการจดัสรรเวลาในหลายๆ สปัดาห์ของแตล่ะปีให้กบัสมาชิก 
การให้สิทธิการพกัในที่พกัตากอากาศแบบใช้การแลกคะแนนนีเ้ป็นวิธีที่นิยมในตลาดปัจจุบนั เช่นเดียวกับ
แบรนด์อื่น เช่น Marriot และ Starwood ระบบการแลกคะแนนมีความยืดหยุน่มากขึน้เพื่อให้สมาชิกสามารถ
ใช้คะแนนของตนเองได้เมื่อต้องการ นอกจากนี ้ANVC ยงัให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิกในการเข้าพกัในที่พกัตาก
อากาศในเครือองัสนา และบางสว่นในเครือบนัยนั ทรี ที่เข้าร่วมโครงการ 
 

 อ้างถึงรายงานประจ าปี 2559 หน้าที่ 19 ซึง่แสดงรายได้จากธุรกิจการขายสทิธิการเข้าพกัในท่ีพกัตากอากาศ
จ านวน 215 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 ของรายได้จากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สอบถามค่าใช้จ่าย
ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจดงักลา่ว และการค านวณผลก าไร 
 
ตอบ: นายควน เชท ผู้อ านวยการ ฝ่ายการเงินและบริหาร ชีแ้จงว่าอตัราก าไรสทุธิก่อนหกัภาษี และหลงัหกั
ต้นทนุขายและคา่ใช้จ่ายทางการตลาดตามเกณฑ์ปกติทัว่ไปอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 15  
 

 ตามที่ปรากฏในหน้า 13 ของรายงานการประชุมครัง้ก่อน โดยกล่าวว่าหุ้นของ TWPC ไม่ใช่ธุรกิจหลกัของ
บริษัท และคณะกรรมการก าลงัพิจารณาที่จะขายหุ้นออกไป สอบถามว่าท าไมผู้บริหารจึงตดัสินใจซือ้หุ้น 
ของ TWPC เพิ่มแทนท่ีจะขายไป 
 
ตอบ: นายควน เชท ได้ชีแ้จงวา่ในการประชมุครัง้ที่ผา่นมา บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะยงัคงถือหุ้น 
TWPC ต่อไปหรือไม่ แต่ในช่วงปี 2559 TWPC มีผลประกอบการที่ดีมากหลงัจากควบรวมกิจการแล้ว และ
ท าก าไรได้มากเป็นประวัติการณ์ จึงเป็นแรงจูงใจให้ฝ่ายจัดการลงทุนเพิ่มเติมใน TWPC  นอกจากนี ้       
การลงทนุเพิ่มอีกร้อยละ 1.25 ใน TWPC ท าให้บริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 10.03 พร้อมทัง้
การแตง่ตัง้กรรมการผู้จดัการของบริษัทเป็นสว่นหนึ่งในคณะกรรมการของ TWPC ท าให้บริษัทสามารถรับรู้
สว่นของผลก าไร (หรือขาดทนุ ถ้ามี) ในอนาคต  
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 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีก าไรสทุธิ 378 ล้านบาท และ 652 ล้านบาทในงบการเงินรวมในปี 

2559 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุใน TWPC  ซึ่งไม่ใช่ก าไรจริง สอบถามว่าหาก
ขายหุ้นของ TWPC แล้วจะท าให้ก าไรสทุธิในงบการเงินรวมเพิ่มขึน้เป็นกวา่ 600 ล้านบาทใช่หรือไม ่
 
ตอบ: นายควน เชท ได้ชีแ้จงว่าก่อนการลงทนุเพิ่มเติมใน TWPC บริษัทถือหุ้น TWPC อยู่ร้อยละ 8.8 แต่
ปัจจุบนับริษัทถือหุ้น TWPC อยู่ร้อยละ 10.03 ท าให้ TWPC เป็นบริษัทร่วม ซึ่งท าให้บริษัทสามารถบนัทึก
มลูค่าเงินลงทุนในหุ้นของ TWPC ที่ราคาหุ้นละ 4.9 บาทต่อหุ้น ให้เป็นตามราคาตลาดที่ 8.8 บาทต่อหุ้น 
และบนัทกึผลตา่งเป็นก าไรในปี 2559 
 
นางสาวอารีวรรณ์ ศรีวิชชุพงษ์ กลา่วเพิ่มเติมว่าก าไรสว่นนีไ้ด้ถกูบนัทึกแล้วในปี 2559 ตามราคาตลาดใน
ปัจจุบนั ในอนาคตหากมีการขายหุ้นของ TWPC ออกไป จะบนัทึกเฉพาะสว่นต่างระหว่างราคาตลาดใน
ปัจจบุนัและราคาที่สงูขึน้ในขณะนัน้เป็นก าไร 
 

 การลงทนุในโครงการตา่งประเทศ เช่น บนัยนั ทรี ลเิจียง ซึง่ยงัคงมีผลขาดทนุจากคา่เสือ่มราคาและดอกเบีย้
ที่ต้องช าระ สอบถามเมื่อไรจะไมข่าดทนุและบริษัทสามารถได้รับเงินปันผลจากการลงทนุดงักลา่ว 
 

ตอบ: ประธานฯ กลา่วชีแ้จงวา่ บนัยนั ทรี ลเิจียง (BTLJ) จะถกูน าไปลงทนุในบริษัทใหมช่ื่อ บนัยนั ทรี ไชน่า 
(BTC) พร้อมกบัทรัพย์สนิอื่นในจีนทัง้หมดที่ถือโดยบริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ จ ากดั (BTH) ในสิงคโปร์ บริษัท
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สดุในจีนช่ือวา่ วานเคอ่ (Vanke) ซึง่มีทนุจดทะเบียนประมาณ 36 พนัล้าน
เหรียญสหรัฐ จะเข้าซือ้ บนัยนั ทรี ไชน่า ในสดัสว่นร้อยละ 50 กลา่วอีกนยัหนึ่งคือ วานเค่อจะซือ้ BTLJ 
ร้อยละ 50 ในราคาประเมินตามมลูคา่ตลาด สว่น BTH และ LRH จะยงัคงถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 50 ตอ่ไป
ใน BTLJ ผา่น BTC  
 

