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ในป� 2560 ลากูน�า ภูเก็ต ฉลองครบรอบ 30 ป�

จากเหมืองแร�ดีบุกที่ถูกทิ้งร�างที่ซึ่งสํานักงานโครงการพัฒนาแห�งสหประชาชาติ (United Nations Development Program) ได�ประกาศในป�
พ.ศ. 2520 ว�าพื้นที่แห�งนี้ “ไม�สามารถฟ��นฟูได�” ได�รับการฟ��นฟูสภาพและพัฒนาเป�น ลากูน�า ภูเก็ต รีสอร�ทพักตากอากาศครบวงจรที่ดีที่สุดใน
เอเชีย พ้ืนท่ีแห�งน้ีป�จจบันอุดมสมบูรณ�ไปด�วยพืชและสัตว�นานาชนิด และเปรียบเสมือนเป�นบ�านของบรรดาแขกประจําของโรงแรม เจ�าของทรัพย�สิน
ที่อาศัยอยู�ในชุมชนที่มีรั้วรอบขอบชิด ตลอดจนพนักงานของบริษัทฯ

มีการจัดกิจกรรมต�างๆ ตลอดป� เพื่อเฉลิมฉลองเหตุการณ�สําคัญในประวัติศาสตร�ของบริษัทฯ ครั้งนี้ รวมทั้งเทศกาลอาหารและดนตรี (Food 
& Music Festival) ท่ีจัดข้ึนเป�นคร้ังแรกในเดือนมีนาคม 2560 ซ่ึงประสบความสําเร็จเป�นอย�างดี จึงใคร�ขอถือโอกาสน้ีขอบคุณและยกย�องพนักงาน
ทุกท�านที่ร�วมกันทําให�ทุกอย�างเป�นไปได�ตลอด 30 ป�ที่ผ�านมา

ในป� 2560 จํานวนนักท�องเที่ยวชาวต�างชาติที่เดินทางโดยเครื่องบินเข�ามายังภูเก็ตและกรงเทพมหานครเพิ่มขึ้นร�อยละ 14 และร�อยละ 9

ตามลําดับเมื่อเทียบกับป�ก�อนหน�า โรงแรมของบริษัทฯ ทั้งสามแห�งได�รับประโยชน�จากการเพิ่มขึ้นของนักท�องเที่ยว กอปรกับความมุ�งมั่นใน
การปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม�ด�านการขายและการตลาดจนประสบความสําเร็จมีรายได�และผลกําไรโดยรวมเพิ่มขึ้นจากป�ก�อนหน�าร�อยละ 7 และ
ร�อยละ 18 ตามลําดับ

นักท�องเที่ยวชาวจีนและรัสเซียยังคงเป�นกลุ�มนักท�องเที่ยวหลักซึ่งสร�างรายได�ส�วนใหญ�จากการเข�าพักให�แก�โรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต และ
โรงแรมอังสนา ลากูน�า ภูเก็ต ในป� 2560 จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนนักท�องเที่ยวจากจีนแผ�นดินใหญ�เพิ่มขึ้นร�อยละ 20 จากป�ก�อนหน�า และมีจํานวน
นักท�องเที่ยวในช�วงนอกฤดูกาลท�องเที่ยวสูงขึ้นร�อยละ 11 เมื่อเทียบกับป� 2559 โรงแรมทั้งสองแห�งไม�เพียงแต�ได�ประโยชน�จากการเข�าพักที่
เพิ่มขึ้น หากแต�ความต�องการห�องพักที่หลากหลายที่เพิ่มสูงขึ้นส�งผลให�รายได�และผลกําไรเพิ่มขึ้นร�อยละ 6 และร�อยละ 22 ตามลําดับ

ห�องพักและร�านอาหารของโรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ มีผลประกอบการดีเช�นกันโดยมีรายได�เพิ่มขึ้นร�อยละ 11 และร�อยละ 7 ตามลําดับจาก
ป�ก�อนหน�า ส�งผลให�มีผลกําไรโดยรวมเพิ่มขึ้นร�อยละ 11

ในส�วนของการขายอสังหาริมทรัพย� บริษัทฯ ได�เป�ดตัวโครงการแคสเซีย ภูเก็ต เฟสสาม ซึ่งเป�นโครงการยอดนิยมที่มีราคาไม�แพง รวมทั้ง
โครงการสําหรับกลุ�มตลาดหรูหราอันได�แก� บันยัน ทรี พูล วิลล�า และอังสนา โอเชี่ยน วิว เรสซิเด�นซ� สําหรับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�ใน
กลุ�มตลาดอื่นๆ ของบริษัทฯ เช�น ลากูน�า พาร�ค นั้นยังคงขายดีอย�างต�อเนื่องในป� 2560 กล�าวโดยสรป จํานวนยูนิตที่ขายได�ในป� 2560 เพิ่มขึ้น
เป�น 2 เท�าจากป� 2559 อีกทั้งยังมียอดขายอสังหาริมทรัพย�ที่อยู�ระหว�างรอการรับรู�รายได�ในอีก 3 ป�ข�างหน�าหากไม�มีการยกเลิกใดๆ 
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ความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคมเป�นงานหลักที่สําคัญงานหนึ่งในปรัชญาการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ กิจกรรมระยะยาวหลายๆ กิจกรรม
ถูกจัดขึ้นเพื่อเป�นส�วนหนึ่งในการฉลองครบรอบ 30 ป�ของ ลากูน�า ภูเก็ต และโรงเรียนอนุบาลลากูน�า ภูเก็ต ที่มีอายุครบ 25 ป� บริษัทฯ ภูมิใจ
ที่ได�รับรางวัลโรงเรียนดีเด�น 1 ใน 100 โรงเรียน จากการประเมินมาตรฐานการจัดการการศึกษาโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 
และรางวัลโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ (น�าอยู�ปลอดโรค) ดีเด�นประจําจังหวัดภูเก็ตตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งรางวัลเกียรติยศ
ด�านความรับผิดชอบต�อสังคมดีเด�นจากหอการค�าอเมริกันในประเทศไทย (American Chamber of Commerce’s CSR Excellence Recognition

Award) ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 3  ความสําเร็จเหล�านี้เป�นผลมาจากความมุ�งมั่นที่จะสร�างประโยชน�ให�แก�สังคมและชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู�ไปพร�อมๆ กับ
การมุ�งทํางานเพื่อบรรลุเป�าหมายทางธุรกิจ   

และในอีก 30 ป�ข�างหน�า บริษัทฯ จะยังคงใช�ประโยชน�จากศักยภาพที่มีอยู�อย�างเต็มที่ในการสร�างธุรกิจที่ยั่งยืน และมุ�งมั่นเพื่อผลตอบแทน
ที่ดียิ่งขึ้นสําหรับผู�ถือหุ�น ตลอดจนการมีสถานที่ทํางานที่ดีกว�าเดิมเพื่อพนักงานของบริษัทฯ และสิ่งแวดล�อมที่ดียิ่งขึ้นสู�สังคม

นายชานคราร� ชานดราน

กรรมการผู�จัดการ
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ข�อมูลทางการเงินท่ีสําคัญ

* ณ วันที่พิมพ�รายงานนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได�เสนอให�จ�ายเงินป�นผลในอัตราหุ�นละ 0.38 บาท แต�อยู�ระหว�างรอการอนุมัติโดยที่ประชุมผู�ถือหุ�น

 สินทรัพย�รวม 20,884  20,725  20,091 

 หนี้สินรวม 8,223  8,040 8,416 

 ส�วนของผู�ถือหุ�นรวม 12,661 12,685 11,675

 รายได�จากกิจการโรงแรม 3,657 3,484 3,109 

 รายได�จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย� 927  1,306 2,348  

 รายได�รวม 4,858  5,342 5,658 

 กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 311  751  527 

 ส�วนแบ�งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร�วม (3) (49) (45)

 ค�าใช�จ�ายทางการเงิน (177) (190) (166)

 ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได� (68) (133) (139)

 ส�วนท่ีเป�นของผู�มีส�วนได�เสียที่ไม�มีอํานาจควบคุมของบริษัทย�อย (4) (2) (1)

 กําไร (ขาดทุน) สําหรับป�ในส�วนท่ีเป�นของผู�ถือหุ�นของบรษัทฯ 60  380  175 

 อัตราส�วนสภาพคล�องหมุนเร็ว (เท�า) 0.47  0.50  0.51 

 อัตราส�วนหมุนเวียนลูกหนี้การค�า (เท�า) 7.44  8.11  11.20 

 อัตราส�วนหมุนเวียนเจ�าหนี้การค�า (เท�า) 2.76  3.56  5.23 

 อัตราส�วนกําไรสุทธิต�อรายได�รวม (%) 1.23  7.12  3.10 

 อัตราผลตอบแทนต�อส�วนของผู�ถือหุ�น (%) 0.47  3.12  1.52 

 อัตราผลตอบแทนต�อสินทรัพย�รวม (%) 0.29  1.89  0.90 

 กําไรต�อหุ�น (บาท) 0.36  2.28  1.05 

 เงินป�นผลต�อหุ�น (บาท) 0.38* 0.38  0.360 

 มูลค�าสินทรัพย�สุทธิต�อหุ�น (บาท)  75.96   76.10  70.04 

 จํานวนหุ�นสามัญถัวเฉลี่ยถ�วงน้ําหนัก  166,682,701   166,682,701  166,682,701

(หน�วย: ล�านบาท)

ข�อมูลจากงบการเงินรวม 2560 2559 2558

ข�อมูลจากงบการเงินรวม 2560 2559 2558

ข�อมูลทางการเงินที่สําคัญและอัตราส�วนทางการเงิน

อัตราส�วนทางการเงิน
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ประวัติความเป�นมาของบริษัทฯ

บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ก�อตั้งในป� 2526 ได�ซื้อที่ดินขนาดใหญ� ซึ่งเดิมเป�นที่ตั้งเหมืองดีบุกร�างแห�งหนึ่ง
บนหาดบางเทา จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย โดยต�อมาได�มีการพัฒนาเป�นโรงแรม ลากูน�า ภูเก็ต ในรูปแบบรีสอร�ทพักตากอากาศครบวงจร  

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย�อย (กลุ�มบริษัทฯ) คือ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย� นอกจากนี้ บริษัทย�อยยังประกอบ
ธุรกิจสนามกอล�ฟ ธุรกิจร�านขายสินค�า ธุรกิจให�เช�าพื้นที่อาคารสํานักงานและรีสอร�ท และธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ

โรงแรมดุสิตธานี ลากูน�า ภูเก็ต
(เดิมช่ือ โรงแรมดุสิต ลากูน�า รีสอร�ท)

เริ่มเป�ดดําเนินการ

โรงแรมบันยัน ทรี ลิเจียง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
เร่ิมเป�ดดําเนินการ และ

โรงแรม ลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ 
ภูเก็ต รีสอร�ท

เร่ิมเป�ดดําเนินการ
ภายใต�ธุรกิจขายสิทธิการพัก

ในท่ีพักตากอากาศ

โรงแรมลากูน�า บีช รีสอร�ท
เริ่มเป�ดดําเนินการ

รายงานประจําป�
2560

เหตุการณ�สําคัญ

2530

2549

2552

2551 2553

2535 2536

2534

กลุ�มบริษัทฯ ลงทุนในกองทุนบันยัน ทรี
อินโดไชน�า โฮสป�ทัลลิตี้ ซึ่งกําลังดําเนิน
การพัฒนารีสอร�ทแบบครบวงจรในเมืองเว� 
ประเทศเวียดนาม 

โรงแรมเอ�าท�ริกเกอร� ลากูน�า ภูเก็ต 
รีสอร�ท แอนด� วิลล�า เริ่มเป�ดดําเนินการ
ในเดือนธันวาคม

กลุ�มบริษัทฯ ทําสัญญาซื้อที่ดินเพิ่มเติม
บริเวณที่ติดกับ ลากูน�า ภูเก็ต
เพื่อการพัฒนาในอนาคต

ขายโรงแรมดุสิตธานี ลากูน�า 
ภูเก็ต ในเดือนตุลาคม

โรงแรมเชอราตัน แกรนด� ลากูน�า ภูเก็ต 
และ ลากูน�า ภูเก็ต กอล�ฟ คลับ
เริ่มเป�ดดําเนินการ

บริษัทฯ เข�าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 
และเริ่มดําเนินงานกิจการขาย
อสังหาริมทรัพย�โดยเริ่มด�วยการขาย
ห�องชุดคอนโดมิเนียม อัลลามันดา

4   



การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2554

2556

2558

2559

2545

2548

ขายโรงแรมลากูน�า บีช รีสอร�ท
ในเดือนพฤษภาคม

มีการป�ดโรงแรม
เชอราตัน แกรนด� ลากูน�า ภูเก็ต 

ในกลางป� 2554 เพื่อทําการ
ปรับปรงโรงแรมครั้งใหญ� พร�อม
กับเปลี่ยนการบริหารและชื่อเป�น
โรงแรม อังสนา ลากูน�า ภูเก็ต 

โดยเป�ดดําเนินการในเดือนธันวาคม

ป�ดปรับปรง ลากูน�า ภูเก็ต กอล�ฟ คลับ 
ตั้งแต�กลางป� 2556 ถึงสิ้นป� 2557 เพื่อ
ยกระดับสนามกอล�ฟ กอล�ฟคลับ และ
เป�ดตัวการบริการรถกอล�ฟ 

เป�ดตัว ลากูน�า ภูเก็ต กอล�ฟ คลับ
อีกครั้งในเดือนมกราคม

เป�ดตัวโรงแรม แคสเซีย ภูเก็ต
อย�างเป�นทางการในเดือนตุลาคม

เป�ดตัว อังสนา เวเคชั่น คลับ 
ในเดือนมกราคม

เปลี่ยนการบริหารโรงแรม
เอ�าท�ริกเกอร� ลากูน�า ภูเก็ต 
รีสอร�ท แอนด� วิลล�า เป�น 
อังสนา วิลล�า รีสอร�ท ภูเก็ต 
ในเดือนสิงหาคม

บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มเติมอีก
ร�อยละ 1.25 ใน
บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

กลุ�มบริษัทฯ ซื้อที่ดินที่อยู�ติดกับ ลากูน�า 
ภูเก็ต อีกหนึ่งผืนเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
พัฒนาโครงการต�อไปในอนาคต

กลุ�มบริษัทฯ ได�ซ้ือ
บริษัท ไทยวา พลาซ�า จํากัด
ซึ่งเป�นเจ�าของ
โรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ 
และอาคารสํานักงาน

2541
ลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ เริ่มเป�ดดําเนินการ

2538
โรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต

ซึ่งเป�นโรงแรมแห�งแรกของ
บันยัน ทรี รีสอร�ท
เริ่มเป�ดดําเนินการ
อย�างเป�นทางการ

บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 5



ความสัมพันธ�กับกลุ�มธุรกิจของผู�ถือหุ�นใหญ�

บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด (BTH) เป�นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�สิงคโปร� ดําเนินธุรกิจหลักในการบริหารและพัฒนารีสอร�ท 
โรงแรม และสปาระดับหรูภายใต�ตราสัญลักษณ�อันเป�นสากล ป�จจบัน BTH เป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัทฯ ถือหุ�นรวมกันทั้งทางตรงและทาง
อ�อมเท�ากับร�อยละ 65.8 ของจํานวนหุ�นท่ีออกและชําระแล�วทั้งหมดของบริษัทฯ BTH ยังเป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ� (ทั้งทางตรงและทางอ�อม) โดยถือหุ�น
ในอัตราเกินกว�าร�อยละ 10 ในบริษัทย�อยหลายบริษัท และบริษัทร�วมหนึ่งแห�งของบริษัทฯ

บริษัทย�อยและบริษัทร�วมที่มี BTH ถือหุ�นร�วมอยู�ด�วยนั้นเป�นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย� และการขายสินค�าที่ระลึก
ในโรงแรมท่ีบริหารจัดการโดย BTH ดังนั้น การเข�าถือหุ�นร�วมโดย BTH ซึ่งเป�นบริษัทที่มีความชํานาญและประสบการณ�ทั้งในการพัฒนาและ
บริหารจัดการโรงแรมท่ัวโลกภายใต�เครื่องหมายทางการค�า “บันยัน ทรี” “อังสนา” “แคสเซีย” และ “ดาวา” และได�รับรางวัลโรงแรมและรีสอร�ท
ยอดเยี่ยมมากมายจะส�งผลให�บริษัทย�อยและบริษัทร�วมดังกล�าวได�รับประโยชน�จากการใช�เครื่องหมายการค�า ความมีชื่อเสียง และการช�วยเหลือ
ในการบริหารจัดการจาก BTH

วิสัยทัศน�ขององค�กร 

เป�นผู�นําในธุรกิจโรงแรมและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�ในระดับนานาชาติ ที่มุ�งมั่นรักษาสิ่งแวดล�อมและมีความรับผิดชอบต�อสังคมและทําให�
ผู�มีส�วนเกี่ยวข�องทุกระดับได�รับความพึงพอใจสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว

พันธกิจขององค�กร 

บริษัทฯ มีพันธกิจที่ชัดเจนในการส�งเสริมเป�าหมายทางธุรกิจและสร�างผลตอบแทนสูงสุดให�กับผู�ถือหุ�น พันธกิจหลักที่สําคัญของบริษัทฯ คือ
การสร�างวัฒนธรรมการทํางานแบบร�วมมือและประสานงานกันระหว�างธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือสร�างความประทับใจให�แก�ลูกค�าของโรงแรม
สมาชิกสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ และเจ�าของบ�านพักทุกท�านใน ลากูน�า ภูเก็ต ซึ่งเป�นพื้นที่การลงทุนท่ีสําคัญที่สุดของบริษัทฯ และเพื่อเป�น
การหลีกเลี่ยงการพ่ึงพาการประกอบธุรกิจใน ลากูน�า ภูเก็ต แต�เพียงแห�งเดียวมากเกินไป บริษัทฯ จึงได�ขยายการลงทุนออกไปนอกจังหวัดภูเก็ต
อย�างต�อเนื่อง โดยกระจายโครงการลงทุนไปในพื้นที่ส�วนอื่นๆ ของประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�และสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้ง
การแสวงหาแนวทางวิธีการดําเนินงานในลักษณะท่ีเป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อมอันเป�นส�วนสําคัญเหนือส่ิงอ่ืนใดในพันธกิจของบริษัทฯ นอกเหนือไปจาก
การสร�างความเติบโตอย�างต�อเนื่องจากการขยายธุรกิจ นวัตกรรม และการครองส�วนแบ�งตลาดสูงสุด

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

รายงานประจําป�
2560
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โรงแรม สถานที่ตั้ง เป�ด
ดําเนินการ

จํานวนห�องพัก
ที่กลุ�ม LRH เป�นเจ�าของ

(ที่ดําเนินงาน)*

บริหารงานโดยบริษัท
 (ร�อยละการถือหุ�น 
โดย กลุ�ม LRH)

 โรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต
 

 โรงแรมอังสนา ลากูน�า ภูเก็ต 

 โรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ

 โรงแรมอังสนา วิลล�า 
 รีสอร�ท ภูเก็ต 
 
 โรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต

 

 โรงแรมลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ  
 ภูเก็ต รีสอร�ท**

บางเทา
ภูเก็ต

บางเทา
ภูเก็ต

สาทร 
กรงเทพฯ

บางเทา
ภูเก็ต

บางเทา
ภูเก็ต

บางเทา
ภูเก็ต

2538

2554

2545

2552

2558

2549

108 (174)
 

328 (399)

305 (327)
 

16 (45)

46 (229)

79 (79)

LBTL
(ร�อยละ 100)

BGL
(ร�อยละ 100)

TWPL
(ร�อยละ 100)

LVL
(ร�อยละ 100)

PKRD
(ร�อยละ 100)

LHC
(ร�อยละ 100)

บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด� 
รีสอร�ท จํากัด และ
บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด� 
รีสอร�ท (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด� 
รีสอร�ท จํากัด และ
บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด� 
รีสอร�ท (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด� 
รีสอร�ท จํากัด และ 
บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด� 
รีสอร�ท (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด� 
รีสอร�ท จํากัด

บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด� 
รีสอร�ท จํากัด และ
บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด� 
รีสอร�ท (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด� 
รีสอร�ท (ประเทศไทย) จํากัด

รูปแบบธุรกิจ

ธุรกิจหลักของกลุ�มบริษัทฯ ประกอบด�วยธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย� และธุรกิจสํานักงานให�เช�า โดยการลงทุนที่สําคัญ  ส�วนใหญ�
จะอยู�ภายใต�การดําเนินงานและการบริหารรีสอร�ทแบบครบวงจรของ ลากูน�า ภูเก็ต ซึ่งตั้งอยู�บนเกาะภูเก็ต ในประเทศไทย รวมถึงการลงทุนใน
โรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ

ธุรกิจโรงแรม

โรงแรม 

กลุ�มบริษัทฯ เป�นเจ�าของโรงแรมและรีสอร�ท 2 แห�งในจังหวัดภูเก็ต และอีก 1 แห�งในกรงเทพฯ ซึ่งทุกแห�งเป�นโรงแรมและรีสอร�ทระดับบน
ที่มีความหรูหรา กลุ�มบริษัทฯ ยังเป�นเจ�าของโรงแรมอื่นอีก 2 แห�งใน ลากูน�า ภูเก็ต ซึ่งดําเนินการให�บริการในรูปแบบของโรงแรม และโรงแรม
ซึ่งให�บริการสําหรับธุรกิจขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ โรงแรมแต�ละแห�งให�บริการด�านห�องพักที่มีความหลากหลาย ซึ่งเพียบพร�อมไปด�วย
บาร� ห�องอาหาร สระว�ายน้ํา ฟ�ตเนส ห�องประชุมสัมมนา บิสซิเนส เซ็นเตอร� และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย

กลุ�มบริษัทฯ เป�นเจ�าของห�องพักโดยส�วนใหญ�ในแต�ละโรงแรม โดยห�องพักบางส�วนมีผู�ลงทุนในอสังหาริมทรัพย�ของบริษัทเป�นเจ�าของ โดยผู�ลงทุน
เหล�าน้ันได�รับผลตอบแทนจากการลงทุนโดยการเข�าร�วมกับโครงการบริหารจัดการของโรงแรมซ่ึงเป�นการให�เช�าอสังหาริมทรัพย�เพ่ือนําไปให�
แขกของโรงแรมเข�าพักอาศัย และมีห�องพักบางส�วนที่ขายในรูปแบบการเป�นสมาชิกของฮอลิเดย�คลับ

*  จํานวนห�องพักที่แสดงในวงเล็บ ได�รวมจํานวนห�องพักที่พัฒนาเป�นอสังหาริมทรัพย�เพื่อการขายซ่ึงกลุ�มบริษัทฯ เป�นเจ�าของ และจํานวนห�องพักที่ได�ขายไปแล�วในรูปแบบอสังหาริมทรัพย� หรือในรูปแบบสมาชิกฮอลิเดย�คลับ
**  อยู�ภายใต�ธุรกิจขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ ตามการจัดประเภททางบัญชี 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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บันยัน ทรี กรุงเทพ
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กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงแรม 

ลากูน�า ภูเก็ต ดําเนินการภายใต�แนวคิดรีสอร�ทแบบครบวงจร จึงมีการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกนานัปการเพื่อสนับสนุนแนวคิดการดําเนิน
ธุรกิจดังกล�าว โดยกลุ�มบริษัทฯ เป�นเจ�าของและดําเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงแรมเอง ดังนี้

กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจโรงแรม

เป�ด
ดําเนินการ

บริษัท 
(ร�อยละการถือหุ�น
โดย กลุ�ม LRH)

ประเภทธุรกิจ / สิ่งอํานวยความสะดวก

2534

2537

2539

2548

2537

2550

LSC 
(ร�อยละ 72.9) 

LRH
(ร�อยละ 100) 

BTG (T)
(ร�อยละ 51),

BTG (S)
(ร�อยละ 51),

BGL
(ร�อยละ 100)

LEL
(ร�อยละ 49)

ให�บริการท่ีสําคัญแก�โรงแรม ได�แก� การบริการซักรีด การให�บริการนํ้าประปา การ
รับส�งระหว�างโรงแรม การจัดสวน การบํารงรักษาพื้นที่ส�วนกลาง ให�บริการเต็นท�
และสิ่งอํานวยความสะดวก การรับส�งพนักงาน รวมถึงการทําการตลาดและบริการ
ส�วนกลางอื่นๆ สําหรับโรงแรมใน ลากูน�า ภูเก็ต และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน
 
เป�นศูนย�การค�าทันสมัย ตั้งบนเนื้อที่ 10 ไร� ภายใน ลากูน�า ภูเก็ต 

เป�นร�านค�าปลีกที่เน�นการจําหน�ายสินค�า ศิลปะ หัตถกรรมพ้ืนเมืองและผลิตภัณฑ�
สปา มีร�านค�าที่ดําเนินงานหรือบริหารงานภายใต�บริษัทเหล�านี้มากมายหลายแห�ง
ทั่วโลก โดย 6 แห�งตั้งอยู�ใน ลากูน�า ภูเก็ต

เป�นโบสถ�สําหรับประกอบพิธีวิวาห�ในโรงแรมแห�งแรกของประเทศไทย นําเสนอ
แพ็กเก็จแต�งงานที่มีบริการหลากหลายและมีกลุ�มลูกค�าเป�าหมายคือคู�แต�งงาน
ที่มีฐานะ

เควสท�เป�นศูนย�ฝ�กอบรมซ่ึงมีหลักสูตรต�างๆ ท่ีออกแบบให�ตรงกับความต�องการ และ
เป�าหมายของแต�ละบริษัท นอกจากนี้ เควสท�ยังมีกิจกรรมสันทนาการสําหรับ
เด็กและแขกผู�เข�าพักในโรงแรม

เร่ิมดําเนินการจากการคัดสรรผู�ให�บริการนําเท่ียวจากภายนอกเพ่ือให�บริการแก�แขก
ของ ลากูน�า ภูเก็ต โดยในกลางป� 2551 ลากูน�า ทัวร� ซึ่งบริหารจัดการโดยกลุ�ม
บริษัทฯ ได�เริ่มเสนอทัวร�ล�องเรือและทัวร�ในเมือง

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

รายงานประจําป�
2560

 ลากูน�ากอล�ฟภูเก็ต 

 ลากูน�า กอล�ฟ บินตัน

2535

2559

LGL (ร�อยละ 100) 

AVCI (ร�อยละ 100)

 สนามกอล�ฟ 18 หลุม สไตล�รีสอร�ท

 สนามกอล�ฟ 18 หลุม สไตล�รีสอร�ท

เป�ดดําเนินการ บริษัท 
(ร�อยละการถือหุ�นโดย กลุ�ม LRH)

ประเภทธุรกิจ / สิ่งอํานวยความสะดวกธุรกิจกอล�ฟ

 ลากูน�า เซอร�วิส 

 

 คาแนล วิลเลจ

 
 บันยัน ทรี แกลเลอรี่ และ
 อังสนา แกลเลอรี่

 
 
 อังสนา เวดดิ้ง เชเป��ล 
 (โบสถ�สําหรับประกอบพิธีวิวาห�) 

 
 เควสท�

 ลากูน�า ทัวร�

ธุรกิจกอล�ฟ

ลากูน�ากอล�ฟภูเก็ต

ลากูน�ากอล�ฟภูเก็ต เป�นสนามกอล�ฟขนาด 18 หลุม 71 พาร� ที่ได�รับรางวัลชนะเลิศ ตั้งอยู�ภายใน ลากูน�า ภูเก็ต ซึ่งเป�น รีสอร�ทที่มีชื่อเสียงระดับ
โลก โดยที่ผู�เล�นจะได�ใช�ความสามารถอย�างเต็มที่บนสนามกอล�ฟที่ถูกออกแบบอย�างมืออาชีพและให�ประสบการณ�ในการเล�นกอล�ฟที่สมบูรณ�แบบ
ลากูน�ากอล�ฟภูเก็ต นําเสนอทางเลือกสําหรับการสมัครสมาชิกรายป� 5 ป� และ 10 ป� พร�อมทั้งได�รับสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก

ลากูน�า กอล�ฟ บินตัน 
ลากูน�า กอล�ฟ บินตัน เป�นสนามกอล�ฟขนาด 18 หลุม 72 พาร� ตั้งอยู�ภายใน ลากูน�า บินตัน ซึ่งออกแบบโดย เกร็ก นอร�แมน ในป� 2559 - 2560 
ลากูน�า กอล�ฟ ได�เช�าสนามกอล�ฟและทําการปรับปรงใหม� และยังเป�ดรับสมาชิกกอล�ฟที่อยู�ในท�องถิ่นด�วย
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โครงการ สถานที่ตั้ง ประเภท ราคา
(ล�านบาท)

 อังสนา บีชฟร�อนท� เรสซิเด�นซ� ภูเก็ต อพาร�ทเม�นท� 38-42

 อังสนา โอเชี่ยนวิว เรสซิเด�นซ� ภูเก็ต อพาร�ทเม�นท� 27-37

 บันยัน ทรี กรงเทพ กรงเทพฯ อพาร�ทเม�นท� 21-24
 
 บันยัน ทรี ภูเก็ต ภูเก็ต แกรนด� เรสซิเด�นซ� 101-114
   บ�านพักพร�อมสระว�ายน้ําสองสระ 60-65
   บ�านพักพร�อมสระว�ายน้ํา (ใหม�) 49

 แคสเซีย ภูเก็ต ภูเก็ต อพาร�ทเม�นท� 5-10
   คอนโดมิเนียม 7-14

 ลากูน�า พาร�ค ภูเก็ต บ�านเดี่ยว 15-16
   ทาวน�โฮม 9-11

 ลากูน�า วิลเลจ ภูเก็ต เรสซิเด�นซ� 37-38
   อพาร�ทเม�นท� 11-25

กลุ�มบริษัทฯ ยังเป�นเจ�าของท่ีดินอีกจํานวนมากท้ังภายในและบริเวณใกล�เคียงกับ ลากูน�า ภูเก็ต ซ่ึงอยู�ในแผนงานการก�อสร�างเป�นอสังหาริมทรัพย�
เพ่ือขายในอนาคต

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

รายงานประจําป�
2560

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย�

ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย� 

ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย�โดยเสนอขายบ�านพักและอสังหาริมทรัพย�เพื่อการพักผ�อน ได�แก� อพาร�ทเม�นท� ทาวน�โฮม บ�านพักแบบกึ่งบ�าน
เดี่ยวและแบบบ�านเดี่ยว รวมทั้งแบบเรสซิเด�นซ� เช�น บ�านพักบันยัน ทรี เรสซิเด�นซ� ซึ่งตั้งอยู�ภายในบริเวณรีสอร�ทหรือภายในบริเวณโรงแรม 
นักลงทุนที่ซื้ออสังหาริมทรัพย�ของลากูน�า สามารถเลือกรับผลตอบแทนจากการลงทุนโดยการเข�าร�วมกับโครงการบริหารจัดการของโรงแรม
โดยการให�เช�าอสังหาริมทรัพย�เพื่อนําไปให�แขกของโรงแรมเข�าพักอาศัย สําหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�ป�จจบันที่เป�ดขายมีดังนี้

การบริการโครงการท่ีพักอาศัย

ลากูน�า พร็อพเพอร�ตี้ เมเนจเม�นท� แอนด� เอสเตรส เซอร�วิส ให�บริการที่สร�างความแตกต�างจากผู�ประกอบการอสังหาริมทรัพย�รายอื่น โดยได�เริ่ม
ให�บริการเมื่อต�นป� 2550 เพื่ออํานวยความสะดวกแก�ลูกค�าที่ซื้ออสังหาริมทรัพย�ภายใน ลากูน�า ภูเก็ต ซึ่งการบริการประกอบด�วยการให�บริการ
ดูแลสระว�ายน้ํา งานช�างทั่วไป การดูแลตกแต�งสวนและสภาพ  ภูมิทัศน�โดยรอบ การบริการซ�อมบํารง และการบํารงรักษาพื้นที่ส�วนกลาง

ลากูน�า ภูเก็ต เรนทัล 

เป�นบริการที่เป�ดตัวตอนสิ้นป� 2557 โดยลากูน�า ภูเก็ต เรนทัล ให�บริการเช�าบ�านพักในวันหยุดพักผ�อนหรือเพื่อเช�าระยะยาว ในอสังหาริมทรัพย�
ที่พัฒนาโดยกลุ�มบริษัทฯ ที่ไม�ได�อยู�ภายใต�ชื่อกลุ�มโรงแรมใน ลากูน�า ภูเก็ต วัตถุประสงค�ของการบริการนี้เพื่อเป�นการอํานวยความสะดวก
เพ่ิมเติมแก�เจ�าของอสังหาริมทรัพย�ใน ลากูน�า ภูเก็ต ท่ีไม�สามารถหาบริการจากผู�ประกอบการรายอ่ืนในภูเก็ตได� การบริการน้ีเป�นการให�บริการ
แบบครบวงจร เพื่อเสนอทางเลือกให�เจ�าของอสังหาริมทรัพย�ที่ต�องการบริการทําความสะอาด ดูแลรักษาที่พัก หรือ บริการเช�าที่พัก
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การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ธุรกิจขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ (ฮอลิเดย� คลับ)

ในเดือนมกราคม ป� 2559 อังสนา เวเคช่ัน คลับ เร่ิมดําเนินการขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศในเครืออังสนาและบางส�วนในเครือบันยัน ทรี ให�
แก�สมาชิกซึ่งมีระยะเวลา 25 ป� ภายใต�ระบบการแลกคะแนน (point-based membership) ซึ่งมีการบริหารจัดการโดยผู�บริหารจัดการดูแลที่เป�น
อิสระ (independent trustee) เพ่ือรักษาสิทธิและประโยชน�ต�างๆ สําหรับสมาชิก โดยกลุ�มบริษัทฯ เป�นผู�ให�บริการด�านการขายและการตลาดเท�าน้ัน

เมื่อมีการเป�ดตัว อังสนา เวเคชั่น คลับ ธุรกิจ ลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ เดิมหยุดการขายสิทธิให�กับสมาชิกรายใหม� โดยสมาชิกฮอลิเดย� คลับ
ป�จจบันยังคงมีสิทธิเข�าพักในรีสอร�ททุกแห�ง และได�รับสิทธิพิเศษตามที่สมาชิกจะได�รับเช�นเดิม ในป� 2560 ลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ ได�เปลี่ยนชื่อ
เป�นอังสนา เวเคชั่น คลับ เฮอริเทจ และสมาชิกได�รับการเสนอให�ยกระดับไปสู�การเป�นสมาชิกภายใต�ระบบการแลกคะแนน (point-based 
membership) ที่มีความคล�องตัวมากขึ้น

กิจการให�เช�าพื้นที่อาคารสํานักงาน

อาคารไทยวา 1 เป�นอาคาร 24 ชั้น สร�างด�วยหินแกรนิต ตั้งอยู�บนถนนสาทรใต�และเป�นหนึ่งในสํานักงานแห�งแรกๆ ในกรงเทพฯ ที่สร�างขึ้นใน
รูปแบบคอนโดมิเนียม ทั้งอาคารมีพื้นท่ีใช�สอยประมาณ 20,000 ตารางเมตร โดยกลุ�มบริษัทฯ เป�นเจ�าของอยู� 15,389 ตารางเมตร อาคารไทยวา 1
เป�นอาคารท่ีได�รับการดูแลปรับปรงอย�างสม่ําเสมอทําให�สามารถดํารงความเป�นอาคารสํานักงานชั้นนําได�ตลอดระยะเวลาหลายป�ที่ผ�านมา

ในป� 2556 กลุ�มบริษัทฯ ได�ดําเนินการปรับปรงบริเวณล็อบบี้ของอาคาร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข�งขันกับอาคารสํานักงานใหม�ๆ ในบริเวณ
ใกล�เคียงที่เพิ่งเป�ดดําเนินงาน

การลงทุนในธุรกิจโรงแรมและรีสอร�ทในต�างประเทศ

กลุ�มบริษัทฯ ยังได�มีการลงทุนในกองทุนบันยัน ทรี อินโดไชน�า โฮสป�ทัลลิตี้ ซึ่งพัฒนารีสอร�ทแบบครบวงจรในลากูน�า ลังโก ประเทศเวียดนาม 

นอกจากนั้น กลุ�มบริษัทฯ มีการลงทุนอื่นๆ ในต�างประเทศ โดยผ�านบริษัท ทรอป�คอล รีสอร�ท จํากัด (TRL) ซึ่งลงทุนในโรงแรมหรูหราหลายแห�งใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ค

การพัฒนาที่เกิดขึ้นในป� 2560

สําหรับโรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ ยังคงให�บริการที่เป�นเลิศแก�แขกของโรงแรม โดยในไตรมาสที่สี่ ป� 2560 โรงแรมได�เป�ดตัวห�องอาหาร
“แชฟฟรอน สกาย การ�เด�น” ซ่ึงให�บริการเมนู อาหารไทยท่ีได�รับแรงบันดาลใจมาจากร�านอาหารริมทางและห�องอาหาร“แชฟฟรอน” ท่ีมีเอกลักษณ�
อันโดดเด�นของ บันยัน ทรี 

ผู�บริหารเริ่มดําเนินการวางแผนขยายเส�นทางในการทําธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย�ให�กว�างขวางยิ่งขึ้น ในช�วงหลายป�ต�อจากนี้ และได�เป�ดตัว
โครงการใหม�สองโครงการในป�นี้คือ อังสนา โอเชี่ยนวิว เรสซิเด�นซ� และ บันยัน ทรี ภูเก็ต วิลล�า

โครงการในอนาคต

กลุ�มบริษัทฯ เช่ือม่ันว�าในระยะกลางจนถึงระยะยาวยังมีโอกาสในการเพ่ิมผลกําไรและขยายเพ่ิมเติมสําหรับส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีมีอยู�ในป�จจบัน
โดยเฉพาะอย�างยิ่ง เม่ือพบว�าความต�องการท้ังในแง�ของปริมาณห�องพักและที่อยู�อาศัย ได�เพิ่มขึ้นอย�างต�อเนื่องในจังหวัดภูเก็ตและกรงเทพฯ  

โดยนับจากน้ี กลุ�มบริษัทฯ จะมุ�งเน�นกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�ท่ีเห็นผลเติบโตรวดเร็ว ซ่ึงจําเป�นอย�างย่ิงท่ีจะต�องสร�างยอดขายอสังหาริมทรัพย�
อย�างต�อเนื่องเพื่อให�กลุ�มบริษัทฯ สามารถดํารงยอดขายเฉล่ียต�อป�ในระดับสูง เพื่อการเจริญเติบโตของรายได�อย�างยั่งยืน
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โรงแรม

กลุ�มบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะดํารงไว�ซ่ึงภาพลักษณ�ช่ือเสียงของการเป�นโรงแรมช้ันนําท่ีมีความหรูหรา จึงมีการปรับปรงและตกแต�งท้ังในส�วนห�องพัก
และพื้นที่การบริการส�วนกลางใหม�ตามกําหนดเวลาที่เหมาะสมอย�างสม่ําเสมอ 

ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย�

กลุ�มบริษัทฯ ดําเนินกลยุทธ�อย�างต�อเนื่องที่จะปลดล็อคมูลค�าที่ดินว�างเปล�าของกลุ�มบริษัทฯ โดยดําเนินการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย�ใหม�ๆ 
ซึ่งรองรับผู�ซื้ออสังหาริมทรัพย�ทั้งเพื่อการอยู�อาศัยและเพื่อการพักผ�อน เนื่องจากตลาดมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา กลุ�มบริษัทฯ จึงใช�กลยุทธ�
นําเสนออสังหาริมทรัพย�ในราคาเข�าถึงได�ง�าย (ราคาต่ํากว�า 10 ล�านบาท) อย�างต�อเนื่อง เพื่อตอบสนองลูกค�าโดยเฉพาะอย�างยิ่งตลาดลูกค�าเอเชีย
ชั้นกลางที่เพิ่มมากขึ้น อาทิเช�น โครงการ แคสเซีย ภูเก็ต (โรงแรมในเครือโรงแรมบันยัน ทรี ที่บริหารงานแบบก่ึงโรงแรมก่ึงเซอร�วิสอพาร�ทเม�นท�)
และโครงการ ลากูน�า พาร�ค (ทาวน�โฮม และบ�านเดี่ยว) กลุ�มบริษัทฯ คาดหวังว�า โครงการ แคสเซีย ภูเก็ต และโครงการ ลากูน�า พาร�ค จะสร�าง
ยอดขายจํานวนมาก อย�างไรก็ตาม กลุ�มบริษัทฯ ยังคงเล็งเห็นความต�องการอสังหาริมทรัพย�ระดับไฮเอนด� ภายใต�แบรนด�โรงแรม จึงได�เป�ดตัว
โครงการบันยัน ทรี แกรนด� เรสซิเด�นซ� ในป� 2557 และ โครงการใหม� อังสนา โอเช่ียนวิว เรสซิเด�นซ� ในป� 2560 เพ่ือรองรับตลาดลูกค�าเฉพาะกลุ�ม

กิจการที่เนื่องกับธุรกิจโรงแรม

เพื่อต�อยอดจดแข็งของ ลากูน�า ภูเก็ต ในการเป�นสุดยอดรีสอร�ทครบวงจรในภูมิภาคเอเซีย กลุ�มบริษัทฯ ยังคงเสาะหาวิธีการเพ่ือให�ผู�มาใช�บริการ
ได�สัมผัสประสบการณ�ใหม�ๆ โดยการพัฒนาและเพ่ิมกิจกรรมสันทนาการ กีฬา กิจกรรมวันหยุดพักผ�อนใน ลากูน�า ภูเก็ต 

ธุรกิจขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ (ฮอลิเดย� คลับ)

“อังสนา เวเคชั่น คลับ” ได�มีการนําเสนอผลิตภัณฑ�ใหม�ๆ เพื่อให�สอดคล�องกับการแข�งขันท่ีสูงขึ้น ซึ่งมีความแตกต�าง จากผลิตภัณฑ�ก�อนหน�า คือ
การนําระบบการแลกคะแนนมาใช�ในการแลกสิทธิสําหรับการเข�าพัก ซึ่งมีการบริหารจัดการโดยผู�จัดการดูแลห�องพักที่เป�นอิสระจากบริษัทฯ
(independent trustee) นอกจากนี้ สมาชิกยังมีสิทธิเข�าพักในเครือ บันยัน ทรี ที่มีอยู�หลากหลายแห�ง โดยกลุ�มบริษัทฯ เป�นเพียงผู�ให�บริการด�าน
การขายและการตลาดเท�านั้น

ธุรกิจกอล�ฟ

สนามกอล�ฟของทั้ง ลากูน�ากอล�ฟภูเก็ต และ ลากูน�า กอล�ฟ บินตัน ได�ทําการปรับปรงและออกแบบให�ตรงกับความต�องการของลูกค�า ผู�มาใช�
บริการจะได�พบกับความสนุกสนานและประสบการณ�ที่ท�าทายความสามารถที่ไม�ซ้ําใคร บนสนามกอล�ฟที่ถูกออกแบบอย�างดีสําหรับผู�ที่ชื่นชอบ
การเล�นกอล�ฟ กลุ�มบริษัทฯ จะยังคงมุ�งมั่นหาสิ่งที่เหมาะสมสําหรับนักกอล�ฟต�อไป

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

รายงานประจําป�
2560
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อังสนา โอเชี่ยนวิว เรสซิเด�นซ�



รางวัล

โรงแรมอังสนา ลากูน�า ภูเก็ต ได�รับคัดเลือกให�รับรางวัล ดังนี้

• โรงแรมระดับนานาชาติที่ดีที่สุดในภูเก็ต (เหรียญทอง) 
 นิตยสารเอ็กโซติคไทยแลนด�
• ห�องอาหารยอดเย่ียมประจําป� 2560 เลือกโดยผู�อ�าน 
 นิตยสารไทยแลนด�แทตเลอร�
• “ซาน�าบีชคลับ” บีชคลับที่ดีที่สุดในภูเก็ต (เหรียญทองแดง) 
 นิตยสารเอ็กโซติคไทยแลนด� 
• “ซาน�าบีชคลับ” รางวัลห�องอาหารยอดเย่ียมประจําป� 2560 
 ทริป แอดไวเซอร� 
• “โบเดก�า แอนด� กริล” รางวัลห�องอาหารยอดเย่ียมประจําป� 2560 
 ทริป แอดไวเซอร�  
• “บ�านทะเล” รางวัลห�องอาหารยอดเย่ียมประจําป� 2560 
 ทริป แอดไวเซอร�  
• รางวัลโรงแรมยอดเย่ียมประจําป� 2560 
 ทริป แอดไวเซอร�
• โรงแรมท่ีดีที่สุดสําหรับครอบครัว (อันดับ 2) - เบส อิน ทราเวล  
 โพล ประจําป� 2560
 สมาร�ท ทราเวล เอเชีย 
• รางวัล 25 อันดันแรก โรงแรมยอดนิยมในเอเชียสําหรับการ
 จัดประชุม - เบส อิน ทราเวล โพล ประจําป� 2560
 สมาร�ท ทราเวล เอเชีย 

โรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต ได�รับคัดเลือกให�รับรางวัล ดังนี้ 

• รางวัลสปาในโรงแรมต�างประเทศที่ดีที่สุด (อันดับ 12) 
 คองเด นาสต� ทราเวลเลอร� - รีดเดอร�ส ทราเวล อวอร�ด
 ประจําป� 2560
• “เดอะ วอเตอร�คอร�ท” รางวัลยอดเยี่ยมประเภทร�านอาหาร
 โดยผู�เชี่ยวชาญด�านไวน�
 นิตยสารไทยแลนด�แทตเลอร�
• สุดยอดโรงแรมแห�งภูเก็ต (เหรียญทองแดง) 
 นิตยสารเอ็กโซติคไทยแลนด�
• รางวัลสปาในโรงแรมต�างประเทศยอดนิยม 
 คองเด นาสต� ทราเวลเลอร� อินเดีย รีดเดอร�ส ทราเวล อวอร�ด
 ประจําป� 2560

โรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ ได�รับคัดเลือกให�รับรางวัล ดังนี้ 

• รางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 2 โรงแรมทีดีที่สุดในกรงเทพฯ
 ประจําป� 2560
 นิตยสารเดสตินเอเชี่ยน รีเดอร�สชอยส� อวอร�ด
• รางวัลโรงแรมยอดเย่ียมที่ฟอร�บส�แนะนํา ประจําป� 2560
 ฟอร�บส� ทราเวล ไกด�
• รางวัลยอดเยี่ยมประเภทโรงแรมในเมืองที่ดีที่สุดในโลก
 นิตยสารคองเด นาสต� ทราเวลเลอร� ประเทศจีน ประจําป� 2560
• รางวัล 10 อันดับแรก โรงแรมยอดเย่ียมประจําป� 2560
 พีเพิล ชอยส� อวอร�ด ไทยแลนด� โหวตโดยนักท�องเที่ยวชาวจีน  
 ประจําป� 2560
• สุดยอดโรงแรมแห�งกรงเทพมหานคร (เหรียญเงิน) 
 นิตยสารเอ็กโซติคไทยแลนด�

• สถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานยอดเยี่ยม
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย�
• รางวัลสํานักงานสีเขียวสู�สังคมคาร�บอนต่ํา 
 กรงเทพมหานคร
• รางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 16 โรงแรมท่ีดีที่สุด ในเอเชียและ
 อนุทวีปอินเดีย 
 นิตยสารคองเด นาสต� ทราเวลเลอร� รีดเดอร�ส ทราเวล อวอร�ด  
 ประจําป� 2560
• รางวัลยอดเย่ียม ร�านอาหารท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย ประจําป� 2560
 นิตยสารไทยแลนด� แทตเลอร�
• มูนบาร� - รางวัลยอดเยี่ยม 10 อันดับแรก บาร�โรงแรมท่ีสวยที่สุด  
 (อันดับ 2)
 ลิเคอร�ดอทคอม
• มูนบาร� - รางวัลยอดเยี่ยม10 อันดับ รูฟท็อปบาร�ที่ดีที่สุดในโลก
 ประจําป� 2560
 คองเด นาสต� ทราเวลเลอร� ออนไลน�
• ห�องอาหารเวอร�ทิิโก� แอนด� มูนบาร� -
 รางวัลยอดเยี่ยม 10 อันดับแรก บาร�โรงแรมท่ีดีที่สุด 
 ช็อป เดอะ บาร� อวอร�ด กรงเทพมหานคร
• รางวัลชนะเลิศ ห�องอาหารท่ีดีที่สุดในกรงเทพฯ ประจําป� 2560  
 ประเภทอาหารยุโรป
 นิตยสารบางกอกเบสต�ไดนิ่งแอนด�เอนเตอร�เทนเมนท�
• รางวัลโรงแรมยอดเย่ียมประจําป� 2560
 ทริป แอดไวเซอร�
• ห�องอาหารเวอร�ทิโก� แอนด� มูนบาร� - รางวัลห�องอาหารบนรูฟท็อป
 ที่ดีที่สุดในกรงเทพฯ (เหรียญทอง) 
 นิตยสารเอ็กโซติคไทยแลนด� 
• “ห�องอาหารแซฟฟรอน” ห�องอาหารในโรงแรมท่ีดีที่สุดในกรงเทพฯ
 (เหรียญทอง)  
 นิตยสารเอ็กโซติคไทยแลนด� 
• “ห�องอาหารเวอร�ทิโก�” ห�องอาหารยอดเย่ียมสําหรับนักท�องเที่ยว
 ชาวจีน ประจําป� 2560
 ซีทริป ซีเล็ค อวอร�ด
• “ห�องอาหารแซฟฟรอน” ห�องอาหารยอดเย่ียมสําหรับนักท�องเที่ยว
 ชาวจีน ประจําป� 2560
 ซีทริป ซีเล็ค อวอร�ด
• รางวัลพันธมิตรระดับห�าดาวยอดเยี่ยมประจําป� 2560
 เอ็กซ�พีเดีย แอนนวล พาร�ทเนอร� อวอร�ด

โรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต ได�รับคัดเลือกให�รับรางวัล ดังนี้

• รางวัลโรงแรมยอดเย่ียมประจําป� 2560
 ทริป แอดไวเซอร�

รายงานประจําป�
2560
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บันยัน ทรี สปา อคาเดมี ภูเก็ต ได�รับคัดเลือกให�รับรางวัล ดังนี้

• รางวัลโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก
 สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการศึกษาเอกชน
 โดยกระทรวงศึกษาธิการ

บันยัน ทรี สปา ภูเก็ต ได�รับคัดเลือกให�รับรางวัล ดังนี้

• รางวัลโรงแรมสปาท่ีดีที่สุด: บันยันทรี สปา ภูเก็ต (อันดับ 2)  
 เดสตินเอเช่ียน รีดเดอร�ส ช�อยส� อวอร�ด คร้ังท่ี 12 ประจําป� 2560
• รางวัลสปาที่เป�นที่ชื่นชอบในต�างประเทศ
 คองเด นาสต� ทราเวลเลอร� รีดเดอร�ส ทราเวล อวอร�ด
 ประจําป� 2560
• รางวัลโรงแรมสปาท่ีดีที่สุด (ถูกจัดอันดับให�เป�นโรงแรมสปา
 ที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียโดยผู�อ�าน)
 สมาร�ท ทราเวล เอเชีย - ที่สุดแห�งการท�องเที่ยว ประจําป� 2560