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบเร่ืองการลงทนุใน ลากูน่า ลงัโค ประเทศเวียดนาม ที่บริษัทได้ลงทนุใน
โครงการร่วมกบั BTH ช่วง 2-3 ปีทีผ่า่นมา ขณะนีโ้รงแรม 2 แหง่และสนามกอล์ฟในโครงการเปิดด าเนินการ
แล้ว และก าลงัอยู่ระหว่างการด าเนินการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจคาสิโนซึ่งได้รับการอนุมัติโดย
หลักการจากรัฐบาลเวียดนามแล้ว กองทุนขนาดใหญ่ในเวียดนามมูลค่า 500 ล้านเหรียญ มีกองทุน
ต่างประเทศที่เรียกว่า วอร์เบิร์ก พินคสั (Warburg Pincus) เป็นเจ้าของร้อยละ 75 และบริษัทเวียดนามช่ือ   
วินาแค็ปปิตอล (VinaCapital) เป็นเจ้าของร้อยละ 25 ก าลงัเจรจาซือ้สว่นหนึ่งของ ลากูน่า ลงัโค ณ ตอนนี ้
อาจเร็วเกินไปที่จะยืนยันว่า LRH และ BTH จะขายโครงการเป็นเงินสดหรือเสนอขายเป็นหุ้ นให้กับ
สาธารณชน หากวอร์เบิร์ก พินคสั น าเงินก้อนใหม่เข้ามาในรีสอร์ทพร้อมกบัการเปิดด าเนินการของคาสิโน 
โดยหลกัการแล้ว LRH และ BTH จะด าเนินการอยา่งเทา่เทียมกนัเพื่อหลกีเลีย่งความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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ประธานฯ กลา่วเพิ่มเติมอีกว่า บริษัทยงัคงรอการประเมินมลูค่าโครงการอย่างเป็นทางการและยงัไม่ได้มี
การหารือกบัคณะกรรมการอยา่งเป็นทางการ จึงยากที่จะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการขายได้ใน
ขณะนี ้เนื่องจากข้อมลูยงัไม่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ อย่างไรก็
ตาม ประธานฯ มีความประสงค์ที่จะให้ความเห็นเก่ียวกบัความคืบหน้าลา่สดุของโครงการให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
 

นายวชัรพงษ์ หุน่ศรีสกลุ ผู้ ถือหุ้น   
 

 สอบถามขอการยืนยนัว่าก าไรจากการปรับมูลค่ายตุิธรรมของหุ้นของ TWPC ซึ่งเดิมไม่ได้บนัทึกในงบก าไร
ขาดทนุจะถกูบนัทกึเป็นรายได้ประจ า 
 

 

ตอบ: นายควน เชท ชีแ้จงว่าบริษัทมีรายได้จากการรับรู้รายได้เพียงครัง้เดียวจ านวน 345 ล้านบาทจาก 
TWPC ในปี 2559 อยา่งไรก็ตาม ในอนาคต บริษัทจะบนัทกึก าไร (และขาดทนุ ถ้ามี) จาก TWPC ในแต่ละปี
ตามสดัสว่นการถือหุ้น 
 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามอีก ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานกิจการของบริษัท ส าหรับปี 2559 
 

วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี 
 
ดร. ชิงชยั รายงานผลประกอบการทางการเงินของบริษัทในรอบปี 2559 ตอ่ที่ประชมุ 
 
ดร. ชิงชยั ได้สรุปสาระส าคญัผลการด าเนินงานทางการเงินตามที่ปรากฎในงบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิน้สดุ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว โดยผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มี
เง่ือนไขตอ่ที่ประชมุ รวมทัง้ได้วิเคราะห์รายได้ และผลก าไรของกลุม่บริษัท  
 
ดร. ชิงชยั แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการของบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชีแล้ว ตามที่ปรากฎในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจ าปีที่ได้ส่งให้ท่านผู้ ถือหุ้นทุกท่านพร้อม
หนงัสือนดัประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 พิจารณา
อนมุตัิวาระนี ้
 
ดร. ชิงชยั ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
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ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และฝ่ายจดัการได้ชีแ้จงในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้
 
นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้น   
 
 แสดงความคิดเห็นว่าการบนัทึกบญัชีของบริษัทควรสะท้อนให้เห็นสถานะทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท 

และสอบถามว่าใช้เกณฑ์ใดในการบนัทึกก าไรจ านวน 345 ล้านบาทจากหุ้น TWPC และจ านวนดงักลา่ว
สะท้อนให้เห็นถึงสว่นของผู้ ถือหุ้นที่แท้จริงของ TWPC หรือไม่ จากการค านวณ การประเมินก าไรควรจะมี
มลูค่าที่ 777 ล้านบาท และมีความเป็นไปได้ที่จะคืนกลบัรายการ 777 ล้านบาทหรือไม ่
 
ตอบ: นางสาวรสพร เดชอาคม ตวัแทนจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ชีแ้จงว่าเนื่องจาก LRH ได้เพิ่มสดัสว่น
การถือหุ้นใน TWPC จากเดิมร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 10 ปัจจุบนับริษัทได้เปลี่ยนสถานะการลงทนุใน TWPC 
จากการลงทนุระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม  ก าไรเป็นผลจากการกลบัรายการก าไรจากเงิน
ลงทนุเพื่อการลงทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง และไม่สามารถคืนกลบัมลูค่าเงินได้เว้นแต่จะมีการขายหุ้นของ 
TWPC 
 