บันยัน ทรี สปา แซงชัวรี ภูเก็ต ได�รับคัดเลือกให�รับรางวัล ดังน้ี

• รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพ สาขาสถานที่ 
 ให�บริการสปาและดูแลสุขภาพแบบครบวงจร (ระดับทั่วประเทศ)
 รางวัลอุตสาหกรรมท�องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 ประจําป� 2560
 โดยการท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย
• รางวัลโรงแรมสปาในต�างประเทศ (อันดับ2)
 คองเด นาสต� ทราเวลเลอร� รีดเดอร�ส ทราเวล อวอร�ด
 ประจําป� 2560
• รางวัลสถานให�บริการสปาและดูแลสุขภาพแบบครบวงจร
 (อันดับ 16)
 คองเด นาสต� ทราเวลเลอร� รีดเดอร�ส ทราเวล อวอร�ด
 ประจําป� 2560
• รางวัลโรงแรมสปาท่ีดีที่สุดแห�งป� 
 เอเชีย โฮเทล ฟอรั่ม (เอเอชเอฟ) - เอเชีย โฮเทล อวอร�ด
 ครั้งที่ 10

บันยัน ทรี สปา กรงเทพฯ ได�รับคัดเลือกให�รับรางวัล ดังน้ี

• รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพ สาขาโรงแรม/ 
 รีสอร�ท สปา (ระดับเขตภาคกลาง) (ติดต�อกัน 2 ป�)
 รางวัลอุตสาหกรรมท�องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 ประจําป� 2560
 โดยการท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย
• รางวัลโรงแรมสปาท่ีดีท่ีสุด: บันยัน ทรี  สปา กรงเทพฯ (อันดับ 5)
 เดสตินเอเช่ียน รีดเดอร�ส ช�อยส� อวอร�ด คร้ังท่ี 12 ประจําป� 2560

บันยัน ทรี สปา สมุย ได�รับคัดเลือกให�รับรางวัล ดังนี้

• รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพ สาขาโรงแรม/ 
 รีสอร�ท สปา (ระดับเขตภาคใต�) 
 รางวัลอุตสาหกรรมท�องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 ประจําป� 2560
 โดยการท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย
• รางวัล 25 โรงแรมสปายอดนิยม (ได�รับการช่ืนชมให�เป�น
 25 โรงแรมสปา ยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชียโดยผู�อ�าน)
 สมาร�ท ทราเวล เอเชีย - เบส อิน ทราเวล โพล ประจําป� 2560

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
ได�รับคัดเลือกให�รับรางวัล ดังนี้

• รางวัลองค�กรที่มีผลงานด�านความรับผิดชอบต�อสังคมดีเด�น  
 ประจําป� 2560
 หอการค�าอเมริกันในประเทศไทย
• โรงเรียนอนุบาล ลากูน�า ภูเก็ต รับรางวัล 100 อันดับแรก
 โรงเรียนดีเด�นจากการประเมินมาตรฐานการจัดการการศึกษา  
 ประจําป� 2560
 กระทรวงศึกษาธิการ 
• การรับรองมาตรฐานด�านสิ่งแวดล�อมระดับซิลเวอร�
 เอิร�ธเช็ค 
• ลากูน�า ภูเก็ต ไตรกีฬา รับรางวัล “งานกีฬาสมัครเล�นยอดเยี่ยม 
 แห�งป�ในประเทศไทย” (เหรียญเงิน) 
 เวทีรางวัลอุตสาหกรรมกีฬาแห�งเอเชีย (SPIA Asia) ประจําป� 2560
• รายการท่ีต�องลงแข�งสักครั้งในชีวิต
 นิตยสาร 220 ไตรแอธลอน ประเทศอังกฤษ (ป� 2560)
• ลากูน�า ภูเก็ต ได�รับคัดเลือกเป�นการแข�งขันไตรกีฬาที่ดีที่สุด,  
 สนามแข�งขันที่ท�าทายที่สุด และรายการไตรกีฬาในเมืองท�องเที่ยว 
 ที่ดีที่สุด (รวม 3 ประเภทรางวัล) 
 รางวัลการแข�งขันไตรกีฬาที่ดีที่สุดแห�งเอเชีย ประจําป� 2560
 โดยเอเชียไตร

ลากูน�ากอล�ฟภูเก็ต ได�รับคัดเลือกให�รับรางวัล ดังน้ี

• รางวัล 10 อันดับแรก สนามกอล�ฟยอดเยี่ยม
 พีเพิล ช�อยส� อวอร�ด ไทยแลนด� ประจําป� 2560
• รางวัลสนามกอล�ฟที่ดีที่สุดในประเทศไทย
 กอล�ฟไดเจสต�อีดิเตอร�ช�อยส�อวอร�ด ประจําป� 2560
• รางวัล 10 อันดับแรก สนามกอล�ฟยอดเยี่ยม
 ทราเวลแอนด�ลีเชอร�อวอร�ด ประจําป� 2560
• รางวัล 100 อันดับแรก สนามกอล�ฟยอดเยี่ยมแห�งเอเชีย
 เอเชียนทอปฮันเดรดกอล�ฟคอร�สอวอร�ด ประจําป� 2560

บันยัน ทรี สปา ได�รับคัดเลือกให�รับรางวัล ดังน้ี

• ทีทีจี หอเกียรติยศแห�งการท�องเที่ยว - รางวัลผู�ดําเนินการ
 สปาที่ดีที่สุด (ติดต�อกัน 3 ป�ในหอเกียรติยศ)
 ทีทีจี ทราเวล อวอร�ด ครั้งที่ 28 ประจําป� 2560
• รางวัลผู�ดําเนินการสปาที่ดีที่สุดแห�งป� (ติดต�อกัน 11 ป�)  
 ฮูรน เบส ออฟ เดอะ เบส อวอร�ด ประจําป� 2560
• รางวัลผู�ดําเนินการสปาที่ดีที่สุดในประเทศจีน (ติดต�อกัน 9 ป�)  
 ไชน�า โฮเทล สตาร�ไลท� อวอร�ด ครั้งที่ 12 
• รางวัลผู�ประกอบการธุรกิจสปาที่ดีที่สุดแห�งป�
 สปา ไชน�า อวอร�ด ครั้งที่ 8 ประจําป� 2560
• รางวัลผู�ประกอบการธุรกิจสปาที่ดีที่สุด
 เอเชีย โฮเทล ฟอรั่ม (เอเอชเอฟ) - เอเชีย โฮเทล อวอร�ด
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ผลประกอบการโรงแรมโดยรวม

 

รายได�รวมของกิจการโรงแรมป� 2560 เพิ่มขึ้นร�อยละ 7 จากป� 2559 เป�นผลมาจากหลักการบริหารงานเชิงรก โดยที่ทั้ง 3 โรงแรมมีผลประกอบ
การท่ียอดเยี่ยมเม่ือเปรียบเทียบกับสองป�ที่ผ�านมา โดยได�รับแรงสนับสนุนจากสภาวะตลาดที่มีเสถียรภาพ

 อัตราการเข�าพัก (ร�อยละ)

 อังสนา ลากูน�า ภูเก็ต  71 71 63
 บันยัน ทรี ภูเก็ต 68 66 55
 บันยัน ทรี กรงเทพ 82 77 74
 ค�าห�องพักโดยเฉล่ีย (บาท) 74 72 65
 
 ค�าห�องพักโดยเฉล่ีย (บาท)

 อังสนา ลากูน�า ภูเก็ต  4,874 4,473 4,672
 บันยัน ทรี ภูเก็ต 15,476 15,172 15,603
 บันยัน ทรี กรงเทพ 4,578 4,432 4,196
 ค�าเฉลี่ย - โรงแรมของ LRH 6,612 6,333 6,241
 
 รายได�รวม (พันบาท)

 อังสนา ลากูน�า ภูเก็ต  845,884 814,883 753,429
 บันยัน ทรี ภูเก็ต 999,562 921,057 780,299
 บันยัน ทรี กรงเทพ 1,071,666 988,773 952,771
 รวมรายได�จากโรงแรมของ LRH 2,917,112 2,724,713 2,486,499
 
 ธุรกิจร�านขายสินค�า 177,921* 216,197 231,077
 กิจการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการโรงแรม 740,202 542,645 391,041
 รายได�รวมของกิจการโรงแรม 3,657,314 3,483,555 3,108,617
 
* จากการขายสัดส�วนการถือหุ�นใน บริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี แกลลอรี่ เทรดดิ้ง จํากัด เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 จึงไม�ถูกนํามารวมในผลประกอบการของบริษัทฯ อีกต�อไป

โครงสร�างรายได�

ธุรกิจที่มีความสําคัญมากที่สุดในกลุ�มคือธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย� ซึ่งรายละเอียดของรายได�ปรากฎดังตารางข�างล�าง โดย
หมายเหตุ 37 ในงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560  2559 และ 2558 ตามลําดับ) แสดงผลการประกอบการจําแนก
ตามส�วนงานตามมาตรฐานและหลักการการบัญชี

รายได�แบ�งตามประเภทของธุรกิจแสดงเป�นจํานวนร�อยละ มีรายละเอียดดังต�อไปนี้
 (หน�วย: พันบาท)

25592560กิจการโรงแรมโดยรวม 2558

2560 2559 2558% % %

 รายได�จากกิจการโรงแรม 3,657,314 75 3,483,555 65 3,108,617 55

 รายได�จากกิจการอสังหาริมทรัพย� 927,255 19 1,305,895 24 2,348,479 42

 รายได�จากกิจการให�เช�าพื้นที่อาคารสํานักงาน   95,119 2 90,827 2 86,428 1

 รายได�อื่นๆ 177,875 4 461,380 9 114,706 2

 รวมรายได� 4,857,563 100 5,341,657 100 5,658,229 100

โครงสร�างรายได�และบทวิเคราะห�ทางการเงิน

รายงานประจําป�
2560
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 กําไรจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน 5,215 18,887 -

 ดอกเบี้ยรับ 35,650 41,726 21,151

 เงินป�นผล  - 27,838 25,551

 รายได�ค�าเช�าและค�าบริการ 10,689 12,211 11,233

 เงินสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย - - 39,372

 กําไรจากการปรับปรงมูลค�ายุติธรรมของเงินลงทุนจากการโอนเปลี่ยน - 345,660 -

  ประเภทเงินลงทุนใน บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
 กําไรจากการขายเงินลงทุน 115,733 - -

 อื่นๆ 10,590 15,058 17,398

 รายได�อื่นๆ 177,877 461,380 114,705

“กําไรจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน” เกี่ยวข�องกับอาคารสํานักงานให�เช�าที่อาคารไทยวา 1 และศูนย�การค�าปลีกคาแนล 
วิลเลจ ที่ตั้งอยู�ใน ลากูน�า ภูเก็ต การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย�ทั้งสองแห�งนี้จะมีการประเมินราคาทุกป�โดยผู�ประเมินอิสระ

“กําไรจากการขายเงินลงทุน” เกี่ยวข�องกับการขายเงินลงทุนในบันยัน ทรี แกลเลอรี่ ลิเจียง และโรงแรมบันยัน ทรี ลิเจียง ประเทศจีน

กิจการอสังหาริมทรัพย�

รายได�อื่นๆ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย�

  

ยอดขายอสังหาริมทรัพย�จํานวน 58 ยูนิต มูลค�าขาย 713 ล�านบาท ได�ถูกรับรู�เป�นรายได�ในป� 2560 ซึ่งเป�นไปตามหลักการรับรู�รายได�ทางบัญชี

ธุรกิจฮอลิเดย� คลับ (ขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ)

  

ในป� 2560 ธุรกิจฮอลิเดย� คลับ ดําเนินการขายอย�างเต็มรูปแบบ ภายใต�การขายโดย อังสนา เวเคชั่นคลับ

(หน�วย: พันบาท)

(หน�วย: พันบาท)

25592560รายได�อื่นๆ 2558

 รายได�
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย�* 754,085 81 1,090,485  84 2,156,122  92

 ธุรกิจขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ 173,170 19 215,410       16      192,357  8

 รายได�รวมของกิจการอสังหาริมทรัพย� 927,255 100 1,305,895 100 2,348,480 100

* รวมรายได�อื่นๆ 
 

โครงสร�างรายได�และบทวิเคราะห�ทางการเงิน

2560กิจการอสังหาริมทรัพย� 2559 2558% % %

รายงานประจําป�
2560
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คําอธิบายและการวิเคราะห�ของฝ�ายจัดการ

สําหรับป� ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) แสดงผลกําไรสุทธิ 60 ล�านบาท ซ่ึงลดลง 320 ล�านบาท
เมื่อเทียบกับป�ก�อน
 
รายได�รวมสําหรับป� เมื่อเทียบกับป�ก�อนลดลง 484 ล�านบาท ส�วนใหญ�เนื่องจาก
 
• รายได�จากกิจการโรงแรม ซึ่งประกอบด�วยธุรกิจโรงแรม สนามกอล�ฟ และร�านขายสินค�า มียอดเพิ่มขึ้นจากป�ก�อน 174 ล�านบาท โดยเกิดจาก
 ผลจากผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นเม่ือเทียบกับป�ก�อนของทั้งโรงแรมในลากูน�า ภูเก็ต และโรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ

• รายได�จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย� ซึ่งประกอบด�วยธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย�และขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ มียอดลดลง 379 
 ล�านบาท เนื่องจากการรับรู�รายได�จากการขายอสังหาริมทรัพย� โครงการ ดุสิต วิลล�า, บันยัน ทรี แกรนด� เรสซิเด�นซ�, บันยัน ทรี สปา พลู
 วิลล�า และ แคสเซีย ภูเก็ต และยอดขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศมีมูลค�าลดลงเมื่อเทียบกับป�ก�อน โดยถูกชดเชยบางส�วนด�วยการเพ่ิม
 ขึ้นของยอดขายในโครงการ ลากูน�า วิลเลจ  

• รายได�จากกิจการให�เช�าพื้นที่อาคารสํานักงาน ซึ่งรวมการให�เช�าร�านค�า เพิ่มขึ้น 4 ล�านบาท ส�วนใหญ�เป�นผลจากผู�เช�าและอัตราค�าเช�าของ
 อาคารไทยวา 1 เพิ่มขึ้น  

• รายได�อื่นลดลง 283 ล�านบาท ส�วนใหญ�เกิดจากกําไรท่ีเกิดขึ้นครั้งเดียวและรายได�เงินป�นผลของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) จํานวนเงิน
 รวม 373 ล�านบาท ซึ่งเกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนระยะยาวอื่นไปเป�นเงินลงทุนในบริษัทร�วมในป� 2559 โดยถูก
 ชดเชยบางส�วนด�วยการเพ่ิมขึ้นของกําไรจากการขายเงินลงทุนจํานวนเงิน 116 ล�านบาทในป� 2560
  
ค�าใช�จ�ายรวมลดลง 44 ล�านบาท เม่ือเทียบกับป�ก�อน ส�วนใหญ�เนื่องจาก

• ต�นทุนของกิจการโรงแรมเพ่ิมขึ้น 84 ล�านบาท ส�วนใหญ�เป�นไปตามรายได�จากกิจการโรงแรมท่ีเพิ่มขึ้น

• ต�นทุนของกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�ลดลง 224 ล�านบาท ส�วนใหญ�เป�นผลจากรายได�จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�ที่ลดลงในระหว�าง
 งวด และต�นทุนขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศที่ลดลง

• ต�นทุนของกิจการให�เช�าพื้นที่อาคารสํานักงานลดลง 7 ล�านบาท ส�วนใหญ�เป�นผลจากค�าใช�จ�ายส�วนกลางสําหรับการปรับปรงอาคารลดลง

• ค�าใช�จ�ายในการขายเพ่ิมขึ้น 50 ล�านบาท ซึ่งส�วนใหญ�เกิดจากค�านายหน�าของการขายอสังหาริมทรัพย�
 
• ค�าใช�จ�ายในการบริหารเพ่ิมขึ้น 53 ล�านบาท ส�วนใหญ�เป�นผลจากการเพ่ิมขึ้นของต�นทุนพนักงาน และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยถูก
 ชดเชยบางส�วนด�วยการลดลงของค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ส�วนแบ�งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร�วมลดลง 46 ล�านบาท เป�นผลจากกําไรของ บมจ. ไทยวา (บริษัทเริ่มรับรู�มูลค�าตามวิธีส�วนได�เสียตั้งแต�
เดือนมกราคม 2560) 

ค�าใช�จ�ายทางการเงินลดลง 13 ล�านบาทเมื่อเทียบกับป�ก�อน ส�วนใหญ�เป�นผลจากการลดลงของยอดเงินกู�ยืมคงเหลือและอัตราดอกเบี้ยในป�ป�จจบัน

ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�ลดลง 66 ล�านบาทเมื่อเทียบกับป�ก�อน ส�วนใหญ�เป�นผลจากขาดทุนทางภาษีที่ไม�ได�ใช�ลดลงในป�ป�จจบัน

กําไรส�วนที่เป�นของผู�มีส�วนได�เสียที่ไม�มีอํานาจควบคุมของบริษัทย�อยจํานวนเงิน 4 ล�านบาทในงวดป�จจบัน เมื่อเทียบกับขาดทุนจํานวน 2 ล�านบาท
ในป�ก�อน ซึ่งส�วนใหญ�เป�นผลจากการขายเงินลงทุนในป�ป�จจบันประกอบกับผลขาดทุนที่ลดลงของธุรกิจร�านขายสินค�า

จากเหตุผลดังกล�าวข�างต�น ส�งผลให�บริษัทฯ แสดงผลกําไรในป� 2560 ลดลงเมื่อเทียบกับป�ก�อน

โครงสร�างรายได�และบทวิเคราะห�ทางการเงิน
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ตลาดเป�าหมายหลัก/กลุ�มลูกค�า

แหล�งท่ีมาของการสํารองห�องพัก

สัดส�วนของลูกค�าตามภูมิภาค

การขายและการตลาด

โรงแรม

โรงแรมท้ังหมดในกลุ�มบริษัทฯ และหน�วยธุรกิจทุกแห�งจะต�องจัดเตรียมแผนการขายและการตลาด โดยเป�นส�วนหน่ึงของการนําเสนองบประมาณ
ซึ่งประกอบด�วยแผนงานโดยสรปและต�องจัดทํางบประมาณรายได�แต�ละประเภท โดยโรงแรมจะเสนอแผนงานซึ่งแสดงให�เห็นถึงสถิติต�างๆ
เปรียบเทียบกับป�ก�อนหน�า รวมถึงการวิเคราะห�กลุ�มเป�าหมายแยกตามประเภทตลาด การกําหนดราคาห�องพัก การจัดโปรโมชั่น และแผน
ประชาสัมพันธ� เป�นต�น

ในป� 2560 รายได�ค�าห�องพักจําแนกตามกลุ�มตลาดลูกค�า  แหล�งที่มาของการสํารองห�องพักและสัดส�วนของลูกค�าตามภูมิภาคเป�นดังนี้

การเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงแรมระดับบนเมื่อไม�นานมานี้ทําให�สภาวะการแข�งขันเพิ่มสูงขึ้น ส�งผลให�เกิดความกดดันในการเสนอราคาห�องพัก แต�
กลุ�มบริษัทฯ เชื่อมั่นว�ายังคงมีช�องทางที่ราคาค�าห�องพักและอัตราการเข�าพักจะขยับสูงขึ้นอย�างต�อเนื่องด�วยป�จจัยด�านความต�องการท�องเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ตและกรงเทพฯ ยังคงสูงมากซึ่งเป�นผลมาจาก

• ตลาดยุโรปนิยมเดินทางมาในช�วงฤดูกาลท�องเที่ยว 
• การเติบโตของตลาดนักท�องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เดินทางมาตลอดทั้งป� อีกทั้งตลาดการจัดเลี้ยงงานแต�งงานของชาวอินเดีย
• จํานวนเที่ยวบินตรงของตลาดภูมิภาคที่เพิ่มมากขึ้นช�วยเพิ่มปริมาณความต�องการของตลาดในช�วงนอกฤดูกาลท�องเที่ยว

โรงแรมใน ลากูน�า ภูเก็ต โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ

ป ร ะ ม า ณ ร� อ ย ล ะ  8 4   ข อ ง แ ข ก ท้ั ง ห ม ด เ ป� น ต ล า ด
นักท�องเที่ยว ส�วนที่เหลือจะเป�นกลุ�มนักธุรกิจและ
กลุ�มลูกค�าที่มาประชุมสัมมนา

มากกว�าร�อยละ 50   มาจากการสํารองห�องพักโดยตรง

ตลาดเอเชีย ร�อยละ 60 ส�วนใหญ�มาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เกาหลีใต� ญ่ีปุ�น ฮ�องกง และสิงคโปร�    

ตลาดยุโรป ร�อยละ 24 ส�วนใหญ�มาจากสหราช
อาณาจักร สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และฝรั่งเศส

มากกว�าร�อยละ 83 ของรายได�ค�าห�องพักในช�วงฤดูกาล
ท�องเที่ยวเป�นตลาดนักท�องเที่ยวเป�นหมู�คณะ ขณะที่
ช�วงนอกฤดูกาลท�องเท่ียวจะเป�นตลาดนักท�องเท่ียว
ในภูมิภาคและกลุ�มลูกค�าที่มาประชุมสัมมนาและ
กลุ�มลูกค�าจัดเลี้ยงงานแต�งงาน

มากกว�าร�อยละ 50 มาจากตัวแทนและผู�ประกอบการ
ท�องเท่ียว

ตลาดเอเชีย ร�อยละ 50 ส�วนใหญ�มาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เกาหลีใต� ฮ�องกง ญี่ปุ�น อินเดีย และ
ไทย 

ตลาดยุโรป ร�อยละ 36 ส�วนใหญ�มาจากรัสเซีย
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส 
และสวิตเซอร�แลนด�

แนวโน�มเศรษฐกิจ

รายงานประจําป�
2560
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ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย�

จํานวนห�องที่ขายได�ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย� ในป� 2560 มีแนวโน�มที่บ�งชี้ สูงกว�าป� 2559 โดยที่ส�วนใหญ�มาจาก แคสเซีย ลากูน�า พาร�ค และ
อังสนา บีชฟร�อนท� เรสซิเด�นซ� ซึ่งบริษัทฯ ได�นําเสนอโครงการเมื่อเร็วๆ นี้ อย�างไรก็ตาม กลุ�มบริษัทฯ หวังว�าสถานการณ�จะเป�นไปในทิศทางที่ดี
ขึ้นหากสามารถดํารงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองได� ดังนั้น กลยุทธ�ทางการตลาดท่ีกลุ�มบริษัทฯ มุ�งเน�นจะเป�นดังนี้

• ขายอสังหาริมทรัพย�ที่สร�างเสร็จแล�ว และยังคงเหลือ 
• เจาะตลาดที่เกิดขึ้นใหม�ๆ ในภูมิภาค อาทิเช�น สาธารณรัฐประชาชนจีน และยังคงมุ�งเน�นการเจาะตลาดที่แข็งแกร�งในป�จจบัน เช�น รัสเซีย โดย
 จะทําเอกสารประกอบการขายในหลากหลายภาษา
•  ผสมผสานการขายอสังหาริมทรัพย�ที่มีจดเด�นหลากหลายเริ่มจากโครงการไฮ-เอ็นและให�กําไรสูง เช�น อังสนา บีชฟร�อนท� เรสซิเด�นซ� ส�วน
 โครงการท่ีมีราคาย�อมเยา เช�น แคสเซีย เรสซิเด�นซ� และฮอลิเดย� อพาร�ทเม�นท� โครงการลากูน�า พาร�ค ที่ประกอบด�วย ทาวน�โฮม และบ�านเดี่ยว
 และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�ที่มีราคาแข�งขันได�ในตลาด สําหรับตลาดผู�ซื้อบ�านหลังแรกหรือหลังที่สอง 
• การจัดนิทรรศการและออกงานแสดงสินค�าในตลาดเป�าหมายหลัก เช�น รัสเซีย สิงคโปร� ฮ�องกง และสาธารณรัฐประชาชนจีน
• เป�ดตัวนวัตกรรมส�งเสริมการขายและส่ิงจูงใจทางตลาด เช�น การผ�อนชําระระยะยาว
• พัฒนารูปแบบการบริการหลังการขายท่ีดีอย�างต�อเนื่อง

กลุ�มบริษัทฯ ยังคงเฝ�าติดตามดูป�จจัยทางการตลาดต�างๆ อย�างใกล�ชิดเพื่อให�มั่นใจได�ว�ากลุ�มบริษัทฯ ยังคงความเป�นผู�นําในธุรกิจนี้ต�อไป