นางสาวอารีวรรณ์ ศรีวิชชุพงษ์ กลา่วเพิ่มเติมว่าการท าธุรกรรมกบั TWPC นบัเป็นครัง้แรกและไม่เก่ียวข้อง
กับการรับรู้ก าไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วม การบันทึกก าไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมจะเร่ิมตัง้แต่วันที่         
1 มกราคม 2560 ตามสดัสว่นการถือหุ้นทีร้่อยละ 10.03 การค านวณของผู้ ถือหุ้นจ านวน 777 ล้านบาทโดย
ใช้วิธีสว่นได้เสยีไมส่ามารถน ามาเทียบเคียงได้ 
 
นายวชัรพงษ์ หุน่ศรีสกลุ ผู้ ถือหุ้น  
 

 แสดงความคิดเห็นว่าสินทรัพย์ในงบดลุ เช่น ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (PP&E) ได้รับการประเมินมลูค่าเป็น
ประจ าหรือไม่ แต่การลงทนุใน Property Development Cost (PDC) ไม่มีการประเมินมลูค่า ซึ่งการไม่
เปิดเผยมลูค่าของสินทรัพย์เหลา่นีแ้ละประเมินมลูค่าตามราคาทนุจะสง่ผลต่ออตัราสว่นผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ (ROA) ของบริษัท ยกตวัอย่างเช่น ที่ดินของบริษัทในจงัหวดัภเูก็ตที่มีเนือ้ที่กว่า 900 ไร่ มีมลูค่า
ต้นทนุที่ 1,000 ล้านบาท แต่มลูค่าตามราคาตลาดที่แท้จริงของที่ดินน่าจะมากกว่ามากที่ไร่ละประมาณ 10 
ล้านบาทต่อไร่ และไม่ได้แสดงในรายงานประจ าปีของบริษัท 
 
ตอบ: นางสาวอารีวรรณ์ ศรีวิชชุพงษ์ ชีแ้จงว่าตามมาตรฐานการบญัชี PDC ต้องบนัทึกตามราคาทนุใน    
งบการเงิน 
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นายสจ๊วต เรดดิง้ กล่าวเพิ่มเติมว่ามูลค่าของที่ดิน 900 ไร่ ตามขนาดพืน้ที่อาคารสงูสดุ และศกัยภาพใน   
การพัฒนาอาจมีมูลค่าสูงถึงประมาณ 150,000 ล้านบาท นอกจากนี  ้หากที่ดินส าหรับการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทถกูจดัให้เป็นอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ (IP) และต้องมีการประเมินราคาใหม่
จะสง่ผลตอ่ความสามารถในการท าก าไรของการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคตเนื่องจากมลูค่าของที่ดิน
จะสงูกว่าต้นทนุเดิม 
 
นางสาวรสพร เดชอาคม ชีแ้จงวา่ตามมาตรฐานการบญัชี PDC สินทรัพย์หมนุเวียน และสินค้าคงเหลือต้อง
บนัทกึตามราคาทนุ 
 
ประธานฯ รับทราบความคิดเห็นของผู้ ถือหุ้นวา่ที่ดินจ านวนมากของบริษัทไมไ่ด้ถกูบนัทกึตามมลูค่าตลาดใน
งบการเงิน และชีแ้จงว่าตามมาตรฐานการบญัชี บริษัทไม่สามารถประเมินราคาที่ดินที่จัดอยู่ในประเภท 
PDC ได้ นอกจากนี ้การประเมินมูลค่าที่ดินดงักลา่วจะท าให้ต้นทนุที่ดินเพิ่มขึน้และสง่ผลต่อก าไรจากการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 

 แนะน าให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตรวจสอบและยืนยนัมลูค่าที่ดินของบริษัท 
 
ตอบ: ประธานฯ กลา่ววา่บริษัทขอน้อมรับค าแนะน าจากผู้ ถือหุ้นไปพิจารณา 
 

นายสวุิทย์ เลาหะพลวฒันา ผู้ ถือหุ้น   

 
 สอบถามค่าคอมมิชชัน่และค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดส าหรับการขายอสงัหาริมทรัพย์ที่จ่ายให้กับ

ตวัแทนขายสามารถคืนกลบัมาให้บริษัทในกรณีที่มีปัญหาไมส่ามารถโอนกรรมสทิธ์ิได้ 
 
ตอบ: ประธานฯ ชีแ้จงว่าตามมาตรฐานการบญัชี ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดรวมถึงค่าใช้จ่ายของ
โบรชัวร์และค่าคอมมิชชัน่ของตวัแทนขายต้องได้รับการช าระลว่งหน้า ในขณะที่การรับรู้รายได้จากยนูิตที่
ขายไปจะท าได้ก็ตอ่เมื่อเสร็จสิน้และสง่มอบยนูิตแล้วเทา่นัน้ ความไมส่อดคล้องกนัระหวา่งคา่ใช้จ่ายและการ
รับรู้รายได้นีเ้ป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นเหตุผลหลกัของความผันผวนของการขายอสงัหาริมทรัพย์
ตอ่เนื่องปีตอ่ปี 
 
นายสจ๊วต เรดดิง้ กลา่วเพิ่มเติมว่า บริษัทจะยงัไม่จ่ายค่าคอมมิชชัน่จากการขายจนกว่าจะได้รับช าระเงิน
ดาวน์ไปแล้วร้อยละ 20 ซึ่งช่วยให้บริษัทคลมุค่าใช้จ่ายด้านการขายและการตลาดได้ในกรณีที่มีปัญหาการ
โอนกรรมสทิธ์ิในอนาคต 
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 สอบถามว่าบริษัทมีทีมขายของตนเองหรือใช้ตวัแทนขาย และ BTH ได้รับค่าธรรมเนียมด้านเทคนิคหรือ

รายได้อื่นๆ จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทหรือไม ่
 
ตอบ: นายสจ๊วต เรดดิง้ ชีแ้จงวา่บริษัทมีทัง้ทีมขายของตนเองและตวัแทนขายจากภายนอก   
 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามอีก ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี ้ดงันี  ้
 
มติ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนมุตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชี พร้อมรายงานผู้สอบบญัชี โดยมีรายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงันี ้ 

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 110,163,391 100.00% 

 ไมอ่นมุตั ิ 0 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 110,163,391 100.00% 

 
 งดออกเสยีง 0  

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 110,163,391  
 

หมายเหตุ: * ข้อบงัคบัของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ  
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล 
 

ดร. ชิงชยั แจ้งตอ่ที่ประชมุเพื่อทราบวา่ เมื่อวนัที่ 10 สงิหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2559 ได้
มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.12 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 
20,001,924.12 บาท ซึง่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วเมื่อวนัที่ 9 กนัยายน 2559 สว่นเงินก าไร
สะสมที่เหลอืให้เป็นเงินก าไรสะสมตอ่ไป 
  
จากนัน้ ดร. ชิงชัย เสนอต่อที่ประชุมว่า จากผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมีก าไรสทุธิทัง้สิน้  
378 ล้านบาท ตามที่ปรากฎในงบก าไรขาดทนุของงบการเงินรวมของบริษัท เมื่อพิจารณาจากการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้ นที่ได้จ่ายไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2559 และก าไรสุทธิดังกล่าว  
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คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 จดัสรรเงินก าไรสะสม ส าหรับงวดปี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นดงันี ้
 
ก) เงินปันผลประจ าปีจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.26 บาทตอ่หุ้น ส าหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผล

จ่ายทัง้สิน้ 43,337,502.26 บาท   

 

ข) เงินก ำไรสะสมที่เหลอื ให้เป็นเงินก ำไรสะสมตอ่ไป 

ทัง้นี ้ บริษัทไมต้่องจดัสรรก าไรสทุธิไว้เป็นทนุส ารองตามกฏหมาย เนื่องจากทนุส ารองนีม้จี านวนถงึร้อยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบียนตามที่กฏหมายก าหนดแล้ว 
 
ดร. ชิงชยั แจ้งที่ประชมุวา่ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
ณ  วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560  ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมการก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายช่ือ (Record Date) ที่มีสทิธิรับ
เงินปันผล และก าหนดให้วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 
225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 
 
ทัง้นี ้ เงินปันผลที่เสนอให้จ่ายส าหรับงวดปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย       
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทและคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 17 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม  
 
ดร. ชิงชยั ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  
 
ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และฝ่ายจดัการได้ชีแ้จงในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้
 
นายประเสริฐ ตษิยาธิคม ผู้ ถือหุ้น   

 
 แสดงความคิดเห็นว ่าเห็นด้วยกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในเรื่องความสามารถใน            

การคาดการณ์ได้และการเติบโตที่บริหารจดัการได้ เนื่องจากเงินปันผลทัง้ปี 2559 ของบริษัทอยู่ที่ 0.38 บาท
ต่อหุ้ นเทียบกับปีก่อนหน้าที่ 0.36 บาทต่อหุ้น ซึ ่งด ูเหมือนจะเป็นอตัราการเติบโตที ่ค ่อนข้างต ่า จาก          
งบการเงินรวม ก าไรสทุธิของปี 2559 ดีกว่าปีก่อนที่มีก าไรต่อหุ้นเท่ากบั 2.28 บาท แต่จ่ายเงินปันผลให้แก่     
ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.38 บาทคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินเพียงหนึง่ในหกเทา่นัน้ นอกจากนี ้แม้ว่าธุรกิจจะมี
หลายปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ แต่ทางผู้ ถือหุ้นมัน่ใจว่าบริษัทสามารถท าก าไรได้มากขึน้ในปี
ตอ่ๆ ไปเนื่องจากบริษัทสามารถผา่นวิกฤติการณ์ในช่วงที่ตลาดมีความผนัผวนและสถานการณ์ทางการเมือง
มาได้  ดงันัน้ จึงได้ขอให้มีการปรับฐานเงินปันผลให้อยูใ่นระดบัท่ีสงูขึน้อีก เช่น 0.70 บาทตอ่หุ้น 
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ตอบ: ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่ให้การสนบัสนุนและรับทราบถึงความผนัผวนของธุรกิจโรงแรม  
การตดัสนิใจของผู้บริหารในการก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถถคาดคะเน
ถึงเงินปันผลที่จะได้รับได้ และมีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง อตัราการเพิ่มขึน้ของเงินปันผลจะ
แตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัวา่บริษัทมีผลประกอบการท่ีดีหรือไมใ่นปีนัน้ๆ สว่นเร่ืองการปรับฐานอตัราเงินปันผล
ใหมใ่ห้สงูขึน้นัน้ ทางผู้บริหารจะน าไปพิจารณาอยา่งรอบคอบและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการพิจารณา 

 
เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมตใินวาระนี ้ดงันี ้
 

มติ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปีในอัตรา 0.26 บาทต่อหุ้ น ส าหรับงวดปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2559  ตามรายละเอียดเสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงันี ้ 

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 110,163,141 100.00% 

 ไมอ่นมุตั ิ 0 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 110,163,141 100.00% 

 
 งดออกเสยีง 250  

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 110,163,391  

 
หมายเหตุ: * ข้อบงัคบัของบริษัทระบวุ่า มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5  พิจารณาและอนุมตัิเร่ืองเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท 
 