สถานการณ�การท�องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ�การตลาด

• รายได�จากการท�องเที่ยวของประเทศไทยเพิ่มขึ้นร�อยละ 9 เมื่อเทียบกับป� 2559 โดยได�รับป�จจัยหนุนจากตลาดเอเชียที่แข็งแกร�ง นอกเหนือ
 จากน้ันอุตสาหกรรมการบริการโรงแรมระดับไฮ-เอ็น ยังได�รับประโยชน�จากนโยบาย การทําการตลาดใหม�ของการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย
 (TAT) ซึง่มีเป�าหมายคอื การปรบัเปล่ียน จากตลาดมวลชน สู�การกระตุ�นและรกัษาตลาดนกัท�องเท่ียวกลุ�มคุณภาพ มุ�งสู�การเป�นแหล�งท�องเท่ียวท่ี
 มีคุณภาพ
• จํานวนนักท�องเที่ยวจีนเดินทางมาท�องเที่ยวในไทยยังคงเติบโตอย�างต�อเนื่อง ซึ่งสร�างความแข็งแกร�งในช�วงนอกฤดูกาลท�องเที่ยว โดยเติบโต
 ด�วยตัวเลข 2 หลัก ส�งผลทําให�ภูเก็ตมียอดนักท�องเที่ยวสูงถึง 8.4 ล�านคน ดังนั้นนักท�องเที่ยวทั้งชาวจีน และรัสเซีย ยังคงเป�นตลาดหลัก
 ของการท�องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
• อสังหาริมทรัพย�ใน จังหวัดภูเก็ต เริ่มฟ��นตัว หลังจากอ�อนตัวลงเมื่อไม�กี่ป�ที่ผ�านมา ซึ่งการด�อยค�าลงของค�าเงินรูเบิลรัสเซียรวมถึงความผันผวน
 ของราคาน้ํามัน และผลกระทบจากการลงมติ Brexit ในสหราชอาณาจักร ทําให�ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลง นอกจากนี้คาดว�าการขยาย
 ฐานของกลุ�มนักท�องเที่ยวระดับไฮ-เอ็น ในเกาะที่มีชื่อเสียงของไทยจะได�รับการสนับสนุน จากการขยายและเพิ่มขีดความสามารถในการให�
 บริการสนามบินนานาชาติ
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ภูเก็ต: คู�แข�งขันในระดับเดียวกับโรงแรมในกลุ�ม ลากูน�า ภูเก็ต เป�นโรงแรมระดับบนและรีสอร�ทหรูหรา รวมถึงโครงการพัฒนาใหม�ๆ ที่เกิดขึ้น
อย�างต�อเนื่อง ยิ่งไปกว�านั้นโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตยังคงต�องเผชิญกับการแข�งขันจากการให�เช�าอสังหาริมทรัพย�ซึ่งเสนอราคาห�องพักสําหรับการ
เช�าห�องพักระยะยาวในอัตราที่สามารถแข�งขันได� อีกทั้งการแข�งขันกับจดหมายปลายทางการท�องเที่ยวอื่นในภูมิภาคเดียวกัน 

กรงเทพ: จํานวนโรงแรมท่ีเพิ่งสร�างเสร็จหลายแห�งในไม�กี่ป�ที่ผ�านมาทําให�ปริมาณห�องพักในกรงเทพฯ ล�นตลาด อีกทั้งการขยายตัวของโรงแรม
แห�งใหม�ๆ และเซอร�วิสอพาร�ทเม�นท�ในกรงเทพฯ ส�งผลให�การแข�งขันเพิ่มสูงขึ้น 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย�

คู�แข�งโดยตรงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย�ของ ลากูน�า ภูเก็ต คือ โครงการอสังหาริมทรัพย�ที่ตั้งอยู�แถวริมฝ��งตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ต ซึ่ง
ส�วนใหญ�เป�นอสังหาริมทรัพย�ใหม�ที่มีราคาค�อนข�างสูง ส�วนทางด�านริมฝ��งตะวันออกมีการพัฒนาสาธารณูปโภคน�อยกว�าหรือคุณภาพด�อยกว�าและ
หาดทรายที่สวยงามมีน�อย ในช�วงไม�กี่ป�ที่ผ�านมามีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�ในรูปแบบคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นเป�นจํานวนมากเนื่องด�วยที่ดินมี
ราคาสูงและชาวต�างชาติสามารถถือครองอสังหาริมทรัพย�รูปแบบนี้ได�
 

ลากูน�า ภูเก็ต นําเสนออสังหาริมทรัพย�ที่มีส�วนผสมของชื่อเสียงโรงแรม คุณภาพ และรูปแบบที่อยู�อาศัยที่มีความหลากหลายซึ่งก�อให�เกิดความ
แตกต�างจากคู�แข�ง มีผู�พัฒนาอสังหาริมทรัพย�มากมายรวมทั้งผู�พัฒนาท่ีมีสํานักงานในกรงเทพฯ เช�น แสนสิริ ศุภาลัย และ แลนด� แอนด� เฮ�าส� ที่
ตั้งเป�าหมายจับลูกค�ากลุ�มที่ต�องการอสังหาริมทรัพย�ราคาต่ํากว�า 10 ล�านบาท โดยตั้งกลุ�มเป�าหมายที่เป�นคนไทย ดังนั้นจึงไม�ได�เป�นคู�แข�งโดยตรง
กับทาง ลากูน�า ภูเก็ต ส�วนผู�พัฒนารายอ่ืนๆ ก็จะเป�นกลุ�มที่ตั้งเป�าหมายจับลูกค�ากลุ�มที่ต�องการซ้ือบ�านหลังที่สอง ซึ่งผู�พัฒนากลุ�มนี้ไม�ได�มีทําเล
ที่ตั้งที่ดีหรือชื่อเสียงที่แข็งแกร�งนัก

ลากูน�า ภูเก็ต ได�นําเสนอโครงการมากมายที่ตรงกับความต�องการผู�ซื้ออสังหาริมทรัพย�ซึ่งแตกต�างจากผู�พัฒนาโครงการอื่นๆ อาทิเช�น มีการ
พัฒนาอย�างต�อเนื่องยาวนานเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย�ที่มีคุณภาพ อยู�ในสภาพแวดล�อมที่ปลอดภัย สงบร�มรื่น และมีภูมิทัศน�ที่สวยงาม อีกทั้งมี
ทีมงานที่ได�รับการอบรมมาเป�นอย�างดีในการบริการหลังการขายเพื่อนําเสนอการบริการภายในบ�านเพื่ออยู�อาศัย ลากูน�า ภูเก็ต ยังนําเสนอสิ่ง
อํานวยความสะดวกหลากหลายเกี่ยวกับอาหารและสันทนาการ อาทิ สนามกอล�ฟ 18 หลุม ที่ตั้งอยู�ใกล�ที่พักอาศัย

ภาวะการแข�งขัน

โรงแรม

โรงแรมระดับบนในจังหวัดภูเก็ต รีสอร�ทหรูหราในจังหวัดภูเก็ต โรงแรมระดับบนในกรุงเทพฯ

 • ดุสิต ธานี ลากูน�า ภูเก็ต
 • เอ�าท�ริกเกอร� ลากูน�า ภูเก็ต บีช รีสอร�ท
 • เลอเมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร�ท 
 • เจ ดับบลิว แมริออท รีสอร�ท แอนด� สปา 
 • ไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต รีสอร�ท
 • พูลแมน อาคาเดีย ภูเก็ต หาดในทอน

 • อมันปุรี
 • ตรีสรา
 • ซิกเซ�นซ�
 • อนันตรา

 • สุโขทัย กรงเทพ
 • คอนราด กรงเทพ
 • เลอ เมอริเดียน กรงเทพ
 • ดุสิต ธานี กรงเทพ
 • โซ โซฟ�เทล แบงคอก

รายงานประจําป�
2560
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แนวโน�มเศรษฐกิจ

รายงานประจําป�
2560

กลยุทธ�ด�านราคา

โรงแรมในจังหวัดภูเก็ตและกรงเทพฯ ต�างดําเนินงานในตลาดที่มีการแข�งขันสูง ดังนั้น กลุ�มบริษัทฯ จําเป�นต�องระมัดระวัง และพร�อมปรับเปลี่ยน
กลยุทธ�การต้ังราคาค�าห�องพักเพื่อให�ทันกับสภาวะการตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะนําไปสู�อัตราค�าห�องพักเฉลี่ยและรายได�ต�อห�องพักที่ดีที่สุด

ในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย� การขายอสังหาริมทรัพย�ที่สร�างเสร็จแล�วจําเป�นต�องตั้งราคาที่แข�งขันได�ในตลาด กลุ�มบริษัทฯ จะยังดําเนินกลยุทธ�
ในการนําเสนออสังหาริมทรัพย�ในราคาย�อมเยา (ต่ํากว�า 10 ล�านบาท) เช�น แคสเซีย ภูเก็ต และลากูน�า พาร�ค สําหรับ แคสเซีย ภูเก็ต เป�น
โครงการท่ีพัฒนาซ่ึงเป�นโรงแรมใหม�ในเครือ บันยัน ทรี โดยมีห�องชุดราคาเริ่มต�นที่ 5 ล�านบาท โครงการลากูน�า พาร�ค (บ�านพักที่มีพื้นที่ติดกับ
รีสอร�ท) ประกอบด�วย ทาวน�โฮม  และบ�านเดี่ยว ซึ่งมีขนาดเน้ือที่เล็กกว�าอสังหาริมทรัพย�ที่เคยพัฒนาในโครงการลากูน�า วิลเลจ เพื่อดึงดูดความ
น�าสนใจในด�านราคา 

ภาพรวมในสามป�

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยป� 2561 นี้มีแนวโน�มสดใสข้ึน หลังจากเริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวก จากการส�งออกที่กระเตื้องขึ้น และการท�องเที่ยว
ที่เติบโตอย�างต�อเนื่อง การคาดการณ�เชิงบวก เนื่องจากป�จจัยสําคัญของการฟ��นตัวทางเศรษฐกิจของการค�าโลกและการหลั่งไหลเข�ามาของ
นักท�องเทียวชาวจีน

แผนพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานสาธารณะหลักของภูเก็ต รวมถึงโครงการทางลอดใต�ดิน ท�าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (จะเป�ดให�บริการในป�
พ. ศ. 2562), รถไฟฟ�ารางเบา ท�านุ�น - ฉลอง (จะเป�ดให�บริการในป� 2564) และอ่ืนๆ การรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใกล�จะเกิดข้ึนแล�ว
ส�งผลให�ความต�องการที่อยู�อาศัยในภูเก็ตมีแนวโน�มที่จะเพิ่มขึ้น และโครงการที่เสร็จสมบูรณ�แล�วจะเป�นสินค�าที่อยู�ในความสนใจในหมู�นักลงทุน
และนักท�องเที่ยวด�วยเช�นกัน

จํานวนห�องพักของโรงแรมในกรงเทพฯ มีแนวโน�มเพิ่มขึ้น 10,600 ห�อง ภายในป� 2564 ซึ่งรวมถึงแบรนด�ต�างๆ เช�น ไฮแอท รีเจนซี่ และ คาเปลลา
ขณะท่ีในภูเก็ตมีโรงแรมใหม� 33 แห�งอยู�ในช�วงระหว�างเป�ดดําเนินการใน 3 ป�ข�างหน�าเช�น โรสวูด เจ ดับบลิว แมริออท และ อินเตอร�คอนติเนนตัล

ตลาดอสังหาริมทรัพย�ยังคงมีแนวโน�มเติบโตข้ึน เน่ืองจากมีป�จจัยบวกในด�านการใช�จ�ายของผู�บริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน ควบคู�ไปกับการฟ��นตัวของเศรษฐกิจ
การขยายเส�นทางขนส�งมวลชนและโครงการสาธารณูปโภคของรัฐบาลตามแนวเส�นทางโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor) 

ในระยะส้ันความไม�แน�นอนในสถานการณ�ทางการเมืองภายในประเทศและภาวะเศรษฐกิจโลกอาจส�งผลต�อประสิทธิภาพการดําเนินงานของส�วน
งานขายของโรงแรมและอสังหาริมทรัพย� อย�างไรก็ตาม ทั้งเกาะภูเก็ตและกรงเทพฯ ต�างก็มีศักยภาพในการดึงดูดนักท�องเที่ยว โดยสามารถดํารง
อยู�ได�ท�ามกลางสภาวะผันผวนหรือการชะลอตัว แม�ว�า ในอดีตความวุ�นวายทางการเมืองในประเทศไทย เป�นป�จจัยที่ส�งผลทําให�เกิดการชะลอตัว 
ของความต�องการในการท�องเท่ียว และอสังหาริมทรัพย� ในจังหวัดภูเก็ต และกรงเทพฯ ลดลงก็ตาม แต� บริษัทฯ ยังคงเช่ือม่ัน ในเป�าหมายระยะยาว
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รายงานการพัฒนา
อย�างยั่งยืน



นโยบายภาพรวม

งานด�านความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคมถือเป�นภารกิจสําคัญของ ลากูน�า ภูเก็ต บริษัทฯ เน�นถึงการดําเนินธุรกิจอย�างมีความรับผิดชอบ
คํานึงถึงผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย พิทักษ�รักษาสิ่งแวดล�อมตลอดจนการสร�างประโยชน�ให�แก�สังคมโดยรวม ควบคู�ไปกับการพัฒนาอย�างยั่งยืนทางธุรกิจ

ลากูน�า ภูเก็ต เริ่มก�อสร�างในป� พ.ศ. 2530 บนหาดบางเทา พื้นที่ที่เคยเป�นเหมืองดีบุกร�าง ซึ่งสํานักงานโครงการพัฒนาแห�งสหประชาชาติ ได�เคย
ประเมินว�า “เสียหายมากเกินกว�าจะพัฒนาได�” กว�าทศวรรษที่ผ�านมา ลากูน�า ภูเก็ต มุ�งมั่นในการพลิกฟ��นคืนชีวิตให�กับสิ่งแวดล�อม สานต�อมรดก
ทางวัฒนธรรม รวมทั้งเสริมสร�างความมั่งคั่งให�แก�ชุมชนอย�างต�อเนื่องมาโดยตลอด 

ลากูน�า ภูเก็ต จัดสรรสวัสดิการให�กับพนักงานอย�างเป�นธรรมและครบถ�วน รวมทั้งเสริมสร�างความสัมพันธ�อันดีกับชุมชนท�องถิ่นผ�านกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ� งานประเพณีท�องถิ่น และกิจกรรมความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคมอย�างสม่ําเสมอ

โครงการด�านความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคมและชุมชนสัมพันธ�ถูกจัดประเภทเป�นหมวดหมู� ดังนี้
 1. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 2. การส�งเสริมความเท�าเทียมกันของคนในสังคม
 3. การส�งเสริมการศึกษา
 4. การส�งเสริมด�านกีฬาและสุขภาพ
 5. การอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม

การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน

การดําเนินงานด�านความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคมได�ถูกชี้แจงในรายงานความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคม ซึ่งเนื้อหาในรายงานส�วนนี้
ประกอบไปด�วย ความเป�นมา วัตถุประสงค� กิจกรรมประจําป� และสรปภาพรวมของกิจกรรมเพื่อสังคมที่ได�ดําเนินการในช�วงป�ที่ผ�านมา 

ลากูน�า ภูเก็ต ก�อตั้งและดําเนินธุรกิจมาครบ 30 ป� ควบคู�ไปกับการดําเนินโครงการเพื่อสังคมอย�างต�อเนื่อง รายงานฉบับนี้เป�นการนําเสนอ
กิจกรรมด�านความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคมและชุมชนสัมพันธ�ในรอบป�ที่จัดทํารายงาน อย�างไรก็ตาม บริษัทฯ ได�ประมวลข�อมูลต�างๆ เพื่อ
ให�เห็นถึงการริเริ่มและพัฒนาโครงการซึ่งสะท�อนถึงก�าวย�างที่สําคัญด�านการพัฒนาชุมชนและสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ�านมา
 

รายงานในหมวดนี้แสดงให�เห็นถึงการดําเนินการภายใต�กรอบการทํางานทั้ง 5 หมวดหมู� ซึ่งได�ประสบความสําเร็จและก�อให�เกิดประโยชน�แก�สังคม
ความสําเร็จของโครงการไม�ได�มาจากการดําเนินการของบริษัทฯ โดยฝ�ายเดียว แต�ได�รับความร�วมมือและการสนับสนุนจากพนักงานของบริษัทฯ 
ที่เข�าร�วมเป�นอาสาสมัครในกิจกรรมเพื่อสังคมและร�วมแสดงความรับผิดชอบต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสียร�วมกัน

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค�ให�การดําเนินโครงการเป�นไปด�วยความยั่งยืน ซึ่งจําเป�นอย�างยิ่งที่จะต�องวางแผนงานด�วยความเข�าใจอย�างถ�องแท�ถึง
ความสําคัญของการดําเนินงานอย�างมีความรับผิดชอบในป�จจบันและส�งผลถึงการพัฒนาอย�างยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นได�ในอนาคต ดังนั้นการกําหนด
เป�าหมายของการพัฒนาอย�างยั่งยืนจึงเป�นเรื่องของการสร�างการมีส�วนร�วมให�เกิดขึ้นและเป�ดโอกาสให�พนักงานได�ขับเคลื่อนโครงการต�างๆ 
ไปพร�อมๆ กับการสร�างทัศนคติที่ดีต�อการปฏิบัติตนอย�างมีความรับผิดชอบเพื่อก�อให�เกิดการพัฒนาอย�างยั่งยืนทั้งในชีวิตส�วนตัวและในฐานะของ
พนักงาน  

รายงานในหมวดนี้แสดงให�เห็นถึงความสําเร็จของโครงการเพื่อสังคม และเห็นผลในเชิงรูปธรรม เช�น จากรางวัลที่ได�รับจากการตีพิมพ�และนําเสนอ
ข�าวของสื่อมวลชน และตัวเลขความสําเร็จต�างๆ ที่สอดคล�องตามวัตถุประสงค�ของโครงการ นอกจากนี้ ยังมีความสําเร็จในเรื่องของการมี
ส�วนร�วมของอาสาสมัครทั้งที่เป�นพนักงานและลูกค�าที่เข�าพักในโรงแรมที่ได�เสียสละเวลามาร�วมกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลลากูน�า ภูเก็ต
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การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต�อความรับผิดชอบต�อสังคม 

บริษัทฯ ให�ความสําคัญและมุ�งม่ันในการเป�นบริษัทท่ีมีความรับผิดชอบต�อสังคม โดยได�กําหนดให�มีแผนกความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคมและ
ชุมชนสัมพันธ� เพื่อสร�างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชนและสังคมที่บริษัทฯ ตั้งอยู�

ทั้งนี้ ไม�ปรากฏข�อร�องเรียนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบต�อสังคมแต�อย�างใด

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ�และความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคม

1. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

 ลากูน�า ภูเก็ต ส�งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยการเผยแพร�และอนุรักษ�ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนในชุมชนผ�าน
 กิจกรรมต�างๆ เพื่อรักษาไว�ซึ่งวิถีชีวิตอันสมดุลระหว�างวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรมต�างชาติที่เริ่มเข�ามาเป�นส�วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู�คน
 ในสังคม  

 งานเทศกาลแห�เทียนพรรษา

 ผู�บริหารและพนักงานของ ลากูน�า ภูเก็ต กว�า 100 คน เข�าร�วมงานเทศกาลแห�เทียนพรรษา ณ วัดเชิงทะเลในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดย
 ในป�นี้ทาง ลากูน�า ภูเก็ต ได�บริจาคชุดโต�ะหมู�บูชาพร�อมทั้งเงินบริจาคทําบุญจากบริษัทฯ และเพื่อนพนักงานรวมเป�นเงิน 46,494 บาท มอบให�
 กับวัดเชิงทะเล ซึ่ง ลากูน�า ภูเก็ต ได�จัดกิจกรรมแห�เทียนพรรษานี้ติดต�อกันมายาวนานเป�นป�ที่ 22 แล�ว

 งานเทศกาลสารทเดือนสิบ

 งานเทศกาลบ�านดอน สารทเดือนสิบเป�นประเพณีของชาวพุทธในภาคใต�ที่จะทําบุญอุทิศส�วนกุศลให�แก�บรรพบุรษผู�ล�วงลับและวีรชนท�องถิ่น
 ผู�ซึ่งเสียสละชีวิตอุทิศตนในการพัฒนาชุมชนในท�องถิ่น ซึ่งเป�นเอกลักษณ�เฉพาะภาคใต�เท�านั้น โดยในป�นี้งานจัดขึ้นในวันที่ 13 กันยายน 2560 
 ณ วัดเทพกระษัตรี (บ�านดอน) ซึ่ง ลากูน�า ภูเก็ต ได�ร�วมแจกขนมเดือนสิบให�แก�ผู�เข�าร�วมกว�า 400 ชุด และได�บริจาคเงิน 20,000 บาทให�แก�
 วัดบ�านดอนเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน�ต�อไป โดยมีพนักงานเข�าร�วมกว�า 30 คน
  

 งานเทศกาลถือศีลกินผัก (เทศกาลกินเจ)

 เทศกาลถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นเป�นประจําทุกๆ ป�ในเดือน 9 ตามปฏิทินจีนโดยผู�เข�าร�วมการถือศีลกินผักจะงดเว�นการรับประทาน
 เนื้อสัตว�อย�างเคร�งครัดรวมถึงรักษาจิตใจให�บริสุทธิ์ สําหรับป�นี้เทศกาลถือศีลกินผักได�จัดขึ้นระหว�างวันที่ 20 - 28 ตุลาคม 2560 โดยลากูน�า
 ภูเก็ต ได�บริจาคข�าวสาร อาหารแห�ง รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคมูลค�ากว�า 300,000 บาท ให�แก�ศาลเจ�าในพื้นที่ใกล�เคียง
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 งานเทศกาลลอยกระทง

 เทศกาลลอยกระทงจัดขึ้นทุกวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติเพื่อเป�นการแสดงความเคารพต�อพระแม�คงคาในความบริบูรณ�
 ของนํ้าท่ีเรามีใช�ตลอดท้ังป�  โดยในป�น้ีเทศกาลลอยกระทงได�จัดข้ึนในวันท่ี 3 พฤศจิกายน โดยมีกิจกรรมส�งเสริมวัฒนธรรมไทย เช�น การประกวด
 หนูน�อยรักษ�ไทย การสาธิตประดิษฐ�กระทง การแสดงส�งเสริมวัฒนธรรมไทยโดยโรงเรียนต�างๆ การออกร�านสินค�าดีอาหารอร�อยจากชุมชน
 และการแสดงดนตรี ซึ่งป�นี้มีลูกค�า พนักงาน และชาวชุมชนกว�า 3,000 คนร�วมงาน

2. การส�งเสริมความเท�าเทียมกันของคนในสังคม

 กิจกรรมส�งเสริมความเท�าเทียมกันของคนในสังคมมีความมุ�งมั่นท่ีจะเพิ่มพูนศักยภาพของคนในชุมชนและพนักงานผ�านโครงการด�านพัฒนา
 สังคมและคุณภาพชีวิต เพื่อให�ทุกๆ คนในสังคมมีความเป�นอยู�ที่ดีขึ้น และมีความก�าวหน�าในชีวิตและมีความมั่นคงในวิชาชีพ

 โครงการซี้ดลิ้งส� – ธุรกิจร�านอาหารเพื่อสังคม

 โครงการซี้ดลิ้งส� เป�นโครงการธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบของร�านอาหาร โดยเป�ดให�บริการครั้งแรกที่ ลากูน�า ลังโค ประเทศเวียดนาม 
 โครงการน้ีอยู�ภายใต�การบริหารจัดการและการให�คําปรึกษาของกลุ�มบันยันทรี และรับรองหลักสูตรโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขต
 ภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค�ในการสร�างงานสร�างอาชีพให�กับผู�ที่ต�องการโอกาสทางสังคมและการศึกษา ผ�านการฝ�กอบรมทักษะด�านการบริการ
 อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให�กลุ�มเป�าหมายนําทักษะและประสบการณ�ที่ได�เรียนรู�และฝ�กฝนมาพัฒนาตนเองเพื่อก�าวสู�ความสําเร็จในธุรกิจการ
 บริการและการโรงแรมต�อไป

 ร�านอาหารซี้ดลิ้งส�ตั้งอยู�ใจกลาง ลากูน�า ภูเก็ต ณ โรงแรมลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ ภูเก็ต รีสอร�ท ให�บริการอาหารท�องถิ่น อาหารเอเชียและ
 อาหารนานาชาติ เป�ดบริการทุกวัน ตั้งแต�เวลา 06.30 - 22.00 น. 

 สหกรณ�ออมทรัพย�พนักงาน ลากูน�า ภูเก็ต

 กลุ�ม ลากูน�า ภูเก็ต ได�ก�อต้ังสหกรณ�ออมทรัพย�พนักงาน ลากูน�า ภูเก็ต ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให�บริการทางการเงิน
 ที่มั่นคง เชื่อถือได� มีกําไรและเป�นธรรมแก�สมาชิก ซึ่งสมาชิกทุกคนเป�นเจ�าของสหกรณ�ร�วมกันโดยการถือหุ�น ซึ่งจะได�รับผลประโยชน� อัน
 ได�แก�เงินกู�ดอกเบ้ียตํ่า และเงินป�นผลดอกเบ้ียสูง โดยในป�จจบันสหกรณ�มีทุนเรือนหุ�นท้ังส้ินกว�า 68 ล�านบาท และมีสมาชิกท้ังส้ินกว�า 1,200 คน

 งานวันเด็กแห�งชาติ ลากูน�า ภูเก็ต

 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ลากูน�า ภูเก็ต ได�จัดงานวันเด็กแห�งชาติเป�นครั้งที่ 25 โดยมีเด็กและผู�ปกครองจากชุมชนท�องถิ่นและแขกของ
 โรงแรมใน ลากูน�า ภูเก็ต ร�วมงานกว�า 4,000 คน โดยกิจกรรมหลักในงานประกอบไปด�วย การแสดงบนเวที เกมส�การละเล�น และของอร�อย
 มากมาย ซึ่งการจัดงานวันเด็กนี้เป�นการเสริมสร�างแรงบันดาลใจให�เด็กๆ มีความพร�อมที่จะเติบโตเป�นผู�ใหญ�ที่ดีในอนาคตอีกทั้งยังสะท�อนถึง
 บทบาทของเด็กและเยาวชนที่มีความสําคัญต�อสังคมของเราอีกด�วย
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3. การส�งเสริมการศึกษา

 กิจกรรมส�งเสริมการศึกษามุ�งเสริมสร�างศักยภาพของคนในชุมชนและเพ่ือนพนักงานผ�านโครงการซ่ึงครอบคลุม กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกกลุ�ม
 อายุ เพื่อให�ทุกคนได�มีโอกาสสร�างความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและเข�าถึงโอกาสในการเรียนรู�อย�างต�อเนื่องตลอดชีวิต ลากูน�า ภูเก็ต 
 ได�ตอบสนองความต�องการของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ด�วยการจัดหาการเรียนรู�ที่เหมาะสมกับความต�องการและความสนใจของผู�เรียน เราเชื่อ
 มั่นว�าไม�มีสิ่งใดยิ่งใหญ�ไปกว�าแรงบันดาลใจและความต�องการเรียนรู�สิ่งใหม�ๆ อยู�เสมอ

 โรงเรียนอนุบาลลากูน�า ภูเก็ต

 โรงเรียนอนุบาลลากูน�า ภูเก็ต เริ่มก�อตั้งในป� พ.ศ. 2535 แรกเริ่มเป�ดเป�นศูนย�พัฒนาเด็กเล็กซึ่งได�รับการยอมรับอย�างกว�างขวางในระดับ
 ประเทศ ได�รับการจดทะเบียนเป�นโรงเรียนอนุบาลลากูน�า ภูเก็ต โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ
 ในป� พ.ศ. 2551 ป�จจบันมีนักเรียนอายุระหว�าง 3 ถึง 6 ป� เข�าเรียนทั้งสิ้น 182 คน และมีบุคลากรด�านการศึกษาปฐมวัยจํานวน 12 คน นับตั้งแต�
 ป� พ.ศ. 2535 มีนักเรียน 3,401 คนลงทะเบียนเรียนกับโรงเรียนอนุบาล ลากูน�า ภูเก็ต

 ในป�ที่ผ�านมา โรงเรียนอนุบาล ลากูน�า ภูเก็ต ได�รับรางวัลแห�งความภาคภูมิถึง 3 รางวัลด�วยกันคือ รางวัลโรงเรียนดีเด�น 1 ใน 100 โรงเรียน 
 จากการประเมินมาตรฐานการจัดการการศึกษาโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งโรงเรียนอนุบาล ลากูน�า ภูเก็ต มีคะแนนการ
 ประเมินมาตรฐานการจัดการการศึกษาสูงกว�าร�อยละ 90 ต�อเน่ือง 3 ป�ซ�อน รางวัลโรงเรียนคุณภาพ (น�าอยู� ปลอดโรค) จากกระทรวงสาธารณสุข 
 และรางวัลเหรียญทองจากประกวดมารยาทไทย และรางวัลศิลปะและทักษะวิชาการ

 ศูนย�การเรียนรู�ชุมชน ลากูน�า ภูเก็ต

 ศูนย�การเรียนรู�ชุมชน ลากูน�า ภูเก็ต (CLC) ก�อตั้งในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 จากกองทุนฟ��นฟูผู�ประสบภัยสึนามิ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อ
 ช�วยเหลือผู�ประสบภัยในระยะยาว แรกเริ่มเป�ดเป�นศูนย�ภาษาอังกฤษชุมชนที่เป�ดสอนภาษาอังกฤษโดยไม�คิดมูลค�าแก�คนในชุมชน โดยได�รับ
 การสนับสนุนด�านอาคารสถานที่จากเทศบาลตําบลเชิงทะเล
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 หลังจากปรับปรงอาคารสถานที่แล�วเสร็จ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ได�ทําพิธีเป�ดอย�างเป�นทางการ โดยเปลี่ยนชื่อเป�น ศูนย�การเรียนรู�ชุมชน
 ลากูน�า ภูเก็ต เพื่อเป�นการระลึกถึงการครบรอบ 10 ป� เหตุการณ�สึนามิ โดยศูนย�การเรียนรู�ชุมชนนี้เป�นสถานที่ซึ่งคนในชุมชนได�ใช�ประโยชน�
 เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐาน และเพิ่มพูนความรู�ด�านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ตลอดจนการส�งเสริมการเรียนรู�ด�านศิลปะการแสดงต�างๆ
 ป�จจบันมีผู�เข�าเรียนตามหลักสูตรต�างๆ เป�นจํานวน 8,250 คน

 ศูนย�การเรียนรู�เคลื่อนที่ “หนังสือเต็มรถ ห�องสมุดติดล�อ” (MLC)

 โครงการศูนย�การเรียนรู�เคลื่อนที่ “หนังสือเต็มรถ ห�องสมุดติดล�อ” มีวัตถุประสงค�เพื่อเสริมสร�างนิสัยรักการอ�านซึ่งเป�นพื้นฐานของการพัฒนา
 ตนเองให�แก�นักเรียนที่ต�องการโอกาสในการได�อ�านหนังสือต�างๆ ที่หลากหลายและพัฒนาครูผู�สอนในการจัดแผนการเรียนการสอนไปร�วมกัน
 โครงการนี้ได�เริ่มต�นขึ้นในเดือนเมษายน 2557 โดยศูนย�การเรียนรู�เคลื่อนที่ฯ ทําหน�าที่เป�นทั้งห�องสมุดและห�องเรียน มีเป�าหมายในการพัฒนา
 การอ�านออกเขียนได�ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให�แก�นักเรียนในโรงเรียนนําร�องของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล�เคียง

รายงานการพัฒนาอย�างยั่งยืน

รายงานประจําป�
2560

 งบประมาณในการดําเนินโครงการมาจากการระดมทุนผ�านกิจกรรมกีฬาที่จัดขึ้นโดย ลากูน�า ภูเก็ต เป�นจํานวนเงิน 2.2 ล�านบาท และได�
 รับการสนับสนุนอีก 2.2 ล�านบาทจากมูลนิธิ บันยัน ทรี โกลบอล ป�จจบันศูนย�การเรียนรู�เคลื่อนที่ฯ ออกจัดกิจกรรมค�ายภาษาอังกฤษและจัด
 กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย�การเรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียง ในป� 2560 มีนักเรียนกว�า 500 คนและครูกว�า 40 คน ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพังงา
 ได�รับประโยชน�จากโครงการนี้

4. การส�งเสริมด�านกีฬาและสุขภาพ

 ลากูน�า ภูเก็ต มุ�งม่ันท่ีจะสร�างเสริมสังคมท่ีเข�มแข็ง และส�งเสริมสมดุลชีวิตของการทํางานและการทํากิจกรรมเพ่ือความสุขและความเพลิดเพลิน
 ดังนั้น บริษัทฯ จึงส�งเสริมการออกกําลังกายและการสร�างกําลังใจในทุกๆ กิจกรรมที่บริษัทฯ ริเริ่ม เช�น โครงการว�ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด และ
 การบริจาคโลหิตร�วมกับสภากาชาดไทย

 การบริจาคโลหิตให�กับสภากาชาดไทย

 ลากูน�า ภูเก็ต เป�นหนึ่งในองค�กรหลักที่บริจาคโลหิตให�แก�สภากาชาดไทยมากเป�นลําดับต�นๆ ของประเทศ ตั้งแต�ป� พ.ศ. 2546 จนถึงป�จจบัน 
 ลากูน�า ภูเก็ต ร�วมบริจาคโลหิตแล�วทั้งสิ้น 1,755,000 ซีซี จากพนักงานที่เข�าร�วมโครงการบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 3,900 คน

 การว�ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด

 โครงการว�ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด สอนให�เด็กสามารถรอดพ�นอันตรายจากการจมน้ําทั้งที่สระน้ําหรือในทะเล ลากูน�า ภูเก็ต มุ�งมั่นที่จะส�งเสริม
 ให�เด็กๆ มีความมั่นใจและมีความสามารถที่จะดูแลตนเอง สามารถเล�นสนุกและเอาตัวรอดได�ทั้งในสระน้ําและในท�องทะเล ตลอดจนสามารถ
 ช�วยเหลือตนเองในสถานการณ�ฉุกเฉินได� ซึ่ง ลากูน�า ภูเก็ต ได�จัดโครงการสอนการว�ายน้ําให�แก�เด็กๆ ในจังหวัดภูเก็ตโดยไม�คิดค�าใช�จ�าย

 งบประมาณในการดําเนินโครงการมาจากการระดมทุนในงานกีฬาของ ลากูน�า ภูเก็ต รวมถึงงานกิจกรรมชุมชนในป� 2554 รวมเป�นเงินบริจาค
 ทั้งสิ้น 1.2 ล�านบาท โดยตั้งแต�เริ่มต�นโครงการในป� 2554 จนถึงป�จจบัน มีนักเรียนจํานวน 2,285 คนผ�านการฝ�กฝนและเข�าร�วมโครงการนี้ 

30   



รายงานการพัฒนาอย�างยั่งยืน

5. การอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม

 โครงการด�านการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมช�วยสร�างความตระหนักด�านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และผลกระทบต�อทรัพยากรธรรมชาติที่
 เกิดขึ้นจากมนุษย� ลากูน�า ภูเก็ต ได�สนับสนุนโครงการด�านสิ่งแวดล�อมเพื่อการฟ��นฟูทะเลและทรัพยากรชายฝ��งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและจังหวัด
 ใกล�เคียงโดยการร�วมมือกับหน�วยงานด�านการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมในส�วนท�องถิ่นและส�วนภูมิภาค

 เอิร�ธเช็ค (EarthCheck)

 เอิร�ธเช็ค คือ ระบบการรับรองด�านสิ่งแวดล�อมซึ่ง ลากูน�า ภูเก็ต เข�าร�วม โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานด�าน
 สิ่งแวดล�อมเพื่อให�เกิดการพัฒนาอย�างยั่งยืนตามกรอบการทํางานด�านสิ่งแวดล�อมและการพัฒนาสังคมอย�างยั่งยืน  

 ลากูน�า ภูเก็ต ได�รับการรับรองระดับทองแดง ในเดือนกันยายน 2557 และได�รับการรับรองระดับเงิน ตั้งแต�เดือนเมษายน 2558 โดยมีการ
 ตรวจติดตามประจําป�ในเดือนธันวาคมที่ผ�านมา

 โครงการร�วมสร�างชุมชนสีเขียว

 ตั้งแต�ป� 2550 ลากูน�า ภูเก็ต ได�ร�วมมือกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรป�าชายเลน จังหวัดภูเก็ต ในการปลูกกล�าป�าชายเลน สําหรับป� 2560 บริษัทฯ
 ได�ร�วมกันปลูกกล�าป�าชายเลนและต�นไม�อื่นๆ จํานวน 2,286 ต�น จนถึงป�จจบัน ลากูน�า ภูเก็ต ได�ปลูกกล�าป�าชายเลนแล�วกว�า 27,000 ต�น ใน
 พื้นที่ทางภาคใต�ของประเทศไทย โดยมีพนักงานกว�า 1,200 คน และชาวบ�านในชุมชนอีก 600 คน เข�าร�วมกิจกรรม
 
 การอนุรักษ�พันธุ�เต�าทะเล

 ลากูน�า ภูเก็ต ได�สนับสนุนโครงการอนุรักษ�พันธุ�เต�าทะเลในจังหวัดภูเก็ตมาตั้งแต� พ.ศ. 2537 โดยส�งเสริมการระดมทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
 รวมทั้งสร�างความตระหนักในการอนุรักษ�พันธุ�เต�าทะเลร�วมกับศูนย�วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��งอันดามัน รวมถึงกองทัพเรือ
 ภาค 3 

 ในป� 2560 ลากูน�า ภูเก็ต ได�ปล�อยเต�าทะเลคืนสู�ธรรมชาติจํานวน 40 ตัว โดยมีผู�ร�วมงานกว�า 200 คน ซึ่งเมื่อรวมสถิติตั้งแต� พ.ศ. 2537
 แล�วพบว�า ลากูน�า ภูเก็ต ได�ปล�อยเต�าทะเลคืนสู�ธรรมชาติไปแล�วทั้งสิ้น 2,065 ตัว โดยมีผู�เข�าร�วมโครงการกว�า 4,000 คน 
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งานวันเด็กแห�งชาติ ประจําป� 2560

ลากูน�า ภูเก็ต จัดงานวันเด็กแห�งชาติประจําป� 2560 ขึ้นในวันที่
14 มกราคม 2560 ที่คาแนล วิลเลจ โดยมีผู�เข�าร�วมงานกว�า 4,000 คน
ความบันเทิงในงานประกอบไปด�วยการแสดงของศิลป�นแก�ม วิชญาณี 

และ นนท� เดอะ ว�อยซ� การแสดงบนเวที เกมส�การละเล�น และของอร�อย
มากมาย ซึ่งการจัดงานวันเด็กนี้เป�นการเสริมสร�างแรงบันดาลใจให�
เด็กๆ มีความพร�อมท่ีจะเติบโตเป�นผู�ใหญ�ท่ีดีในอนาคตอีกท้ังยังสะท�อน
ถึงบทบาทของเด็กและเยาวชนท่ีมีความสําคัญต�อสังคมของเรา
อีกด�วย

วิ่งมาราธอนแนวตั้งครั้งที่ 18

นางสายสม วงศาสุลักษณ� ประธานมูลนิธิร�วมน้ําใจต�านภัยเอดส� ร�วม
เป�นประธานในพิธีเป�ดงาน “วิ่งมาราธอนแนวต้ัง ครั้งที่ 18” ณ โรงแรม
บันยัน ทรี กรงเทพ โดยมีนักวิ่งเข�าร�วมทั้งหมดกว�า 800 คน รายได�
ทั้งหมดจากการจําหน�ายใบสมัคร ถวายพระเจ�าวรวงศ�เธอ พระองค�
เจ�าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อสมทบทุนกองทุนนมสําหรับ
เด็กในโครงการช�วยลดการติดเอดส�จากแม�สู�ลูก สภากาชาดไทยใน
พระอุปถัมภ�

เทศกาลอาหารและดนตรี

ลากูน�า ภูเก็ต ฟู�ด แอนด� มิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 1

ลากูน�า ภูเก็ต กลุ�มรีสอร�ทครบวงจรชั้นนําแห�งเอเชีย ประสบความ
สําเร็จในการจัดงานเทศกาลอาหารและดนตรี “ลากูน�า ภูเก็ต ฟู�ด แอนด�
มิวสิค เฟสติวัล” คร้ังท่ี 1 ประจําป� 2560 ระหว�างวันศุกร�ท่ี 3 - วันอาทิตย�
ที่ 5 มีนาคม 2560 ณ รีสอร�ทครบวงจร ลากูน�า ภูเก็ต เพื่อระดมทุน
แก�เด็กกําพร�าในจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู�ร�วมงานประมาณ 4,000 คนซึ่ง
ต�างได�มีส�วนร�วมสนับสนุนและระดมทุนเป�นเงินประมาณ 2 ล�านบาท

กิจกรรมต�างๆ ในป� 2560

รายงานประจําป�
2560
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กิจกรรมอนุรักษ�พันธุ�เต�าทะเล ประจําป� 2560

กิจกรรมอนุรักษ�พันธุ�เต�าทะเล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560

ณ บริเวณชายหาดศูนย�วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง
ทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต กิจกรรมประกอบไปด�วยการปล�อยเต�า
ทะเล 40 ตัวคืนสู�ธรรมชาติ และการให�ความรู�รวมถึงสร�างจิตสํานึก
ด�านการอนุรักษ�พันธุ�เต�าทะเลซึ่งใกล�สูญพันธุ� ซึ่งกิจกรรมนี้เป�นส�วน
หนึ่งของความร�วมมืออย�างต�อเนื่องสามฝ�าย ระหว�าง ลากูน�า ภูเก็ต 
ศูนย�วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��งทะเลอันดามัน 
จังหวัดภูเก็ต และทัพเรือภาคที่ 3 นับตั้งแต�ป� 2537 จนถึงป�จจบัน
ลากูน�า ภูเก็ต ได�คืนเต�าทะเลสู�ธรรมชาติแล�วทั้งสิ้น 2,065 ตัว และ
มีผู�เข�าร�วมกิจกรรมกว�า 4,000 คน

งาน Destination Wedding Planners Congress ครั้งที่ 4

ลากูน�า ภูเก็ต ได�รับเกียรติให�เป�นสถานที่จัดงาน “Destination

Wedding Planners Congress (DWP Congress) 2017” โดยจัดขึ้น
ในวันที่ 2–4 พฤษภาคม 2560 โดยงานดังกล�าวเป�นงานส�งเสริมการ
ท�องเท่ียวสําหรับตลาดเฉพาะด�านการจัดงานแต�งงาน ท่ีใหญ�ท่ีสุดในโลก
โดยพิธีเป�ดจัดขึ้น ณ โรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต ต�อด�วยกิจกรรมอีก 2 วัน
ที่ลานกิจกรรมริมน้ําลากูน�า โกรฟ และป�ดกิจกรรมที่ซาน�า บีช คลับ
งานดังกล�าวมีการท�องเที่ยวแห�งประเทศไทยเป�นเจ�าภาพ และ จัดโดย
QNA International. 

การแข�งขันสิงห�ภูเก็ตโอเพ�น

การแข�งขันกอ�ฟมืออาชีพรายการใหม�ล�าสุดอย�าง สิงห�ภูเก็ตโอเพ�นที่
จัดร�วมกับ Asian Development Tour (ADT) และ All Thailand Golf

Tour (ATGT) ได�จบลงอย�างสวยงามโดยมีการมอบรางวัลให�กับผู�ชนะใน
วันอาทิตย�ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ สนามกอล�ฟลากูน�ากอล�ฟภูเก็ต 
การแข�งขันที่น�าตื่นเต�นนี้จัดขึ้นโดยสปอร�ตแมนเนจเม�นท� กร�ป ร�วมกับ
บริษัทสิงห�คอร�ปอเรชั่นในฐานะผู�สนับสนุนหลัก ในงานมีนักกอล�ฟ
มืออาชีพชายและหญิงจํานวนกว�า 300 คนจากทั่วภูมิภาค เพ่ือเข�าชิง
รางวัลกว�า 2 ล�านบาท ณ สนามกอล�ฟช้ันนําท่ีพร�อมต�อนรับนักกอล�ฟ
ผู�เข�าแข�งขันทุกคน

กิจกรรมต�างๆ ในป� 2560
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รายงานประจําป�
2560

โครงการ ลากูน�า ภูเก็ต ร�วมสร�างชุมชนสีเขียว

กิจกรรมร�วมสร�างชุมชนสีเขียว จัดขึ้นเมื่อวันศุกร�ที่ 19 พฤษภาคม 
2560 ณ ชายหาดบ�านท�าหลา ตําบลป�าคลอก อําเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต ในป�นี้ ลากูน�า ภูเก็ต พันธมิตรด�านส่ิงแวดล�อม และสมาชิกจาก
ชุมชนได�ร�วมกันปลูกต�นไม�จํานวน 2,000 ต�น ซึ่งตลอดระยะเวลา
11 ป�ที่ผ�านมา ลากูน�า ภูเก็ตได�ร�วมปลูกต�นไม�เพื่อมอบพื้นที่สีเขียว
ให�ชุมชนของเราแล�วกว�า 30,000 ต�น และในป�น้ียังได�จัดเล้ียงอาหาร
กลางวันและจัดกิจกรรมสันทนาการในธีมย�อนยุคป� พ.ศ. 2493 ให�แก�
ผู�สูงอายุ ณ ศูนย�พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู�สูงอายุจังหวัดภูเก็ต
อีกด�วย

การแข�งขัน ลากูน�า ภูเก็ต มาราธอน ครั้งที่ 12

เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2560 ลากูน�า ภูเก็ต ได�จัดการแข�งขันว่ิงมาราธอน 
ลากูน�า ภูเก็ต ครั้งที่ 12 ณ ลากูน�า ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รายการว่ิง
มาราธอนช้ันนําของเอเชียอาคเนย�ที่มีชื่อเสียงโด�งดังไปท่ัวโลก โดยใน
ป�นี้มีนักวิ่งเข�าแข�งขันเกือบ 7,000 คน จากกว�า 50 ประเทศ เรียกได�
ว�าเป�นรายการมาราธอนของไทยท่ีมีนักวิ่งจากต�างชาติเข�าร�วมแข�งขัน
มากที่สุด

กิจกรรมมอบเงินบริจาคจากคอนเสิร�ตการกุศล ลากูน�า ภูเก็ต

เมื่อวันจันทร�ที่ 5 มิถุนายน 2560 ทีมผู�บริหารลากูน�า ภูเก็ต ได�เดินทาง
มาเยี่ยมโรงเรียนภูเก็ตป�ญญานุกูล ซึ่งเป�นโรงเรียนสําหรับเด็กพิเศษ 
ต้ังอยู�ในอําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และมอบของบริจาคจากการระดมทุน
ในการจัดคอนเสิร�ตการกุศล “ลากูน�า ภูเก็ต พรีเซนต� บิ๊กบอดี้พลัส 
แชริตี้ คอนเสิร�ต 2560” ซึ่งถูกยกเลิกไป เน่ืองจากเหตุการณ�ความ
ไม�สงบในหลายจังหวัดภาคใต�เพียง 1 วันก�อนคอนเสิร�ต โดยยอดเงิน
ดังกล�าวรวมเป�นจํานวน 510,800 บาท จะถูกนํามาใช�ในโครงการ
ความร�วมมือด�านการกุศลระยะยาวระหว�าง ลากูน�า ภูเก็ต และโรงเรียน
ภูเก็ตป�ญญานุกูล ผ�านการบริหารงานโดยกองทุนท่ีจัดต้ังข้ึนโดยเฉพาะ
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การแข�งขัน ลากูน�า ภูเก็ต โฮสป�ทัลลิตี้ชาเล�นจ� ครั้งที่ 2

การแข�งขันเพื่อการการกุศล ลากูน�า ภูเก็ต โฮสป�ทัลลิตี้ชาเล�นจ� 
ครั้งที่ 2 ได�ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ลากูน�ากอล�ฟ
ภูเก็ต มีนักกอล�ฟกว�า 88 คนจากหลากหลายแห�งในอุตสาหกรรม
งานบริการและท�องเที่ยวทั่วภูเก็ตเข�าร�วมงาน บรรยากาศการแข�งขัน
เต็มไปด�วยความสนุกสนาน นักกอล�ฟจากแต�ละทีมต�างโชว�ฝ�มือกัน
อย�างเต็มที่ ในป�นี้ได�ยอดรวมบริจาคมากถึง 200,623 บาท เงิน
จํานวนนี้ถูกนําไปบริจาคให�กับกองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟ

รับเสด็จ พระเจ�าวรวงศ�เธอ พระองค�เจ�าโสมสวลี 

พระวรราชาทินัดดามาตุ

นางสาวนพรัตน� อําภา ผู�จัดการท่ัวไป โรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ พร�อม
ผู�บริหารและพนักงาน เฝ�ารับเสด็จ พระเจ�าวรวงศ�เธอ พระองค�เจ�า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ในวโรกาส
ที่เสด็จมายังโรงแรมฯ พร�อมกันนี้ทางโรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ ได�
ถวายเงินจํานวน 100,000 บาท เพ่ือสมทบทุน มูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนําไปช�วยเหลือผู�ประสบป�ญหาอุทกภัย

งานครบรอบ 25 ป� โรงเรียนอนุบาล ลากูน�า ภูเก็ต

งานครบรอบ 25 ป� โรงเรียนอนุบาล ลากูน�า ภูเก็ต จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 กิจกรรมในงานประกอบด�วย พิธีเป�ดห�อง
หนอนหนังสือโดยมิสเตอร�และมิสซิสโฮ ผู�ก�อตั้งโรงเรียน การแสดง
ละครเวที “เรื่องเล�าของเจ�านกน�อย” ซ่ึงเป�นบทกวีเล�าขานเร่ืองราว
และความเป�นมาของโรงเรียน การบริจาคหนังสือ และการแสดงจาก
นักเรียน

บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 35



กิจกรรมต�างๆ ในป� 2560

รายงานประจําป�
2560

การแข�งขันฟ�ลโดซีรี่ส�ไทยแลนด�แชมป�เป��ยนชิพภาคใต� 

การแข�งขันฟ�ลโดซีรี่ส�ไทยแลนด�แชมป�เป��ยนชิพภาคใต�ได�ถูกจัดข้ึน
เมื่อวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม  2560 ที่  ลากูน�ากอล�ฟภูเก็ต มี
นักกอล�ฟเยาวชนกว�า 23 คน ท่ีให�ความสนใจและได�เข�าร�วมการแข�งขัน
วันชัยผู�ชนะจากการแข�งขัน กอล�ฟสิงห� ไทยแลนด� อเมเจอร� แมตช�
เพลย� แชมเป��ยนชิพ หรือสมาชิกของทีมไลออนซิตี้คัพเป�นผู�คว�าชัย
ไปในรายการ

งานประเพณีลอยกระทง ประจําป� 2560

เทศกาลลอยกระทงจัดขึ้นทุกวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 ตามปฏิทิน
จันทรคติเพ่ือเป�นการแสดงความเคารพต�อพระแม� คงคาในความบริบูรณ�
ของน้ําที่เรามีใช�ตลอดทั้งป� โดยในป�นี้เทศกาลลอยกระทงได�จัดขึ้น
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โดยมีกิจกรรมส�งเสริมวัฒนธรรมไทย เช�น
การประกวดหนูน�อยรักษ�ไทย การสาธิตประดิษฐ�กระทง การแสดง
ส�งเสริมวัฒนธรรมไทยโดยโรงเรียนต�างๆ การออกร�านสินค�าดีอาหาร
อร�อยจากชุมชนและการแสดงดนตร ซึ่งป�นี้มีลูกค�า พนักงาน และ
ชาวชุมชนกว�า 3,000 คนร�วมงาน

งานประชุมนานาชาติสมาชิกพีจีเอ 

การประชุมนานาชาติของสมาชิกพีจีเอได�เสร็จสิ้นไปด�วยดีเมื่อ 6 - 8 
พฤศจิกายน 2560 ณ ลากูน�า ภูเก็ต รีสอร�ท โดยการประชุมครั้งนี้มี
สมาชิกพีจีเอและผู�แทนจาก 14 ประเทศเข�าร�วม ณ รีสอร�ทที่ครบครัน
ไปด�วยส่ิงอํานวยความสะดวกและสถาบันกอล�ฟแห�งแรกของ
ประเทศไทยภายใต�แบรนด�พีจีเอ
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กิจกรรมวิ่งการกุศล ลากูน�า ภูเก็ต ไตร ครั้งที่ 1

กิจกรรมวิ่งการกุศล ลากูน�า ภูเก็ต ไตร ร�วมส�งใจคนละก�าว จัดขึ้นเมื่อ
วันเสาร�ที่ 18 พฤศจิกายน เพื่อฉลอง ลากูน�า ภูเก็ต ครบรอบ 30 ป�
โดยมีนักวิ่งระยะ 5 ก.ม. และ 10 ก.ม. กว�า 1,000 คนเข�าร�วม
การแข�งขันโดย ลากูน�า ภูเก็ต ระดมทุนจากกิจกรรมว่ิงการกุศลฯ เป�น
จํานวน  200,000 บาท เพ่ือช�วยเหลือโรงพยาบาล 11 แห�งในประเทศไทย
ผ�าน “โครงการก�าวคนละก�าว” แต�นายโฮ กวงป�ง ผู�ก�อตั้งและ
ประธานกรรมการบริษัทฯ ได�ตัดสินใจเปลี่ยนจํานวนยอดบริจาคเป�น
1,000,000 บาทหลังร�วมฟ�งรายละเอียดโครงการในงานแถลงข�าว และ
ได�มอบเงินจํานวนดังกล�าวให�โครงการก�าวคนละก�าวนําไปดําเนินการ
ตามวัตถุประสงค� 

การแข�งขัน ลากูน�า ภูเก็ต ไตรกีฬา คร้ังท่ี 24 ประจําป� 2560

เมื่อวันอาทิตย�ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 นักไตรกีฬาอาชีพและ
นักไตรกีฬาหลากหลายช�วงอายุกว�า 700 คน จาก 40 ประเทศท่ัวโลก
พร�อมกันที่ “ลากูน�า ภูเก็ต” รีสอร�ทครบวงจรแห�งแรกของเอเชีย เพื่อ
เป�ดฉากการแข�งขันที่หน�าหาดของโรงแรมและจบลงที่ลากูน�า โกรฟ
ในการแข�งขันไตรกีฬาระดับตํานานแห�งเอเชีย ซึ่งประกอบด�วยการ
ว�ายน้ํา 1.8 กม. ป��นจักรยาน 50 กม. และต�อด�วยว่ิง 12 กม.