 5.1 การเลือกตัง้กรรมการแทนที่กรรมการที่ถงึก าหนดออกตามวาระ 
 

ดร. ชิงชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบงัคับบริษัทข้อที่ 13 ก าหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้
กรรมการไมใ่ช้คะแนนเสยีงแบบสะสมและผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง และ
ข้อบงัคบับริษัทข้อที่ 14 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง
เป็นอตัรา 1 ใน 3 และกรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ไปนัน้อาจได้รับเลอืกตัง้เข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้ โดย
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 นี ้มีกรรมการท่ีถึงก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 ทา่น ได้แก่ 
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1) นำยวฒุิพล สริุยำภิวฒัน์ กรรมการอิสระ 

2) นำยโฮ กวงจิง กรรมการ 

3) นำยชำนครำร์ ชำนดรำน กรรมการ  

4) นำยสจ๊วต เดวิด เรดดิง้ กรรมการ  
 

ทัง้นี ้ประวตัิโดยย่อของกรรมการที่ถึงก าหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนงัสือ    
นดัประชมุ 
 

ดร. ชิงชยั แจ้งที่ประชมุวา่ จากความเช่ียวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการซึ่งถึงก าหนดออกตามวาระ  
ทัง้ 4 ท่าน  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน ำเสนอที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 อนุมัติกำรเลือกตัง้
กรรมกำรซึง่ถึงก ำหนดออกตำมวำระในครำวนีท้ัง้ 4 ท่ำน กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทต่อไปอีกวำระหนึ่ง 
ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 

ดร. ชิงชยั ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  
 
ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และฝ่ายจดัการได้ชีแ้จงในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้
 
นายปรกธณ แสงนิล ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
 
 สอบถามเก่ียวกบัคณุสมบตัิที่โดดเด่นของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอช่ือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งในบริษัทมา

นานกวา่ 9 ปีและความสอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัท 
 
ตอบ: ประธานฯ ชีแ้จงวา่บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของกรรมการอิสระ และการด ารงต าแหนง่ที่ยาวนาน
มิได้ท าให้กรรมการอิสระนัน้ขาดความเป็นอิสระ นอกจากนี ้ในขณะที่บริษัทให้ความส าคญักับการด ารง
ต าแหน่งกรรมการที่ยาวนาน บริษัทยงัได้มีการแต่งตัง้กรรมการอิสระรายใหม่และมีความหลากหลายทาง
เพศมากขึน้ คือ นอกจากบริษัทจะมีกรรมการอิสระเช่น นายวฒุิพล สริุยาภิวฒัน์  ผู้ซึ่งมีประวตัิอนัยาวนาน
กบับริษัทแล้ว บริษัทยงัมีกรรมการอิสระใหม่ เช่น นางสาวศรินธร อนุยโกวิท และนายธงชยั อานนัโทไทย ที่
จะน าวิสยัทศัน์ใหม่ๆ มาสู่บริษัท  ประธานฯ กลา่วย า้ว่ากรรมการอิสระใหม่เหลา่นีไ้ม่ได้มาจากการแนะน า
จากคนรู้จกั คุ้นเคย หรือเพื่อน แตม่าจากบริษัทสรรหาผู้บริหารอิสระท่ีเช่ียวชาญในการสรรหากรรมการอิสระ
ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วน 
 

 สอบถามการก าหนดระยะเวลาสงูสดุที่กรรมการอิสระสามารถด ารงต าแหนง่ในบริษัท และเสนอให้กรรมการ
อิสระทีถ่ึงก าหนดออกตามวาระน าเสนอตนเองตอ่ผู้ ถือหุ้น 
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ตอบ: ประธานฯ กลา่วแสดงความยินดีที่จะให้ผู้ ถือหุ้นได้เข้าพบกรรมการอิสระหลงัจบการประชุม แต่การที่
จะให้กรรมการอิสระน าเสนอตนเองตอ่ผู้ ถือหุ้นเป็นการไมเ่หมาะสมเนื่องจากไมใ่ช่ธรรมเนียมปฏิบตัิตามปกต ิ
ดร. ชิงชยักลา่วเพิ่มเติมวา่ ผู้ ถือหุ้นสามารถหาข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัประวตัิโดยย่อของกรรมการแต่ละท่าน
ได้จากรายงานประจ าปีของบริษัท 

 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมตใินวาระนี ้ดงันี ้
 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิการ
เลือกตัง้กรรมการซึ่งถึงก าหนดออกตามวาระในคราวนีท้ัง้ 4 ท่าน ได้แก่ นำยวุฒิพล สริุยำภิวฒัน์ นำยโฮ  
กวงจิง นำยชำนครำร์ ชำนดรำน และนำยสจ๊วต เดวิด เรดดิง้ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทต่อไปอีก
วาระหนึง่ โดยมีรายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงันี ้

 
1) นายวุฒพิล สุริยาภวิัฒน์ 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 110,162,941 100.00% 

 ไมอ่นมุตั ิ 0 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 110,162,941 100.00% 
 

 งดออกเสยีง 450  

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

110,163,391 
 

 

 
2) นายโฮ กวงจิง 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 110,162,941 100.00% 

 ไมอ่นมุตั ิ 0 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 110,162,941 100.00% 
 

 งดออกเสยีง 450  

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

110,163,391 
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3) นายชานคราร์ ชานดราน 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 110,162,941 100.00% 

 ไมอ่นมุตั ิ 0 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 110,162,941 100.00% 
 

 งดออกเสยีง 450  

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

110,163,391 
 

 

 
4)    นายสจ๊วต เดวดิ เรดดิง้ 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 110,162,941 100.00% 

 ไมอ่นมุตั ิ 0 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 110,162,941 100.00% 
 

 งดออกเสยีง 450  

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

110,163,391 
 

 

หมายเหตุ: * ข้อบงัคบัของบริษัทระบวุา่ มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 5.2 ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ด ารง
ต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการที่ด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

 