งานฉลองครบรอบ 30 ป� ลากูน�า ภูเก็ต

คืนวันศุกร�ที่ 8 ธันวาคม 2560 รีสอร�ทครบวงจรชั้นนําแห�งเอเชีย 
“ลากูน�า ภูเก็ต” ได�จัดงานฉลองครบรอบ 30 ป� ณ ห�องอาหารบันยัน
คาเฟ� โรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต โดยมีตัวแทนพันธมิตรและผู�สนับสนุน
กลุ�มลากูน�า ภูเก็ต จากทุกภาคส�วนในจังหวัดภูเก็ต กว�า 180 คนร�วม
งาน
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• ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
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• ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการ
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สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ: 
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
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กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน 
• ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริษัท
 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
 บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด 
• กรรมการท่ีมิใช�ผู�บริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา 
 และกรรมการกําหนดค�าตอบแทน
 Diageo plc.
2543-2558
• ประธานกรรมการบริหาร
 บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส� จํากัด (มหาชน)
2540-2558
• ประธานกรรมการบริษัท
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ป�จจบัน
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• ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ  
 Tropical Resorts Management Co., Ltd.
• ประธานกรรมการบริษัท
 School of Hotel and Tourism Management 
 of the Hong Kong Polytechnic University - 
 School Advisory Committe
• กรรมการ  Bibace Investments Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข�อง
• กรรมการ  Bibace Management Company Limited
• กรรมการ  Chang Fung Company Limited
• กรรมการ  Freesia Investments Ltd. 
• กรรมการ  ICD (HK) Limitedd
• กรรมการ  KAP Holdings Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข�อง
• กรรมการ  Li-Ho Holdings (Private) Limited 
 และบริษัทที่เกี่ยวข�อง
• กรรมการ  บริษัท แม�สะมาดแลนด� จํากัด
• กรรมการ  Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข�อง
• กรรมการ  บริษัท แพล็ททินัม เอ็นเตอร�ไพรส� จํากัด 
 และบริษัทที่เกี่ยวข�อง
• กรรมการ  Recourse Investments Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข�อง
• กรรมการ  RHYC Pte. Ltd.
• กรรมการ  Sin-Hai Offshore Company Limited
2543-2559
• กรรมการ  บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ�มันสําปะหลัง จํากัด
2549-2555
• กรรมการ  Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 
2531-2554
• กรรมการ  บริษัทที่เกี่ยวข�องของ 
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)

นายโฮ กวงป�ง(1) 

ประธานกรรมการบริษัท
(อายุ 65 ป�)
วันท่ีได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการคร้ังแรก: 4 กรกฏาคม 2529 

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการบริษัทฯ

รายงานประจําป�
2560
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คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 มหาวิทยาลัย นิว เซ�าท� เวลส� ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญาตรี สาขากฎหมาย
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• หลักสูตร Director Certification Program (2546)
• หลักสูตร Audit Committee Program (2548)
 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู�บริหาร IMD เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร�แลนด�
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร: ไม�มี
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
 และกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
 และกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน
 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 และประธานกรรมการสรรหา ค�าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท� จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท บางกอกแร�นช� จํากัด (มหาชน)
2546-2558
• กรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน
 บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส� จํากัด (มหาชน)
2542-2558
• กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง
 บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส� จํากัด (มหาชน)
2539-2558
• กรรมการอิสระ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส� จํากัด (มหาชน)
2553-2557
• กรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท� จํากัด (มหาชน)
2551-2557
• กรรมการสรรหา ค�าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท� จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
ไม�มี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน
 มหาวิทยาลัย Caen ประเทศฝรั่งเศส
• ประกาศนียบัตรด�าน Project Analysis
 มหาวิทยาลัย Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตรด�าน Mid Career Management
 มหาวิทยาลัย Western Ontario ประเทศแคนาดา
• หลักสูตร Director Accreditation Program (2546)
• หลักสูตร Audit Committee Program (2550)
 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร: ไม�มี
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง
  และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง
  และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน
 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
• รองประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
• รองประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ล็อกซเล�ย� จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ  บริษัท เอเชียน ไฟย�โตซูติคอลส� จํากัด (มหาชน)
2556-2558
• กรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน
 บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส� จํากัด (มหาชน)
2543-2558
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง
 บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส� จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• ประธานกิตติมศักดิ์  สภาธุรกิจลุ�มแม�น้ําโขง 
• ประธานกรรมการบริหาร ศูนย�เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล
• รองประธานกรรมการ  หอการค�าไทย
• กรรมการ
 บริษัท สป� ออยล� แอนด� แก�ส เซอร�วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
• กรรมการ  บริษัท ฮามิลการ� จํากัด
• กรรมการ  สถาบันพระปกเกล�า

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน�
กรรมการอิสระ 
(อายุ 73 ป�)
วันท่ีได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการ
ครั้งแรก: 7 พฤษภาคม 2546

ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ�
กรรมการอิสระ
(อายุ 75 ป�)
วันท่ีได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการ
ครั้งแรก: 15 พฤษภาคม 2544

คณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 39



นายธงชัย อานันโทไทย*
กรรมการอิสระ
(อายุ 56 ป�)
วันท่ีได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการ
ครั้งแรก: 2 มีนาคม 2560

นางสาวศรินธร อุนยโกวิท
กรรมการอิสระ
(อายุ 47 ป�)
วันท่ีได�รับแต�งต้ังเป�นกรรมการ
คร้ังแรก: 9 มีนาคม 2558

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร�
 วิทยาลัยสมิท ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Director Accreditation Program (2558)
 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร: ไม�มี
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน 
• กรรมการอิสระ 
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
2542-2558
• ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร
 บริษัท เบอร�ด�า (ประเทศไทย) จํากัด

คณะกรรมการบริษัทฯ

รายงานประจําป�
2560

คณะกรรมการบริษัทฯ

รายงานประจําป�
2560

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัย Notre Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร� (วิศวกรรมไฟฟ�า) 
 มหาวิทยาลัย Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Director Certification Program (2546)
 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ: 
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร: ไม�มี
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน 
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง
 และกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
• ผู�ช�วยผู�จัดการใหญ� Corporate Banking 
 ธนาคารกรงเทพ จํากัด (มหาชน)
2554-2559
• ผู�ช�วยผู�จัดการใหญ� และ
 ผู�อํานวยการลูกค�าธุรกิจรายกลางต�างจังหวัด
 ธนาคารกรงเทพ จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
ไม�มี
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นายสุรพล สุปรัชญา
กรรมการที่มิใช�ผู�บริหาร
(อายุ 65 ป�)
วันท่ีได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการ
ครั้งแรก: 22 มีนาคม 2539

นายโฮ กวงจิง(1)

กรรมการ
(อายุ 61 ป�)
วันท่ีได�รับแต�งต้ังเป�นกรรมการ
คร้ังแรก: 27 กุมภาพันธ� 2538

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ปริญญาตรี สาขาสถาป�ตยกรรมศาสตร (เกียรตินิยมเหรียญทอง)
 มหาวิทยาลัยแห�งประเทศสิงคโปร�
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร: 
น�องชายของ นายโฮ กวงป�ง และอาของนายโฮ เรน ฮวา
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน 
• กรรมการ  บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
• กรรมการท่ีมิใช�ผู�บริหาร  บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
2540-2558
• กรรมการ  บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส� จํากัด (มหาชน)
2548-2554
• กรรมการผู�จัดการ (บริการด�านออกแบบ)
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข�องของ
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)(2)
• กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข�องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด 
• กรรมการ Profit Chain Ltd.
• กรรมการ บริษัท ลานนา แลนด� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด
• กรรมการ บริษัท แม�มาลัยดอยรีสอร�ท จํากัด
• กรรมการ บริษัท แพล็ททินัม เอ็นเตอร�ไพรส� จํากัด 
 และบริษัทที่เกี่ยวข�อง
• กรรมการ Li-Ho Holdings (Private) Limited 
 และบริษัทที่เกี่ยวข�อง
• กรรมการ Chang Fung Company Limited
• กรรมการ PT Bintan Hotels
• กรรมการ Freesia Investments Ltd. 
• กรรมการ Vail Enterprises Group Corp.
2543-2559
• กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ�มันสําปะหลัง จํากัด
2549-2559
• กรรมการ Bibace Investments Ltd

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ปริญญาโท สาขาบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
• ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตแห�งประเทศไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (2552)
 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร: ไม�มี
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน 
• กรรมการท่ีมิใช�ผู�บริหาร
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
• กรรมการท่ีมิใช�ผู�บริหาร  บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
2556-2559
• รองประธานกรรมการบริษัท 
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
2539-2558
• กรรมการ  บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส� จํากัด (มหาชน)
2550-2555
• รองประธานกรรมการบริหาร  
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
2539-2555
• กรรมการ  บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
2543-2559
• กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ�มันสําปะหลัง จํากัด
2546-2559
• กรรมการ บริษัท เวียดนามแทปป�โอก�า จํากัด
2539-2559
• กรรมการ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 
2551-2555
• กรรมการ บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด
2539-2555
• กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข�องของ
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯคณะกรรมการบริษัทฯ
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นายเอเรียล พี วีร�า
กรรมการที่มิใช�ผู�บริหาร
(อายุ 65 ป�)
วันท่ีได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการ
ครั้งแรก: 13 พฤษภาคม 2540

นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล(1)

กรรมการ
(อายุ 53 ป�)
วันท่ีได�รับแต�งต้ังเป�นกรรมการ
คร้ังแรก: 21 พฤศจิกายน 2555

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี 
 มหาวิทยาลัยโอคแลนด� ประเทศนิวซีแลนด�
• Associate Chartered Accountant, 
 New Zealand Society of Accountants
 (ป�จจบันรู�จักในนาม New Zealand Institute of 
 Chartered Accountants)
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร: ไม�มี
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน 
• กรรมการ  บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
• กรรมการผู�จัดการกลุ�มบริษัท และผู�บริหารสูงสุดฝ�ายการเงิน
 บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• กรรมการ  บริษัทที่เกี่ยวข�องของ
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)(2)
• กรรมการ  บริษัทที่เกี่ยวข�องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด
• กรรมการ  Tropical Resorts Limited และบริษัทที่เกี่ยวข�อง
• กรรมการ  Tropical Resorts Management Co. Ltd.
 และบริษัทที่เกี่ยวข�อง
• กรรมการ  Singapore-Bintan Resort Holdings Pte Ltd 
• กรรมการ  Donvale Limited 
• กรรมการ  Debenham Limited 
• กรรมการ  Hotel Management Ltd 
• กรรมการ  Private Collection (S) Pte. Ltd.

คณะกรรมการบริษัทฯ

รายงานประจําป�
2560

คณะกรรมการบริษัทฯ

รายงานประจําป�
2560

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห�งประเทศสิงคโปร�
• ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศฟ�ลิปป�นส�
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร: ไม�มี
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน 
• กรรมการท่ีมิใช�ผู�บริหาร  
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
• กรรมการท่ีมิใช�ผู�บริหาร  บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
• กรรมการท่ีมิใช�กรรมการอิสระ และมิใช�ผู�บริหาร
 บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด 
2556-2558
• กรรมการ  บริษัท ไทยวาสตาร�ช จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ  บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส� จํากัด (มหาชน)
2540-2556
• กรรมการ  บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• กรรมการ  ICD (HK) Limited
2537-2557
• กรรมการ  บริษัทที่เกี่ยวข�องของ
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
2538-2557
• ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ
 บริษัทที่เกี่ยวข�องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด
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นายโฮ เรน ฮวา(1)

กรรมการ
(อายุ 35 ป�)
วันท่ีได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการ
ครั้งแรก: 9 พฤศจิกายน 2554

นายชานคราร� ชานดราน(1)

กรรมการ
(อายุ 55 ป�)
วันท่ีได�รับแต�งต้ังเป�นกรรมการ
คร้ังแรก: 21 พฤศจิกายน 2555

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยคิงส�ตัน ประเทศอังกฤษ
• หลักสูตรอาชีวศึกษาระดับสูง สาขาการเงิน
   เซาท� เวส ลอนดอน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร: ไม�มี
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน 
• กรรมการ และกรรมการผู�จัดการ
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
• กรรมการผู�จัดการ ธุรกิจโรงแรมท่ีเป�นเจ�าของ 
 และกรรมการผู�จัดการ (ธุรกิจสปา)
 บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด
• กรรมการท่ีมิใช�ผู�บริหาร  บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• กรรมการ  บริษัทที่เกี่ยวข�องของ
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)(2)
• กรรมการ  บริษัทที่เกี่ยวข�องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด 
• กรรมการ  บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด� รีสอร�ท 
 (ประเทศไทย) จํากัด 
2554-2559
• กรรมการผู�จัดการ  ลากูน�า ลังโก เวียดนาม

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร� 
 (การเงินและการจัดการ) (เกียรตินิยม)
 วอร�ตันสคูล มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร: 
บุตรชายของนายโฮ กวงป�ง และหลานชายของนายโฮ กวงจิง
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน 
• กรรมการ  บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
2558
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
 บริษัท ไทยวาสตาร�ช จํากัด  (มหาชน)
2554-2558
• กรรมการ  บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส� จํากัด  (มหาชน)
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ
 บริษัทที่เกี่ยวข�องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด 
• ประธานกรรมการบริษัท
 Thai Wah International Trade (Shanghai) Company Limited
• กรรมการ  Bibace Investments Ltd.
• กรรมการ  Bibace Management Company Limited
• กรรมการ  Casita Holdings Ltd.
• กรรมการ  Dawina Investments Ltd.
• กรรมการ  ICD (HK) Limited
• กรรมการ  Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข�อง
• กรรมการ  Sin-Hai Offshore Company Limited
• กรรมการ  บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด
• กรรมการ  Thai Wah Vietnam Company Limited
• กรรมการ  TWPC Investment (Cambodia) Co., Ltd.
• กรรมการ  United Insulation Service Pte. Ltd.
2559-2560
• กรรมการ  บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ�มันสําปะหลัง จํากัด

คณะกรรมการบริษัทฯคณะกรรมการบริษัทฯ
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นายสจ�วต เดวิด เรดดิ้ง(1)

กรรมการ
(อายุ 50 ป�)
วันท่ีได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการ
ครั้งแรก: 10 สิงหาคม 2549

คณะกรรมการบริษัทฯ

รายงานประจําป�
2560

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 มหาวิทยาลัยเวสเทอร�นซิดนีย� ประเทศออสเตรเลีย
• Associate Chartered Accountant, 
 Institute of Chartered Accountants ประเทศออสเตรเลีย
• หลักสูตร Director Certification Program (2553)
 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร: ไม�มี
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน 
• กรรมการ  บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
2556
• รองกรรมการผู�จัดการ  
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
2552-2555
• ผู�อํานวยการ ฝ�ายบัญชีและการเงิน 
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• กรรมการ  บริษัทที่เกี่ยวข�องของ
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)(2)
• ผู�อํานวยการอาวุโส ฝ�ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย�กลุ�มบริษัท
 บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด

หมายเหตุ
- กรรมการและผู�บริหารทุกท�าน “ไม�มี” ประวัติการกระทําผิดกฏหมาย
- การเป�ดเผย “สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ” เป�นไปตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535
* นายธงชัย อานันโทไทย ได�รับแต�งตั้งเป�น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนใหม�ของบริษัทฯ แทนที่ นายอุดม วิชยาภัย ซึ่งลาออกจากตําแหน�ง 
 ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ� 2560
(1) ผู�มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง
(2) รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข�อ  “ข�อมูลการดํารงตําแหน�งของกรรมการและผู�บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560”
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คณะผู�บริหารของบริษัทฯ*

 นายโฮ กวงป�ง ประธานกรรมการบริหาร
 

 นายชานคราร� ชานดราน กรรมการผู�จัดการ
 

 นายควน เชท ผู�อํานวยการ ฝ�ายการเงินและบริหาร

 นายยิว โฮว เดวิท ซีท ผู�ช�วยผู�อํานวยการอาวุโส ฝ�ายธุรกิจโรงแรม

 นางสาวพิพลอย ปลื้มอารมย� ผู�ช�วยผู�อํานวยการ ฝ�ายบริหารทรัพยากรบุคคล

 นางสาวอารีวรรณ� ศรีวิชชุพงษ� ผู�ช�วยผู�อํานวยการ ฝ�ายการเงิน

หัวหน�าฝ�ายตรวจสอบภายในกลุ�มบริษัท

 นายเฉิน ทราย ฮิม ผู�ช�วยผู�อํานวยการ ฝ�ายตรวจสอบภายในกลุ�มบริษัท

เลขานุการบริษัทฯ

 นางนันชลี เขจรนันทน� เลขานุการบริษัทฯ และ
  ผู�ช�วยผู�อํานวยการ ฝ�ายบริหารงานองค�กร

คณะผู�บริหารของบริษัทฯ

คณะผู�บริหารของบริษัทฯ หัวหน�าฝ�ายตรวจสอบภายในกลุ�มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ

ประวัติตามที่เป�ดเผยในหัวข�อ
“คณะกรรมการบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560”

ประวัติตามที่เป�ดเผย
ในหัวข�อถัดไป

หมายเหตุ
- กรรมการและผู�บริหารทุกท�าน “ไม�มี” ประวัติการกระทําผิดกฏหมาย
* ตั้งแต�วันที่ 1 กุมภาพันธ� 2558  ตําแหน�งผู�ช�วยผู�อํานวยการข้ึนไปทั้งหมด เข�าข�ายเป�นผู�บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�

ประวัติชื่อ-สกุล ตําแหน�ง
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คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยแห�งประเทศสิงคโปร�
• หลักสูตร Director Certification Program (2545)
 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร: ไม�มี
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน 
• ผู�อํานวยการ ฝ�ายการเงินและบริหาร
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
2557-2559
• ผู�ช�วยผู�อํานวยการอาวุโส ฝ�ายการเงินและบริหาร
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
2543-2558
• กรรมการ  บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส� จํากัด (มหาชน) 
2555-2556
• ผู�ช�วยผู�อํานวยการอาวุโส ฝ�ายบริหารจัดการสินทรัพย�
 พัฒนาและกํากับดูแลโครงการเฉพาะกิจ
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
2551-2554
• ผู�ช�วยผู�อํานวยการอาวุโส ฝ�ายบริหารจัดการสินทรัพย�
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• กรรมการ  บริษัทที่เกี่ยวข�องของ
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)(1)
2551-2558
• กรรมการ  บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด

นายควน เชท
ผู�อํานวยการ
ฝ�ายการเงินและบริหาร 
(อายุ 51 ป�) 

นายยิว โฮว เดวิท ซีท
ผู�ช�วยผู�อํานวยการอาวุโส 
ฝ�ายธุรกิจโรงแรม
(อายุ 63 ป�)

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ประกาศนียบัตร สาขาบริหารจัดการโรงแรม
 สถานบันชาเทค ประเทศสิงคโปร�
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร: ไม�มี
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน 
• ผู�ช�วยผู�อํานวยการอาวุโส ฝ�ายธุรกิจโรงแรม
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• กรรมการ
 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร�ท แอนด� สปา (ไทยแลนด�) จํากัด 
2555-2556
• ผู�ช�วยผู�อํานวยการอาวุโส และรองกรรมการผู�จัดการ
 บริษัท ลากูน�า เวียดนาม จํากัด
2543-2555
• ผู�ช�วยผู�อํานวยการอาวุโส และกรรมการบริหาร
 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร�ท แอนด� สปา (ไทยแลนด�) จํากัด

คณะผู�บริหารของบริษัทฯ

รายงานประจําป�
2560
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นางสาวอารีวรรณ� ศรีวิชชุพงษ�
ผู�ช�วยผู�อํานวยการ
ฝ�ายการเงิน
(อายุ 45 ป�)

นางสาวพิพลอย ปลื้มอารมย�
ผู�ช�วยผู�อํานวยการ
ฝ�ายบริหารทรัพยากรบุคคล
(อายุ 59 ป�) 

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
 (การจัดการเชิงกลยุทธ�) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
• หลักสูตร Director Certification Program (2557)
 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร: ไม�มี
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน 
• ผู�ช�วยผู�อํานวยการ ฝ�ายการเงิน
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• กรรมการ  บริษัทที่เกี่ยวข�องของ
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)(1)

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร�
 จฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร: ไม�มี
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน 
• ผู�ช�วยผู�อํานวยการ ฝ�ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน
• กรรมการ  บริษัทที่เกี่ยวข�องของ
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)(1)

คณะผู�บริหารของบริษัทฯ
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คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง  ประเทศสิงคโปร�
• Chartered Accountant of Singapore (CA (Singapore))
• Certified Internal Auditor (CIA), 
• Certification in Control Self-Assessment (CCSA) และ
• Certification in Risk Management Assurance (CRMA),
 The Institute of Internal Auditors, USA
• Certified Fraud Examiner (CFE)
 Association of Certified Fraud Examiners, USA
• Certified Information Systems Auditor (CISA), ISACA, USA
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร: ไม�มี
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน 
• ผู�ช�วยผู�อํานวยการ ฝ�ายตรวจสอบภายในกลุ�มบริษัท
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
• ผู�ช�วยผู�อํานวยการ ฝ�ายตรวจสอบภายในกลุ�มบริษัท
 บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด 
2557-2559
• ผู�จัดการอาวุโส ฝ�ายตรวจสอบภายในกลุ�มบริษัท
 บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด 
2554-2557
• ผู�จัดการ ฝ�ายตรวจสอบภายใน
 OUE Limited / OUE Hospitality Trust / 
 OUE Commercial REIT
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
2553-2554
• ผู�ช�วยผู�จัดการ
 KPMG - Internal Audit, Risk and Compliance Services
2551-2553
• พนักงานอาวุโส
 KPMG - Internal Audit, Risk and Compliance Services
2550-2551
• พนักงาน
 KPMG - Internal Audit, Risk and Compliance Services
2548-2550
• ผู�ช�วยฝ�ายตรวจสอบ
 Ernst & Young - Assurance & Advisory Business Services

นายเฉิน ทราย ฮิม
ผู�ช�วยผู�อํานวยการ
ฝ�ายตรวจสอบภายในกลุ�มบริษัท
(อายุ 36 ป�)

นางนันชลี เขจรนันทน�
เลขานุการบริษัทฯ และ ผู�ช�วยผู�อํานวยการ
ฝ�ายบริหารงานองค�กร
(อายุ 51 ป�)

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝ�กอบรมกรรมการ:
• ปริญญาโท สาขาดิเวลลอปเม�นท�แอดมินีสทเรชั่น
 มหาวิทยาลัยเวสเทอร�นมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Director Accreditation Program (2546)
• หลักสูตร Company Secretary Program (2545)
• หลักสูตร Effective Minutes Taking Program (2549)
 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ:
ไม�มี (ไม�มีการเปล่ียนแปลงระหว�างป�)
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร: ไม�มี
ประสบการณ�ทํางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง:
กิจการที่เป�นบริษัทจดทะเบียน
ป�จจบัน 
• เลขานุการบริษัทฯ และผู�ช�วยผู�อํานวยการ ฝ�ายบริหารงานองค�กร
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
2551-2555
• ผู�ช�วยผู�อํานวยการอาวุโส สํานักเลขานุการบริษัท
 บริษัท ทิสโก�ไฟแนนเชียลกร�ป จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
ไม�มี