ดร. ชิงชยั แจ้งที่ประชมุวา่ คา่ตอบแทนประจ าปี 2559 ส าหรับกรรมการแยกเป็นรายประเภท และต าแหน่ง
ของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัท รายประเภทและต าแหน่งของกรรมการที่ด ารง
ต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และในคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ยังคงอัตราและรูปแบบของค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2558 และจะเป็นเช่นนีต้ลอดไปในแตล่ะปีจนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอยา่งอื่น  
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ทบทวนค่าตอบแทนส าหรับกรรมการดังกล่าว โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมเมื่อเทียบกบัในอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความรับผิดชอบของกรรมการใน
แต่ละต าแหน่ง และเสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนอีกประมาณร้อยละ 1 จากอัตราในปีก่อนหน้า ในแต่ละ
ต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และในแต่ละต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เสีย่ง และของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน โดยค่าตอบแทนที่น าเสนอเป็นตวัเลขที่ได้ปัด
ให้เป็นจ านวนเต็มหลกัพนับาท  โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่ได้รับการอนมุตัิในแต่ละต าแหน่ง ตามที่
ปรากฎในตารางคา่ตอบแทน ดงันี ้
 

คณะกรรมการบริษัท 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน                         

/ ครัง้การประชุม / ท่าน (บาท) 
บัตรก านัลสปาและแกลเลอร่ี   

/ ปี / ท่าน 
2560 2559 2560 2559 

ประธานกรรมการบริษัท 256,000 253,000  -  - 

กรรมการอิสระ 171,000 169,000 2,000 เหรียญสหรัฐ  
(ประมาณ 70,000 บาท) 

กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร 171,000 169,000 2,000 เหรียญสหรัฐ  
(ประมาณ 70,000 บาท) 

กรรมการ 112,000 111,000  -  - 
 
คณะกรรมการตรวสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน 

/ ครัง้การประชุม / ท่าน (บาท) 

2560 2559 

ประธานกรรมการ 85,000 84,000 
สมาชิก 44,000 43,000 

 
 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 อนมุตัิให้เพิ่มคา่ตอบแทน
ในอตัราประมาณร้อยละ 1 ส าหรับกรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัท  กรรมการซึ่งด ารง
ต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ ยง และกรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จากอตัราในปีก่อนหน้า ตามรายละเอียดที่เสนอแนะโดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  หากค่าตอบแทนตามที่น าเสนอได้รับการอนุมัติ
ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และเป็นเช่นนีต้ลอดไปในแต่ละปี
จนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอยา่งอื่น  
 
แต่หาก ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ไม่อนุมตัิค่าตอบแทนตามที่เสนอ ค่าตอบแทนกรรมการในปี 
2559 จะยงัคงมีผลตอ่ไป 
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ดร. ชิงชยั ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  
 
ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และฝ่ายจดัการได้ชีแ้จงในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้
 
นายสเุมธ วฒันรังสรรค์ ผู้ ถือหุ้น 

 
 สอบถามค่าตอบแทนกรรมการว่าได้รับต่อครัง้เมื่อประชุมใช่หรือไม่ และกรรมการได้รับเงินเดือน

นอกเหนือจากคา่ตอบแทนดงักลา่วหรือไม ่และขอทราบจ านวนเงินเดือนที่จ่ายให้กรรมการแตล่ะทา่น 
 
ตอบ: ประธานฯ กลา่วชีแ้จงวา่กรรมการบริหารได้รับเงินเดือน และค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องจากความ
รับผิดชอบและความรับผิดในฐานะกรรมการสงูกวา่พนกังานทัว่ไป 
 
เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี ้ดงันี ้
 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิให้เพิ่มค่าตอบแทนส าหรับกรรมการอีกประมาณร้อยละ 1 ในแต่ละ
ต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และในแต่ละต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง และในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  จากอตัราในปีก่อนหน้า  โดยมี
ผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไปและ เป็นเช่นนีต้ลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทจะมีมติเป็นอยา่งอื่น  โดยมีรายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงันี ้ 

 
 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 110,163,141 99.9998% 

 ไมอ่นมุตั ิ 0 0.0000% 

 งดออกเสยีง 250 0.0002% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 110,163,391 100.00% 
 
 

 

หมายเหตุ: * ข้อบงัคบัของบริษัทระบวุา่ มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการก าหนดค่าตอบแทนใดๆ ที่จะจ่าย
ให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 2560 

 

ดร. ชิงชยั แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 แต่งตัง้ นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชี     
รับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ         
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชี รับอนญุาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขที่ 4521 และ/หรือ และ/หรือ นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5872 ของ
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับปี 2560 โดยก าหนดค่าสอบบญัชี เป็นจ านวนเงิน
ทัง้สิน้ไม่เกิน 760,000 บาท ทัง้นี ้ประวตัิโดยย่อของผู้สอบบญัชีทัง้ 5 ท่าน ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว ปรากฎ
ตามสิ่งที่สง่มาด้วย 6 ของหนงัสือนดัประชุม รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่แสดงใน
ตารางตอ่ไปนี ้
 

(หนว่ย : บาท) 

 2560 2559 

บริษัท 760,000 640,000 

บริษัท และบริษัทยอ่ย  8,595,000 8,230,000 

 
ดร. ชิงชยั ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  
 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี ้ดงันี ้
 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และการก าหนดค่าสอบบญัชี ส าหรับปี 2560 ตามรายละเอียด   
ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงันี ้ 

 

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 110,163,141 100.00% 

 ไมอ่นมุตั ิ 0 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 110,163,141 100.00% 
   
 งดออกเสยีง 250  

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 110,163,391  
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หมายเหตุ: * ข้อบงัคบัของบริษัทระบวุ่า มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ         
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 7  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี 
 
ดร. ชิงชัย ได้สอบถามผู้ ถือหุ้ นว่า มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดประสงค์จะเสนอเร่ืองอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมหรือไม่ แต่ไม่มี 
ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอเร่ืองอื่นใดเข้าสูท่ี่ประชมุอีก  
 
ดร. ชิงชยั ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในเร่ืองอื่นๆ และผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และฝ่ายจดัการได้ชีแ้จงในเร่ืองตา่งๆ 
ดงันี ้ 
 
นายสเุมธ วฒันรังสรรค์ ผู้ ถือหุ้น   
 

 อ้างถึงรายงานการประชุมของการประชุมผู้ ถือหุ้นปีก่อนหน้า และสอบถามข้อสรุปในเร่ืองบตัรก านลัหรือ
ห้องพกัโรงแรมที่ไมไ่ด้ขายเพื่อเป็นประโยชน์ให้กบัผู้ ถือหุ้น 
 

 

ตอบ: ประธานฯ กลา่วว่า บริษัทได้เตรียมข้อมลูให้กบัผู้ ถือหุ้นในเร่ืองดงักลา่วแล้ว แต่เพื่อให้สอดคล้องกบั
การก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงจะขอรายงานข้อมูลดงักล่าวหลงัจบการประชุม เนื่องจากมิใช่มติที่ได้รับการ
อนมุตัิอยา่งเป็นทางการจากผู้ ถือหุ้น 
 

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้น   
 

 กลา่ววา่เคยไปเยี่ยมชมโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท และสอบถามวิธีการที่บริษัทใช้ส ารวจหา
โครงการท่ีท าก าไร และการตดัสนิใจเก่ียวกบัท าเลที่ตัง้โครงการ เช่น การดฮูวงจุ้ย (feng shui) 
 

 

ตอบ: ประธานฯ กลา่วชีแ้จงว่า การเลือกแปลงที่ดินและที่ตัง้โครงการนัน้เป็นไปตามปัจจยัตามหลกัทาง
ปฏิบตัิ เช่น ขนาดของที่ดิน สถานท่ีตัง้ สภาพภมูิทศัน์ มากกวา่ที่จะใช้หลกัฮวงจุ้ย  
 

 สอบถามโครงการใหม่ๆ  ในแผนการขายซึง่จะสร้างรายได้ในอนาคต 
 

ตอบ: ประธานฯ กลา่วชีแ้จงว่า บริษัทมีที่ดินที่ดีใน ลากูน่า ภเูก็ต และมีแผนที่จะพฒันาโครงการอีกหลาย
โครงการ โดยมีเป้าหมายที่จะน าเสนอผลิตภณัฑ์ที่มีความหลายหลายใน ลากูน่า ภเูก็ต ตัง้แต่อพาร์ทเม้นท์
ราคายอ่มเยาว์ 3-5 ล้านบาทต่อยนูิต ไปจนถึงวิลลา่ราคา 100 ล้านบาทต่อยนูิตส าหรับผลิตภณัฑ์ที่มีราคา
แพงที่สดุอยา่งเชน่ แกรนด์ เรสซิเด้นซ์  
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 กลา่วถึงเศรษฐกิจโลกที่ก าลงัเติบโต ราคาน า้มนัเพิ่มขึน้ การกลบัมาของตลาดรัสเซีย และสถานการณ์การ

ท่องเที่ยวที่ดีขึน้ตามล าดบั ดงันัน้ ฐานลกูค้าที่มีศกัยภาพ มีก าลงัซือ้ของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึน้ 
สอบถามว่าบริษัทคาดว่าในส่วนโรงแรม รายได้ต่อห้องพกั (RevPAR) จะเติบโตขึน้ในปีถัดไปหรือไม่ และ
มมุมองของผู้บริหารตอ่อนาคตของภาคการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม 

 

ตอบ: ประธานฯ กลา่วชีแ้จงว่า กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลกได้แสดงให้เห็นว่า
เศรษฐกิจโลกก าลงัปรับตวัดีขึน้อย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับวิกฤติการเงินโลกปี 2551 การฟืน้ตวัของการ
ทอ่งเที่ยวเห็นได้ในประเทศไทย และบริษัทคาดหวงั  ผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้และคิดว่าธุรกิจจะดีขึน้ อยา่งไร
ก็ตาม จากสภาวการณ์ตลาดที่คาดคะเนไมไ่ด้ในประเทศไทย อยา่งเช่น ความวุน่วายทางการเมืองหรือภาวะ
น า้ท่วมที่เกิดขึน้ในช่วงก่อนหน้านี ้ท าให้ผู้บริหารตระหนกัอยู่เสมอว่าช่วงเวลาที่ดีไม่ได้คงอยู่ตลอดไป และ
ระมดัระวงัมิให้สร้างจนเกินความต้องการ 
 
ดร. ชิงชยั กลา่วเพิ่มเติมว่ามีการจดังานประชุมสมัมนา Global Submit Travel and Tourism ขึน้ในวนัที่  
26-27 เมษายน 2560 และเสนอให้ผู้ ถือหุ้นทีส่นใจเข้าร่วมงานเพื่อรับข้อมลูที่เป็นประโยชน์มากขึน้ 
 

นายวศิาล ชณุหวฒุิยานนท์ ผู้ ถือหุ้น    
 
 สอบถามเก่ียวกบัความร่วมมือทางธุรกิจระหวา่ง BTH กบั Accor / Vanke และประโยชน์ที่บริษัทได้รับ  

 