คณะผู�บริหารของบริษัทฯ

รายงานประจําป�
2560

หมายเหตุ
- กรรมการและผู�บริหารทุกท�าน “ไม�มี” ประวัติการกระทําผิดกฏหมาย
- การเป�ดเผย “สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ” เป�นไปตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย�
 และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535
* ต้ังแต�วันท่ี 1 กุมภาพันธ� 2558  ตําแหน�งผู�ช�วยผู�อํานวยการข้ึนไปท้ังหมด เข�าข�ายเป�นผู�บริหารของบริษัทฯ
 ตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�
(1) รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหัวข�อ “รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย�อย ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2560”
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บันยัน ทรี ภูเก็ต
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รายชื่อ LRHลําดับ
ที่

บริษัทย�อย

AVCI BGL BT1 BT2 BT3 BT4 BTD BTG(S) BTG(T) CGL L3 LBTL

 1 นายโฮ กวงป�ง   BoDC, CEO, M - - - - - - - - - - - -

 2 นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน� ID, ARCC, NRC - - - - - - - - - - - -

 3 ดร.ชิงชัย    หาญเจนลักษณ�  ID, ARC, NRCC - - - - - - - - - - - -

 4 นายธงชัย  อานันโทไทย ID, ARC, NRC - - - - - - - - - - - -

 5 นางสาวศรินธร  อุนยโกวิท ID - - - - - - - - - - - -

 6 นายสุรพล  สุปรัชญา NED - - - - - - - - - - - -

 7 นายโฮ  กวงจิง  /  - / / / / / / - / - / /

 8 นายเอเรียล  พี วีร�า NED - - - - - - - - - - - -

 9 นายเอ็ดดี้  ซี ฮอก ไล  / PC / / / / / / / / / / /

 10 นายโฮ เรน ฮวา / - - - - - - - - - - - -

 11 นายชานคราร� ชานดราน  /, MD, M - / / / / / / - / / / /

 12 นายสจ�วต เดวิด เรดดิ้ง   / PD / / / / / / / / - / /

 13 นายควน  เชท M / / / / / / / - / / / /

 14 นายยิว โฮว เดวิท ซีท M - - - - - - - - - - - -

 15 นางสาวพิพลอย  ปลื้มอารมย�    M - - - - - - - - - - - -

 16 นางสาวอารีวรรณ�  ศรีวิชชุพงษ�  M - / / / / / / - / / / /

 17 นายเฉิน   ทราย ฮิม M - - - - - - - - - - - -

 18 นางนันชลี  เขจรนันทน� M - - - - - - - - - - - -

หมายเหตุ :
BoDC = ประธานกรรมการบริษัท CEO = ประธานกรรมการบริหาร
ID  = กรรมการอิสระ MD  = กรรมการผู�จัดการ
PD  = President Director,   PC  = President Commissioner
ARCC = ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง ARC = กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง
NRCC = ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน NRC  = กรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน
NED  = กรรมการท่ีมิใช�ผู�บริหาร /  = กรรมการ
-  = ไม�ดํารงตําแหน�งใดๆ M  = ผู�บริหารตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�  

- นายธงชัย อานันโทไทย ได�รับแต�งตั้งเป�น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนใหม�ของบริษัทฯ แทนที่ นายอุดม วิชยาภัย ซึ่งลาออกจาก
 ตําแหน�ง ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ� 2560

ชื่อเต็มของบริษัทปรากฏในหัวข�อ “ชื่อย�อและชื่อเต็มของบริษัท”

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู�บริหารของบริษัทฯ

ข�อมูลการดํารงตําแหน�งของกรรมการและผู�บริหารของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

รายงานประจําป�
2560
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บริษัทย�อย บริษัทที่เกี่ยวข�องกันบริษัทร�วม

LHC LVLLEL LLL MCPLGL LSC PKRD PSD TLDC TWDC TWPL TWRH TWT TWT2 BTC TRL BI HHBR TWPC

 - - - - - - - - - - - - - - - - BoDC / - BoDC

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ID

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ID

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NED 

 - - - - - - / / / - / / / / / - - - - NED

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NED

 - - - / - / / / / - / / / / / / / - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - / - CEO,/

 - / / / / / / / / - / / / / / - - - - NED

 / / / / / / / / / / / / / / / - - - - - 

 / / / / / / / / / / / / / / / - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 / / - - / - - - - - - - - - - - - - - - 

 / / - - / / / / / - / / / / / - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู�บริหารของบริษัทฯ



คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู�บริหารของบริษัทฯ

52   

 1 นายโฮ กวงจิง - / / / / / / - / -

 2 นายควน เชท / / / / / / / - / /

 3 นายสจ�วต  เดวิด เรดดิ้ง PD / / / / / / / / - 

 4 นางสาวอารีวรรณ�  ศรีวิชชุพงษ� - / / / / / / - / / 

 5 นายชานคราร� ชานดราน - / / / / / / - / /

 6 นางแคลร� เชียง ซี งอ - - - - - - - / / -

 7  นายพิทักษ� บุญพจนสุนทร - - - - - - - - - - 

 8 นายเอ็ดดี้  ซี ฮอก ไล PC / / / / / / / / / 

 9 นายบุญ ยงสกุล - - - - - - - - - - 

 10 นางสาวศรีญา ยงสกุล - - - - - - - - - - 

 11 นางกิ่งกาญจน� โอฬารกาญจนิน - - - - - - - - / -

 12 นางสาวป�ลันธนา ชรินกาญจน� - - - - - - - - / -

 13 นางสาวพิพลอย  ปลื้มอารมย�  - - - - - - - - - -

 14 นายกนต�ธีร� วรพิทยุต - / / / / / - - / -

 15 นายกิตติ์ธเนศ เธียรวุฒิวงศ� - - - - - - / - - -

 16 นายอํานวย นวโชติไชยกุล - - - - - - - - - -

 17  นายดีจูไนดี มัสคู / - - - - - - - - -

รายชื่อลําดับ
ที่

บริษัทย�อย

AVCI BGL BT1 BT2 BT3 BT4 BTD BTG(S) BTG(T) CGL

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย�อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ  :  

หมายเหตุ   
PC = President Commissioner,
PD = President Director,
/ = กรรมการ,  - = ไม�ดํารงตําแหน�งใดๆ

ชื่อเต็มของบริษัทปรากฏในหัวข�อ “ชื่อย�อและชื่อเต็มของบริษัท” 

รายงานประจําป�
2560
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บริษัทย�อย

L3 LHC MCPLBTL LLL PKRDLEL LSC PSDLGL LVL TLDC TWPLTWDC TWRH TWT TWT2

 / / - - - - - - / / / - / / / / /

 / / / / / / / / / / / / / / / / /

 / / / / / / / / / / / / / / / / /

 / / / / - - / / / / / - / / / / /

 / / - / / / / / / / / - / / / / /

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

 - - - - - - - - - - - / - - - - -

 / / - - - / - / / / / - / / / / /

 - - - - - / - - - - - - - - - - -

 - - - - - / - - - - - - - - - - -

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

 - - / / - - / - - - - - - - - - -  

 / - / / - - / / / - / - - - - / /

 - / - / / / / - - / - - / / / - - 

 - - - - / - - - - - - - - - - - -

 - - - - - - - - - - - - - - - - -
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1. ธีรวุฒิ โทธรัตน�  ผู�จัดการอาวุโส ฝ�ายจัดการการท�องเที่ยว
 บริษัท ลากูน�า เอ็กซ�เคอร�ชั่น จํากัด
2. เดวิท ซีท ยิว โฮว ผู�ช�วยผู�อํานวยการอาวุโส ฝ�ายธุรกิจโรงแรม
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
3. แอนโทนี่ โล ผู�ช�วยผู�อํานวยการอาวุโส ฝ�ายการบริการ
 บริษัท ลากูน�าเซอร�วิส จํากัด
4. แกรี่ย� อลัน โอเด็น ผู�จัดการอาวุโส ฝ�ายโครงการก�อสร�าง
 บริษัท ภูเก็ต รีสอร�ท ดีเวลลอปเมนต� จํากัด
5. สจ�วต เดวิด เรดดิ้ง ผู�อํานวยการอาวุโส ฝ�ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย�กลุ�มบริษัท
 บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด
6. ชานคราร� ชานดราน กรรมการผู�จัดการ และผู�อํานวยการอาวุโส
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
7. ควน เชท ผู�ช�วยผู�อํานวยการอาวุโส ฝ�ายการเงินและบริหาร
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
8. กนต�ธีร� วรพิทยุต ผู�จัดการอาวุโส ฝ�ายกฎหมาย
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
9. รอย เลา ผู�ช�วยผู�อํานวยการ ฝ�ายการตลาดอสังหาริมทรัพย�
 บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด
10. สราวุธ จันทรสุวรรณ ผู�จัดการอาวุโส ฝ�ายโครงการและพัฒนาอสังหาริมทรัพย�
 บริษัท ภูเก็ต รีสอร�ท ดีเวลลอปเมนต� จํากัด
11. ภรทิพย� กันเขียว ผู�จัดการอาวุโส ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
12. พิพลอย ปลื้มอารมย� ผู�ช�วยผู�อํานวยการ ฝ�ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
13. บุบผา ประทีป ณ ถลาง ผู�จัดการอาวุโส ฝ�ายบริการลูกค�าอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน
 บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด
14. ไมเคิล ซีเท็ค ผู�จัดการท่ัวไป
 โรงแรม อังสนา ลากูน�า ภูเก็ต / โรงแรม อังสนา วิลล�า รีสอร�ท ภูเก็ต / โรงแรม ลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ ภูเก็ต รีสอร�ท
15. โลแกนด� ดาเลย� ผู�จัดการโรงแรม
 โรงแรม แคสเซีย ภูเก็ต
16. พอล แอนโทนี่ วิลสัน ผู�ช�วยผู�อํานวยการ ฝ�ายสนามกอล�ฟ
 บริษัท ลากูน�า แกรนด� จํากัด
17. ศรีราม กายลาซาม ผู�จัดการท่ัวไป / ผู�ช�วยผู�อํานวยการอาวุโส
 โรงแรม บันยัน ทรี ภูเก็ต
18. ชวงฮัน เจีย ผู�จัดการอาวุโส ฝ�ายขายและการตลาด
 บริษัท ลากูน�า บันยันทรี จํากัด
19. ภัสราภรณ� เกาทัณฑ� ผู�จัดการอาวุโส ฝ�ายดําเนินการด�านบริการลูกค�าอสังหาริมทรัพย�
 บริษัท ลากูน�า แกรนด� จํากัด
20. ประภา เหมมินทร� ผู�จัดการอาวุโส ฝ�ายขายและกิจกรรมองค�กร
 บริษัท ลากูน�าเซอร�วิส จํากัด
21. แพร สุนันทารักษ� ผู�จัดการอาวุโส ฝ�ายชุมชนสัมพันธ�และความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคม
 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)

คณะผู�บริหาร ลากูน�า ภูเก็ต

รายงานประจําป�
2560



 แคสเซีย ภูเก็ต

56   



ข�อมูลทั่วไป

สํานักงานใหญ�

บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
อาคารไทยวา 1 ชั้น 7, 22 และ 24, เลขที่ 21/17บี, 21/17ซี, 21/65, 21/66 และ 21/68
ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท� 66 (0) 2677 4455   l   โทรสาร 66 (0) 2285 0733
สาขา

390/1 หมู�ที่ 1 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
โทรศัพท� 66 (0) 7636 2300   l   โทรสาร 66 (0) 7632 4061  
Homepages

www.lagunaresorts.com (เว็บไซต�ธุรกิจ)   l   www.lagunaphuket.com (เว็บไซต�การตลาด)
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 

0107535000371

ประเภทธุรกิจหลัก

ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย�  
ทุนจดทะเบียน

2,116,753,580 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล�ว

1,666,827,010 บาท
จํานวนและประเภทหุ�นที่ได�ออกและมูลค�าต�อหุ�น

หุ�นสามัญจํานวน 166,682,701 หุ�น มูลค�าหุ�นละ 10 บาท
ข�อจํากัดสัดส�วนผู�ถือหุ�นต�างด�าว

ไม�เกินร�อยละ 49 ของหุ�นที่ได�ออกและได�ชําระแล�วทั้งหมดของบริษัทฯ
อัตราส�วนที่ยินยอมให�บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนรวม เพื่อผู�ลงทุนต�างด�าว จํากัด ลงทุนในหรือมีไว�ซึ่งหุ�นของบริษัทฯ

ไม�เกินร�อยละ 20 ของหุ�นที่ได�ออก และได�ชําระแล�วทั้งหมดของบริษัทฯ
นโยบายเงินป�นผลของบริษัทฯ

นโยบายเงินป�นผลของบริษัทฯ คือ การมุ�งมั่นที่จะเพิ่มมูลค�าเงินลงทุนให�ผู�ถือหุ�น และสนับสนุนผู�ถือหุ�นให�ลงทุนในบริษัทฯ อย�างยาวนานด�วย
การจ�ายเงินป�นผลที่มีอัตราการเติบโตต�อป�ที่สามารถคาดการณ�ได�และมิได�รับผลกระทบจากความผันผวนของกําไร ด�วยวัตถุประสงค�ดังกล�าว 
นโยบายเงินป�นผลของบริษัทฯ จึงเป�นไปตามหลักการของความมีเสถียรภาพ การคาดการณ�ได� และการเติบโตท่ีบริหารจัดการได� แนวทางเป�นดังน้ี:
• ความมีเสถียรภาพ บริษัทฯ จะจ�ายเงินป�นผลในแต�ละป� เว�นแต�กรณีที่บริษัทฯ เผชิญกับผลขาดทุนอย�างรนแรง เพื่อให�ผู�ถือหุ�นมิได�
   รับผลกระทบจากความผันผวนของกําไรในแต�ละป�
• การคาดการณ�ได� ผู�ถือหุ�นสามารถคาดคะเนถึงเงินป�นผลที่จะได�รับในแต�ละป�ได� ซึ่งอาจจะทําให�ผู�ถือหุ�นสามารถวางแผนบริหาร
   จัดการรูปแบบสัดส�วนการลงทุนของตนเองได�ดียิ่งขึ้น
• การเติบโตที่บริหารจัดการได� บริษัทฯ มุ�งมั่นที่จะจ�ายเงินป�นผลเพิ่มขึ้นในแต�ละป�และมีความผันแปรน�อยที่สุดภายใต�กรอบที่กําหนดกว�างๆ 
   แต�ต�องเป�นอัตราส�วนท่ีแปรผันตามผลกําไรจากการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงของบริษัทฯ เงินสด และการประมาณ
   การกระแสเงินสด
นโยบายเงินป�นผลของบริษัทย�อย

สําหรับนโยบายการจ�ายเงินป�นผลของบริษัทย�อยน้ัน บริษัทย�อยจะจ�ายเงินป�นผลจากกําไรสุทธิของบริษัทย�อย ท้ังน้ี การจ�ายเงินป�นผลจะนําป�จจัยต�างๆ
มาประกอบการพิจารณา อาทิเช�น ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล�อง การขยายธุรกิจ และป�จจัยที่เกี่ยวข�องในการบริหารงานของ
บริษัทย�อย ทั้งนี้ ไม�มีการกําหนดนโยบายการจ�ายเงินป�นผลเฉพาะเจาะจง  
จํานวนพนักงาน 

76 คน (เฉพาะพนักงานที่สังกัด บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

โครงสร�างบริษัทฯ และโครงสร�างการจัดการ

รายงานประจําป�
2560
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สัดส�วนการถือหุ�น
(ทางตรง+ทางอ�อม*)  (%)

บริษัท
(ชื่อย�อ)

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

มูลค�าที่ตราไว�
(บาท/หุ�น)

ทุนชําระแล�ว
(บาท)

ประเภทกิจการ สํานักงานใหญ� โทรศัพท� โทรสาร

 AVCI ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พัก บินตัน USD2,335,000 USD10.00 USD2,335,000 100.00 (62) 770 693 402 (62) 770 693 402

   ตากอากาศและธุรกิจสนามกอล�ฟ
 BGL ธุรกิจโรงแรม ภูเก็ต 1,546,000,000 100.00 1,546,000,000 100.00 6 (0) 7632 4101-7 66 (0) 7627 1808

 BI ธุรกิจลงทุน บริทิช เวอร�จิน USD50,000 USD0.01 USD10,100 19.80 (65) 6849 5888 (65) 6462 0186

   ไอร�แลนด�
 BT1 พัฒนาอสังหาริมทรัพย� ภูเก็ต 20,930,000 100.00 20,930,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2

 BT2 พัฒนาอสังหาริมทรัพย� ภูเก็ต 19,100,000 100.00 19,100,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2

 BT3 พัฒนาอสังหาริมทรัพย� ภูเก็ต 7,750,000 100.00 7,750,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2

  BT4 พัฒนาอสังหาริมทรัพย� ภูเก็ต 14,550,000 100.00 14,550,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2

 BTC**** ธุรกิจลงทุน สิงคโปร� -** -** SGD6,260,984 10.69 (65) 6849 5888 (65) 6462 0186

 BTD พัฒนาอสังหาริมทรัพย� ภูเก็ต 80,000,000 100.00 80,000,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2

 BTG(S) ร�านขายสินค�า สิงคโปร� -** -** SGD432,000 51.00 (65) 6849 5888 (65) 6462 0186

 BTG(T) ร�านขายสินค�า กรงเทพฯ 7,750,000 100.00 7,750,000 51.00 66 (0) 2677 3100 66 (0) 2677 3200

 CGL ธุรกิจลงทุน ฮ�องกง -*** -*** HKD2 100.00 (852) 2598 5234 (852) 2598 7500

 HHBR หยุดดําเนินกิจการชั่วคราว กรงเทพฯ 10,000,000 10.00 10,000,000 10.00 66 (0) 2454 0037 66 (0) 2454 1097

 L3 พัฒนาอสังหาริมทรัพย� ภูเก็ต 100,000 100.00 100,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2

 LBTL ธุรกิจโรงแรม ภูเก็ต 1,500,000,000 100.00 1,500,000,000 100.00 66 (0) 7632 4374 66 (0) 7632 4375

  และพัฒนาอสังหาริมทรัพย�
 LEL ธุรกิจให�บริการด�านท�องเที่ยว ภูเก็ต 8,000,000 100.00 8,000,000 49.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2370

 LGL ธุรกิจสนามกอล�ฟ ภูเก็ต 1,000,000,000 100.00 1,000,000,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2

  และพัฒนาอสังหาริมทรัพย�
 LHC ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พัก ภูเก็ต 330,000,000 100.00 330,000,000 100.00 66 (0) 7636 2400 66 (0) 7636 2401

  ตากอากาศและพัฒนา
  อสังหาริมทรัพย�
 LLL พัฒนาอสังหาริมทรัพย� ภูเก็ต 1,000,000 100.00 1,000,000 95.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2

บริษัทที่บริษัทฯ ถือครองตั้งแต�ร�อยละ 10 ขึ้นไป

โครงสร�างบริษัทฯ และโครงสร�างการจัดการ

รายงานประจําป�
2560
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หมายเหตุ:
* นับเฉพาะบริษัทที่บริษัทฯ ถือครองผ�านบริษัทย�อย (ตั้งแต�ร�อยละ 50) เท�านั้น
** นับตั้งแต�วันที่ 30 มกราคม 2549 หลักเกณฑ�เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและมูลค�าที่ตราไว�ต�อหุ�นของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร�ได�ถูกยกเลิกโดยผลแห�งกฎหมาย
*** นับตั้งแต�วันที่ 3 มีนาคม 2537 หลักเกณฑ�เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและมูลค�าที่ตราไว�ต�อหุ�นของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศฮ�องกงได�ถูกยกเลิกโดยผลแห�งกฎหมาย
****  LBTL ขายหุ�นร�อยละ 24.52 ใน LBTH และได�ปรับโครงสร�างการถือหุ�นใน LBTH ส�วนที่เหลืออีกร�อยละ 24.52 เป�นการถือหุ�นใน BTC ในสัดส�วนการถือหุ�นที่กําหนดจากมูลค�าการซื้อขายหุ�นร�อยละ 24.52
      ต�อมูลค�ายุติธรรมของ BTC ที่ประเมินโดยผู�ประเมินราคาอิสระ การปรับโครงสร�างการถือหุ�นดังกล�าวส�งผลให� LBTL มีสัดส�วนการถือหุ�นใน BTC ร�อยละ 10.69

-  ชื่อเต็มของบริษัทปรากฏในหัวข�อ “ชื่อย�อและชื่อเต็มของบริษัท”

สัดส�วนการถือหุ�น
(ทางตรง+ทางอ�อม*)  (%)

บริษัท
(ชื่อย�อ)

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

มูลค�าที่ตราไว�
(บาท/หุ�น)

ทุนชําระแล�ว
(บาท)

ประเภทกิจการ สํานักงานใหญ� โทรศัพท� โทรสาร

บริษัทที่บริษัทฯ ถือครองตั้งแต�ร�อยละ 10 ขึ้นไป (ต�อ)

โครงสร�างบริษัทฯ และโครงสร�างการจัดการ

 LSC ให�บริการสาธารณูปโภคและ ภูเก็ต 90,500,000 100.00 90,500,000 72.90 66 (0) 7630 5639-42 66 (0) 7630 5643

  บริการอื่นๆ แก�โรงแรม 
  ของบริษัทย�อย
 LVL ธุรกิจโรงแรม ภูเก็ต 6,000,000 100.00 6,000,000 100.00 66 (0) 7633 6900 66 (0) 7633 6970

 MCP พัฒนาอสังหาริมทรัพย� กรงเทพฯ 232,300,000 100.00 232,300,000 100.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733

 PKRD พัฒนาอสังหาริมทรัพย� ภูเก็ต 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2

 PSD พัฒนาอสังหาริมทรัพย� กรงเทพฯ 28,400,000 100.00 28,400,000 100.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733

 TLDC พัฒนาอสังหาริมทรัพย� กรงเทพฯ 251,000,000 1,000.00 251,000,000 50.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733

 TRL ลงทุนและพัฒนารีสอร�ท ฮ�องกง -*** -*** USD21,000,000 25.87 (852) 2522 7239 (852) 2845 2754

 TWDC พัฒนาอสังหาริมทรัพย� ภูเก็ต 214,370,000 100.00 214,370,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2

 TWPC ผลิตภัณฑ�ประเภทวุ�นเส�น แป�งมัน กรงเทพฯ 880,420,930 1.00 880,420,930 10.03 66 (0) 2285 0040 66 (0) 2285 0270-1

   สําปะหลัง และผลิตภัณฑ�อาหารอื่นๆ
 TWPL ธุรกิจโรงแรม ให�เช�าพื้นที่อาคาร กรงเทพฯ 2,250,000,000 100.00 2,250,000,000 100.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733

  สํานักงาน และพัฒนา
  อสังหาริมทรัพย�
 TWRH ธุรกิจลงทุน  กรงเทพฯ 1,550,000,000 100.00 1,550,000,000 100.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733

  และพัฒนาอสังหาริมทรัพย�
 TWT ธุรกิจให�เช�าพื้นที่อาคารสํานักงาน กรงเทพฯ 455,000,000 100.00 455,000,000 100.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733

 TWT2 พัฒนาอสังหาริมทรัพย� กรงเทพฯ 21,000,000 100.00 21,000,000 100.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733

บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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โครงสร�างบริษัทฯ และโครงสร�างการจัดการ

รายงานประจําป�
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โครงสร�างการถือหุ�น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ : ชื่อเต็มของบริษัทปรากฏในหัวข�อ “ชื่อย�อและชื่อเต็มของบริษัท”
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หมายเหตุ:
# = ณ วันป�ดสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นครั้งล�าสุด ผู�ลงทุนสามารถดูข�อมูลผู�ถือหุ�นที่เป�นป�จจบันก�อนการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2561 ได�จาก www.lagunaresorts.com ซึ่งเป�นเว็บไซต�ธุรกิจ
  ของบริษัทฯ
* = บริษัท ซึ่งบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด มีอํานาจควบคุม 
**  =   ถือหุ�นของบริษัทฯ เพื่อและในนามของบริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด� รีสอร�ท จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท บันยัน ทรี คอร�เปอเรท จํากัด) ซึ่งเป�นบริษัทย�อยที่บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด
  ถือหุ�นอยู�ทั้งหมด
*** = บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด ถือหน�วยลงทุน 18,175,265 หน�วย ในบริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนรวม เพื่อผู�ลงทุนต�างด�าว จํากัด

รายนามผู�ถือหุ�นรายใหญ� ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560#

 1 กลุ�มบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด  91,422,911  54.8

  (1)  บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด 74,632,342 

  (2)  บริษัท บันยัน ทรี รีสอร�ท แอนด� สปา (ไทยแลนด�) จํากัด*  15,737,807 

  (3)  บริษัทหลักทรัพย� เมย�แบงก� กิม เอ็ง จํากัด** 1,052,762 

 2 บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนรวม เพื่อผู�ลงทุนต�างด�าว จํากัด***  22,487,465  13.5

 3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร� จํากัด   13,661,458  8.2

 4 นายสุวิทย� เลาหะพลวัฒนา  5,183,900  3.1

 5 นายวชิระ ทยานาราพร  4,250,000  2.6

 6 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)  3,480,200  2.1

 7 Goldman Sachs International  2,947,800  1.8

 8 บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)  1,250,000  0.7

 9 บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)  1,103,725  0.7

 10 State Street Europe Limited  1,053,202  0.6 

  ผู�ถือหุ�นรายย�อยอื่น  19,842,040  11.9

  รวม   166,682,701 100.0

จํานวนหุ�นที่ถือ จํานวน
หุ�นที่ถือรวม

%ลําดับที่ รายชื่อผู�ถือหุ�น

โครงสร�างบริษัทฯ และโครงสร�างการจัดการ
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รายงานประจําป�
2560