ตอบ: ประธานฯ ชีแ้จงว่าตามความจริงแล้วพนัธมิตรทางธุรกิจของ BTH ไม่เก่ียวข้องใดๆ กับบริษัท แต่
อยากจะแบ่งปันข้อมูลให้ผู้ ถือหุ้นทราบ BTH มีส่วนร่วมในการเข้าเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกับเครือโรงแรม
แอคคอร์ (AccorHotels) ซึง่เป็นหนึ่งในกลุม่เครือโรงแรมขนาดใหญ่ในโลก จากข้อตกลงทางแอคคอร์จะหา
โครงการที่เหมาะสมส าหรับโรงแรมแบรนด์ของ BTH ได้แก่ บนัยนั ทรี องัสนา แคสเซีย และดาหวา จากนัน้
จึงร่วมพฒันาโครงการกบั BTH ซึ่งหลงัจากนัน้ ทาง AccorHotels จะดแูลในเร่ืองการบริหารจดัการโรงแรม
รายวนั สว่น BTH จะบริหารจดัการแบรนด์ดงักลา่ว และแบ่งรายได้ร่วมกนั  AccorHotels มีทีมพฒันาธุรกิจ
ประมาณ 250 คนทัว่โลก และประธานฯ รู้สกึยินดีที่กลุม่ธุรกิจใหญ่ดงักลา่วตดัสินใจเป็นพนัธมิตรกับบนัยนั 
ทรี ผลกระทบตอ่ลากนูา่มีแตเ่ป็นไปในทางบวกตอ่โรงแรมแบรนด์ของ BTH เช่น บนัยนั ทรี ภเูก็ต และ บนัยนั 
ทรี กรุงเทพ 
 
สว่นบริษัท วานเคอ่ จ ากดั ตามที่ได้ชีแ้จงไปก่อนหน้า เป็นผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สดุในจีน และจะ
ซือ้สนิทรัพย์ของบนัยนั ทรี ไชนา่ ร้อยละ 50  และช่วย BTH ท าโครงการอื่นๆ อีกมากมายในประเทศจีนและ
ประเทศอื่นๆ ทัว่โลก 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm57f5hc_TAhUGuY8KHQ00CD0QFghAMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.accorhotels.com%2Fth%2Fleclub%2Findex-no-connect.shtml&usg=AFQjCNFiFci5_YC-kUkjW4jJtGjIlr6FmA
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm57f5hc_TAhUGuY8KHQ00CD0QFghAMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.accorhotels.com%2Fth%2Fleclub%2Findex-no-connect.shtml&usg=AFQjCNFiFci5_YC-kUkjW4jJtGjIlr6FmA
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 สอบถามสดัส่วนการถือหุ้นทางอ้อมของบริษัทใน บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จ ากดั (BTH) ผ่านทางบริษัท 

ไบเบซ อินเวสท์ เมนท์ จ ากดั (BI) 
 
ตอบ: นายควน เชท ชีแ้จงว่าบริษัทถือหุ้นร้อยละ 19.8 ใน BI ผู้ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 34 ใน BTH สิงคโปร์ 
ประธานฯ กลา่วเพิ่มเติมวา่บริษัทถือหุ้นทางอ้อมใน BTH ประมาณร้อยละ 7 ผา่นทาง BI  

 
นายวชัรพงษ์ หุน่ศรีสกลุ ผู้ ถือหุ้น   

 
 สอบถามสถานการณ์ของผลขาดทุนของเงินลงทนุใน บริษัท ทรอปิคอล รีสอร์ท จ ากัด (TRL) ในประเทศ

อินโดนีเซีย ซึง่ได้ถกูบนัทกึในงบการเงินเป็นศนูย์  
 

ตอบ: นายควน เชท ชีแ้จงว่ามีการตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทนุใน TRL ไว้แล้ว ดงันัน้ การขาดทนุใดๆ ที่
เกิดขึน้จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่บริษัท ธุรกิจหลกัของ TRL ได้แก่ บนัยนั ทรี บินตนั และ ลากนูา่ บินตนั ซึ่งก าลงั
ปรับตวัดีขึน้และเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง 
 

 สอบถามแนวคิดการด าเนินงานทางธุรกิจของโครงการแคสเซีย ภเูก็ต ที่แบง่สว่นแบง่รายได้จากเจ้าของยนูิต
และอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) และอตัราผลก าไร 
 
ตอบ: นายสจ๊วต เรดดิง้ ชีแ้จงวา่ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพย์อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 30-35 ส าหรับยนูิต
ที่ยงัไมไ่ด้ขายออกไป บริษัทสามารถใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ประจ า 
 
ประธานฯ กลา่วเพิ่มเติมว่า โครงการแคสเซีย ในภูเก็ตขายได้ดี และยงัเป็นโครงการขายอสงัหาริมทรัพย์ที่
ด าเนินธุรกิจแบบโรงแรมอีกด้วย  
 

 อ้างถึงรายงานแบบ 56-1 ในสว่นรายงานอสงัหาริมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย สอบถามจ านวนยนูิตที่เหลอืซึง่สร้าง
เสร็จมาหลายปีวา่ บริษัทตัง้ใจที่จะเก็บยนูิตเหลา่นีไ้ว้ หรือขายออกไป  

 
ตอบ: ประธานฯ ชีแ้จงวา่ โครงการอยา่งเช่น ลากนู่า พาร์ค ในจงัหวดัภเูก็ต เป็นโครงการบ้านพกัอาศยัและ
ทาวน์เฮ้าส์ และการท่ีจะเก็บยนูิตไว้ไมไ่ด้ก่อให้เกิดผลประโยชน์อนัใดกบับริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงต้องการขาย 
ยนูิตเหลา่นัน้ออกไปให้หมด  
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หลงัจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามและเสนอเร่ืองอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ดร. ชิงชยั ได้สง่ที่ประชุม
กลบัให้ประธานฯ ที่ประชมุ 
 
ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีมาประชมุ และกลา่วปิดประชมุ   

 
ปิดประชมุเวลา 17.30 น. 

 
 
 

โฮ กวงปิง  
(นายโฮ กวงปิง)                     

ประธานที่ประชุม 

                                                       

                            
 
 

นันชลี เขจรนันทน์ 

 (นางนันชลี เขจรนันทน์) 
ผู้บันทกึการประชุม 

 