รายชื่อ ตําแหน�ง
จํานวนครั้งที่เข�าร�วมประชุม

ในป� 2560
/ จํานวนการประชุมทั้งสิ้น

โครงสร�างการจัดการ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย�อย 2 คณะ ดังนี้ (1) คณะกรรมการบริษัทฯ (2) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง และ (3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน
 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด�วยกรรมการจํานวน 12 ท�าน โดยมีกรรมการจํานวน 4 ท�านเป�นกรรมการอิสระ คิดเป�น 1 ใน 3 ของสมาชิก
คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด ดังนี้

*    คํานิยามของ “กรรมการอิสระ” ได�เป�ดเผยไว�ภายใต�หัวข�อ “การกํากับดูแลกิจการ”
1 นายธงชัย อานันโทไทย ได�รับแต�งตั้งเป�น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนใหม�ของบริษัทฯ แทนที่ นายอุดม วิชยาภัย 
 ซึ่งลาออกจากตําแหน�ง ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ� 2560 
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กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม

กรรมการผู�มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได�แก� “นายโฮ กวงป�ง นายโฮ กวงจิง นายสจ�วต เดวิด เรดดิ้ง นายโฮ เรน ฮวา นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล 
และ นายชานคราร� ชานดราน กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร�วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ”

อํานาจหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน�าที่หลักในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร�โดยรวมของกลุ�มบริษัทฯ รวมทั้งดูแลการบริหารจัดการธุรกิจของ
กลุ�มบริษัทฯ อย�างมีประสิทธิผล นอกเหนือจากหน�าที่ที่ได�กําหนดไว�ตามกฎหมายแล�ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีหน�าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. กํากับดูแลให�บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อประโยชน�ของผู�ถือหุ�น โดยยึดหลักการสําคัญ 4 ประการ ดังนี้
 1.1 ปฏิบัติหน�าที่ด�วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง (Duty of Care)

  1.2 ปฏิบัติหน�าที่ด�วยความซื่อสัตย�สุจริต (Duty of Loyalty)

  1.3 ปฏบิตัหิน�าทีใ่ห�เป�นไปตามหลกัการของกฎหมาย และข�อบังคับของบริษทัฯ รวมท้ังมตขิองคณะกรรมการบรษิทัฯ และมตทิีป่ระชมุผู�ถอืหุ�น
  (Duty of Obedience) 

 1.4 ปฏิบัติตามหลักการเป�ดเผยข�อมูล โดยเป�ดเผยข�อมูลต�อผู�ถือหุ�นอย�างถูกต�อง ครบถ�วน ตรวจสอบได� และทันเวลา (Duty of Disclosure)

2. กําหนดและดูแลให�วัตถุประสงค�และเป�าหมายหลักของบริษัทฯ เป�นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป�นวัตถุประสงค�และเป�าหมายที่สอดคล�องกับการ
 สร�างคุณค�าให�กับบริษัทฯ ลูกค�า ผู�มีส�วนได�เสีย และสังคมโดยรวม
3. กําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจ เป�าหมาย นโยบาย และกลยุทธ�ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และทบทวนให�มีความสอดคล�องกับการปลี่ยนแปลง
 ทางธุรกิจ
4. กํากับดูแลและอนุมัติการริเริ่มการดําเนินงานหลักของบริษัทฯ งบประมาณประจําป� การลงทุนที่สําคัญ และการตัดสินใจด�านเงินทุน
5. กําหนดและทบทวนโครงสร�างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค�ประกอบ สัดส�วนกรรมการที่เป�นอิสระที่เหมาะสมและจําเป�นต�อการนําพา
 องค�กรสู�วัตถุประสงค�และเป�าหมายหลักที่กําหนดไว�
6. กํากับดูแลให�การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร�งใสและชัดเจนเพื่อให�ได�คณะกรรมการท่ีมีคุณสมบัติสอดคล�องกับ
 องค�ประกอบที่กําหนดไว�
7. กํากับดูแลให�กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน�าที่และจัดสรรเวลาอย�างเพียงพอ
8. กํากับดูแลให�กรรมการมีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับบทบาทหน�าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เก่ียวข�องกับการประกอบธุรกิจ
 ตลอดจนสนับสนุนให�ได�รับการเสริมสร�างทักษะและความรู�สําหรับการปฏิบัติหน�าที่อย�างสม่ําเสมอ
9. กํากับดูแลให�มีการกําหนดโครงสร�างค�าตอบแทนกรรมการและการประเมินผลที่เหมาะสม
10. ดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให�มีจํานวน ความรู� ทักษะ ประสบการณ� และแรงจูงใจที่เหมาะสม
11. ให�ความสําคัญและสนับสนุนการสร�างนวัตกรรมที่ก�อให�เกิดมูลค�าแก�ธุรกิจควบคู�ไปกับการสร�างคุณประโยชน�ต�อลูกค�าหรือผู�ที่เกี่ยวข�อง และ
 มีความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม
12. ดูแลให�ฝ�ายจัดการประกอบธุรกิจอย�างมีความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม และสะท�อนอยู�ในแผนดําเนินการ เพื่อให�มั่นใจได�ว�าทุกฝ�าย
 ขององค�กรได�ดําเนินการสอดคล�องกับวัตถุประสงค� เป�าหมายหลัก และแผนกลยุทธ�ของกิจการ
13. จัดให�มีกรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค�กรท่ีสอดคล�องกับความต�องการของกิจการ รวมท้ังดูแลให�
 มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให�กิจการสามารถ
 บรรลุวัตถุประสงค�และเป�าหมายหลักของกิจการ
14. กํากับดูแลให�บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทําให�บรรลุวัตถุประสงค�อย�างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติ
 ให�เป�นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข�อง
15. ดูแลและจัดการความขัดแย�งของผลประโยชน�ที่อาจเกิดขึ้นได�ระหว�างบริษัทฯ กับฝ�ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู�ถือหุ�น รวมไปถึงการ
 ป�องกันการใช�ประโยชน�อันมิควรในทรัพย�สิน ข�อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และการทําธุรกรรมกับผู�ที่มีความสัมพันธ�เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ
 ในลักษณะที่ไม�สมควร
16. กํากับดูแลให�มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติด�านการต�อต�านคอร�รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารต�อผู�มีส�วนได�เสียของบริษัทฯ เพื่อให�เกิดการ
 นําไปปฏิบัติได�จริง

โครงสร�างบริษัทฯ และโครงสร�างการจัดการ
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17. กํากับดูแลให�บริษัทฯ มีกลไกในการรับเรื่องร�องเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
18. ให�ความสําคัญและดูแลให�บริษัทฯ มีระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเป�ดเผยข�อมูลสําคัญต�างๆ ที่ถูกต�อง เพียงพอ ทันเวลา เป�น
 ไปตามกฎเกณฑ� มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข�อง
19. ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล�องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้  ทั้งนี้หากบริษัทฯ ประสบป�ญหาทางการเงิน หรือ
 มีแนวโน�มจะประสบป�ญหา คณะกรรมการควรดูแลให�มั่นใจว�า บริษัทฯ มีแผนในการแก�ป�ญหา โดยคํานึงถึงสิทธิของผู�มีส�วนได�เสีย

หน�าท่ีดังกล�าวน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถดําเนินการได�โดยตรงหรือผ�านทางคณะกรรมการชุดย�อยต�างๆ ท่ีแต�งต้ังข้ึน อันได�แก�คณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนเป�นหลัก การมอบหมายหน�าที่จากคณะกรรมการบริษัทฯ
ไปยังคณะกรรมการชุดย�อยต�างๆ ย�อมทําให�คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถดําเนินงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ โดยเป�นการมอบหมายให�
คณะกรรมการชุดย�อยต�างๆ มีอํานาจตัดสินใจในประเด็นต�างๆ ภายใต�ขอบเขตอํานาจหน�าที่ที่กําหนดไว� แต�ยังคงรักษาการควบคุมที่มีต�อนโยบาย
และการตัดสินใจหลักไว�

วาระการดํารงตําแหน�ง

กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละ 3 ป� โดยกรรมการบริษัทฯ ซึ่งพ�นจากตําแหน�งตามวาระอาจได�รับการแต�งตั้งให�กลับเข�ามา
ดํารงตําแหน�งอีกได�

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงประกอบด�วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ จํานวน 3 ท�าน ดังนี้ 
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รายงานประจําป�
2560

รายชื่อ ตําแหน�ง

 นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน� ประธานกรรมการ
 ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ� สมาชิก
 นายธงชัย อานันโทไทย สมาชิก

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน� ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง มีพ้ืนฐานทางการศึกษาด�านบัญชี และมีประสบการณ�การทํางาน
เป�นกรรมการทางการเงินของบริษัท อีสต�เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ทําให�เป�นผู�มีความรู�และประสบการณ�เพียงพอที่จะสามารถ
ทําหน�าที่ในการสอบทานความน�าเชื่อถือของงบการเงิน

อํานาจหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

1. สอบทานให�บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย�างถูกต�องและเพียงพอ
2. สอบทานให�บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป�นอิสระ
 ของหน�วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให�ความเห็นชอบในการพิจารณาแต�งตั้ง โยกย�าย เลิกจ�าง หัวหน�าหน�วยงานตรวจสอบภายใน
3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต�งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป�นอิสระเพื่อทําหน�าที่เป�นผู�สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และเสนอค�าตอบแทนของบุคคล
 ดังกล�าว รวมทั้งเข�าร�วมประชุมกับผู�สอบบัญชีภายนอกโดยไม�มีฝ�ายจัดการเข�าร�วมประชุมด�วยอย�างน�อยป�ละ 1 ครั้ง 
4. รับผิดชอบแก�ไขป�ญหาความขัดแย�งระหว�างฝ�ายจัดการและผู�สอบบัญชีภายนอกเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ   
5. สอบทานให�บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และกฎหมาย
 ที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�ให�เป�นไปตามกฎหมาย และข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย�
 แห�งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให�มั่นใจว�ารายการดังกล�าวสมเหตุสมผลและเป�นประโยชน�สูงสุดต�อบริษัทฯ
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7. สอบทานหรอืหารือนโยบายท่ีเก่ียวกบัการประเมนิและบริหารความเส่ียง ตลอดจนขัน้ตอนวธิกีารท่ีฝ�ายจดัการจะต�องปฏบิตัเิพ่ือกํากบัดแูล และ
 ควบคุมความเสี่ยงดังกล�าว ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงจะเห็นควร 
8. กํากับดูแลให�มีกระบวนการบริหารความเส่ียงอย�างต�อเนื่อง และรายงานประเด็นป�ญหาที่น�าเป�นห�วงทั้งหมดแก�คณะกรรมการบริษัทฯ
9. สอบทานและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงทุกป� รวมทั้งเสนอต�อคณะกรรมการบริษัทฯ
 ให�มีการปรับปรงแก�ไขตามความจําเป�น
10. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อเป�ดเผยในรายงานประจําป�ของบริษัทฯ โดยประธานคณะกรรมการ
 ตรวจสอบและบริหารความเส่ียงเป�นผู�ลงนามในรายงานดังกล�าว ทั้งนี้  โดยมีเนื้อหาซึ่งประกอบด�วยข�อมูลอย�างน�อยดังต�อไปนี้
 ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต�อง ครบถ�วน เป�นที่เชื่อถือได�ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย หรือ
  กฎหมายที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู�สอบบัญชี
 จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�
 ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และการเข�าร�วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต�ละท�าน
 ช. ความเห็นหรือข�อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงได�รับจากการปฏิบัติหน�าที่ตามกฎบัตร และ 
 ซ. รายการอ่ืนที่เห็นว�าผู�ถือหุ�นและผู�ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต�ขอบเขตหน�าที่และความรับผิดชอบที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
  บริษัทฯ
11. ในการปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง หากพบหรือมีข�อสงสัยว�ามีรายการหรือการกระทําดังต�อไปนี้ ซึ่งอาจ
 มีผลกระทบอย�างมีนัยสําคัญต�อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
 ก. รายการท่ีเกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�
 ข. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร�องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
 ค. การฝ�าฝ�นกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับ
  ธุรกิจของบริษัทฯ 
 ให�คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงรายงานต�อคณะกรรมการของบริษัทฯ  เพื่อดําเนินการปรับปรงแก�ไขภายในเวลาที่
 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือฝ�ายจัดการไม�ดําเนินการให�มีการปรับปรง
 แก�ไขภายในเวลาดังกล�าวกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว�ามีรายการหรือการกระทําดังกล�าวต�อ
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�หรือตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
12. ดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองต�นให�แก�สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�และ
 ผู�สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต�วันที่ได�รับแจ�งจากผู�สอบบัญชี ข�อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ�อันควรสงสัยว�ากรรมการ ผู�จัดการ หรือ
 บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ได�กระทําความผิดตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และ
13. ดําเนินการอ่ืนใดตามที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด�วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง

ทั้งนี้ เพื่อให�การปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงบรรลุเป�าหมาย คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง
มีอํานาจในการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข�อง และเรื่องต�างๆ ภายใต�ขอบเขตอํานาจหน�าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และ
ด�วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให�มีอํานาจในการว�าจ�างหรือนําเอาผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�านมาปรึกษาหารือ และให�ความเห็นได�ตาม
ที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงพิจารณาว�าเหมาะสม

วาระการดํารงตําแหน�ง

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละ 2 ป�  โดยกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงซึ่งพ�นจากตําแหน�ง
ตามวาระอาจได�รับการแต�งตั้งให�กลับเข�ามาดํารงตําแหน�งอีกได�
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนประกอบด�วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ จํานวน 3 ท�าน ดังนี้

โครงสร�างบริษัทฯ และโครงสร�างการจัดการ

รายงานประจําป�
2560

รายชื่อ ตําแหน�ง

 ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ� ประธานกรรมการ
 นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน� สมาชิก
 นายธงชัย อานันโทไทย สมาชิก

อํานาจหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน

1. เสนอแนวทางและให�ความเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการข้ึนเงินเดือนประจําป� และนโยบายการจ�ายโบนัสของบริษัทฯ
2. พิจารณาทบทวนการจ�ายโบนัส การข้ึนเงินเดือน รวมทั้งสิ่งจูงใจทางด�านสวัสดิการและผลประโยชน�ของประธานกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ง
 ญาติของท�านซึ่งเป�นพนักงานของบริษัทฯ
3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติค�าใช�จ�ายของประธานกรรมการบริษัทฯ
4. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จําเป�น เสนอให�มีการเปล่ียนแปลงค�าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน�าที่ในคณะกรรมการบริษัทฯ
 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน
5. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จําเป�น เสนอให�มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสวัสดิการผลประโยชน� (เช�น การให�สิทธิพนักงานซื้อหุ�น
 เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอ่ืนๆ) นโยบายการข้ึนเงินเดือน และการจ�ายโบนัส สําหรับผู�บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ฝ�ายจัดการจะเป�น
 ผู�กําหนดเงินค�าจ�างของพนักงานแต�ละท�าน
6. กําหนดหลักเกณฑ�บุคคลที่จะดํารงตําแหน�งในคณะกรรมการบริษัทฯ
7. กําหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอย�างมีหลักเกณฑ�และโปร�งใส
8. เสนอ และ/หรือ ประเมินบุคคลที่สมควรได�รับการเสนอช่ือเป�นกรรมการบริษัทฯ และสมาชิกคณะกรรมการชุดย�อยให�คณะกรรมการบริษัทฯ 
 พิจารณาในกรณีที่มีตําแหน�งว�างลง
9. ประเมินความเป�นอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความต�องการว�าจะให�มีกรรมการอิสระท�านใหม�เพิ่มเติมตามนโยบายคณะกรรมการ
 บริษัทฯ หรือไม�
10. แจ�งรายชือ่กรรมการและสมาชกิคณะกรรมการชุดย�อยทีก่าํลังจะพ�นจากตาํแหน�งตามวาระให�แก�กรรมการบริษทัฯ และเสนอแนะคณะกรรมการ
 บริษัทฯ ว�าสมควรที่จะให�การสนับสนุนกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย�อยท�านนั้นๆ ให�กลับเข�าดํารงตําแหน�งต�อไปหรือไม�
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนอย�างน�อยป�ละ 1 ครั้ง และเสนอแนะการแก�ไขเปลี่ยนแปลงที่จําเป�น
 ต�อคณะกรรมการบริษัทฯ และ
12. รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนให�คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ  

ทั้งนี้ เพื่อช�วยให�คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน�าที่ได�บรรลุวัตถุประสงค�ตามที่ตั้งไว� คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค�าตอบแทนมีดุลพินิจในการแต�งตั้งที่ปรึกษาภายนอกที่เหมาะสม เพื่อช�วยในการพิจารณาทบทวนนโยบายต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับพนักงานที่
มีอยู�ในป�จจบัน เสนอแนะแผนเกี่ยวกับผลประโยชน�และสวัสดิการใหม�ๆ สําหรับพนักงาน และ/หรือ ดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง
กับทรัพยากรบุคคล

วาระการดํารงตําแหน�ง

กรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละ 2 ป�  โดยกรรมการที่พ�นจากตําแหน�งตามวาระอาจได�รับการแต�งตั้งให�
กลับเข�ามาดํารงตําแหน�งอีกได�

66   



รายชื่อ ตําแหน�ง

 นายโฮ กวงป�ง ประธานกรรมการบริหาร
 นายชานคราร� ชานดราน กรรมการผู�จัดการ
 นายควน เชท  ผู�อํานวยการ - ฝ�ายการเงินและบริหาร
 นายยิว โฮว เดวิท ซีท ผู�ช�วยผู�อํานวยการอาวุโส - ฝ�ายธุรกิจโรงแรม
 นางสาวพิพลอย ปลื้มอารมย� ผู�ช�วยผู�อํานวยการ - ฝ�ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 นางสาวอารีวรรณ� ศรีวิชชุพงษ� ผู�ช�วยผู�อํานวยการ - ฝ�ายการเงิน
 นายเฉิน  ทราย ฮิม ผู�ช�วยผู�อํานวยการ - ฝ�ายตรวจสอบภายในกลุ�มบริษัท
 นางนันชลี เขจรนันทน� ผู�ช�วยผู�อํานวยการ - ฝ�ายบริหารงานองค�กร

โครงสร�างบริษัทฯ และโครงสร�างการจัดการ

ผู�บริหาร* 

  

ผู�บริหารของบริษัทฯ ประกอบด�วยบุคคล ดังนี้

หมายเหตุ
*  ตั้งแต�วันที่ 1 กุมภาพันธ� 2558 ตําแหน�งผู�ช�วยผู�อํานวยการข้ึนไปทั้งหมดเข�าข�ายเป�นผู�บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�

หัวหน�าฝ�ายตรวจสอบภายในกลุ�มบริษัท

นายเฉิน ทราย ฮิม ได�รับแต�งตั้งเป�น หัวหน�าฝ�ายตรวจสอบภายในกลุ�มบริษัท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

นายเฉิน ทราย ฮิม จบการศึกษาทางด�านบัญชีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี หนานยาง ประเทศสิงคโปร� และมีประสบการณ�ในการปฏิบัติงาน
ด�านการตรวจสอบกว�า 11 ป� โดยเป�นประสบการณ�ในธุรกิจการให�บริการท่ีพักและธุรกิจอสังหาริมทรัพย�เป�นเวลา 6 ป� จากประสบการณ�และ
ความรู�ที่กล�าวมา บริษัทฯ จึงเห็นว�ามีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติหน�าที่หัวหน�าฝ�ายตรวจสอบภายใน 

เลขานุการบริษัท

นางนันชลี เขจรนันทน� ได�รับแต�งตั้งเป�น เลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต�วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้ เป�นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555  มีหน�าที่รับผิดชอบดําเนินการจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําป� หนังสือนัดประชุมผู�ถือหุ�น และรายงานการประชุมผู�ถือหุ�น ดําเนินการเก็บรักษารายงานการ
มีส�วนได�เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู�บริหาร รวมถึงดําเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด และตามที่ได�รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ
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โครงสร�างบริษัทฯ และโครงสร�างการจัดการ

รายงานประจําป�
2560

68   

วิธีการแต�งตั้งกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามที่กําหนดในข�อบังคับของบริษัทฯ

การแต�งตั้งกรรมการ

(ก) ให�บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม�น�อยกว�า 5 คน และกรรมการไม�น�อยกว�ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดต�องมีถิ่นที่อยู�ใน
 ราชอาณาจักร
     

(ข) กรรมการน้ันให�เลือกตั้งโดยท่ีประชุมผู�ถือหุ�นตามกฎเกณฑ�และวิธีการดังต�อไปนี้
 • ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไม�ใช�คะแนนเสียงแบบสะสม
 • ผู�ถือหุ�นแต�ละคนมีคะแนนเสียงเท�ากับ 1 หุ�นต�อ 1 เสียง

(ค) ในกรณีที่ตําแหน�งกรรมการว�างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให�คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและ
 ไม�มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา 68 แห�งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เข�าเป�นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
 คราวถัดไป เว�นแต�วาระของกรรมการจะเหลือน�อยกว�า 2 เดือน ก็ไม�จําเป�นต�องเลือกกรรมการใหม� บุคคลซึ่งเข�าเป�นกรรมการแทนดังกล�าว
 จะอยู�ในตําแหน�งกรรมการได�เพียงเท�าวาระท่ียังเหลืออยู�ของกรรมการที่ตนแทน
 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต�องประกอบด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู�

 ในกรณีที่ตําแหน�งกรรมการว�างลงจนเหลือน�อยกว�าจํานวนที่เป�นองค�ประชุม ให�กรรมการท่ีเหลืออยู�กระทําในนามของคณะกรรมการได�แต�
 เฉพาะการจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหน�งที่ว�างลงเท�านั้น การประชุมผู�ถือหุ�นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทน
 ตําแหน�งกรรมการท่ีว�างลงนั้น ให�กระทําภายใน 1 เดือนนับแต�วันที่จํานวนกรรมการว�างลงเหลือน�อยกว�าจํานวนที่จะเป�นองค�ประชุม

การถอดถอนกรรมการ

(ก) ในการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป�ทุกครั้งให�กรรมการออกจากตําแหน�ง 1 ใน 3 เป�นอัตรา ถ�าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ�งออกให�ตรงเป�น
 3 ส�วนไม�ได� ก็ให�ออกโดยจํานวนใกล�ที่สุดกับส�วน 1 ใน 3 

 กรรมการท่ีจะต�องออกจากตําแหน�งในป�แรกและป�ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให�จับสลากกันว�าผู�ใดจะออก ส�วนป�หลังๆ ต�อไปให�
 กรรมการคนที่อยู�ในตําแหน�งนานที่สุดนั้นเป�นผู�ออกจากตําแหน�ง

 กรรมการท่ีออกจากตําแหน�งไปน้ันอาจได�รับเลือกตั้งเข�ามาเป�นกรรมการใหม�ได�

(ข) นอกจากการพ�นตําแหน�งตามวาระแล�วกรรมการพ�นจากตําแหน�งเม่ือ
 • ตาย
 • ลาออก
 • ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา 68 แห�งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
 • ที่ประชุมผู�ถือหุ�นลงมติให�ออก
 • ศาลมีคําสั่งให�ออก

(ค) ที่ประชุมผู�ถือหุ�นอาจลงมติให�กรรมการคนใดออกจากตําแหน�งก�อนถึงคราวออกตามวาระได�ด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�า 3 ใน 4 ของจํานวน
 ผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�ากึ่งหน่ึงของจํานวนหุ�นท่ีถือโดยผู�ถือหุ�นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
 ออกเสียง



รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนของบริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) ประกอบด�วยกรรมการอิสระ 3 ท�าน โดย
มีวัตถุประสงค� ดังนี้

1. กําหนดและดําเนินการให�นโยบายและแผนด�านทรัพยากรบุคคลสําหรับผู�บริหารระดับสูงเป�นไปในแนวทางเดียวกับเป�าหมายทางธุรกิจและ
 แนวทางการปฏิบัติทั่วไป
2. ดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตําแหน�งผู�บริหารระดับสูงไว�กับบริษัทฯ
3. สร�างความมั่นใจว�าค�าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน�ต�างๆ สําหรับผู�บริหารระดับสูงอยู�ในระดับที่สามารถแข�งขันกับผู�ประกอบธุรกิจรายอื่นใน
 อุตสาหกรรมเดียวกันได�
4. ให�คําแนะนําแก�คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับองค�ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย�อย เพื่อให�
 คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถมอบหมายหน�าที่ ความรับผิดชอบให�แก�คณะกรรมการชุดย�อยได�อย�างเหมาะสม และ
5. แก�ไขป�ญหาและ/หรือให�คําแนะนําในเร่ืองค�าตอบแทนของพนักงานซึ่งมีเรื่องขัดแย�งทางผลประโยชน�

ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค� คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนมีหน�าที่ดังต�อไปนี้

1. เสนอแนวทางและให�ความเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการข้ึนเงินเดือนประจําป� และนโยบายการจ�ายโบนัสของบริษัทฯ
2. พิจารณาทบทวนการจ�ายโบนัส การข้ึนเงินเดือน รวมทั้งสิ่งจูงใจทางด�านสวัสดิการและผลประโยชน�ของประธานกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ง
 ญาติของท�านซึ่งเป�นพนักงานของบริษัทฯ
3. พิจารณาทบทวน และอนุมัติค�าใช�จ�ายของประธานกรรมการบริษัทฯ
4. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จําเป�นเสนอให�มีการเปล่ียนแปลงค�าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน�าที่ในคณะกรรมการบริษัทฯ
 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน
5. พิจารณาทบทวน และในกรณีท่ีจําเป�นเสนอให�มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมสวัสดิการ ผลประโยชน� (เช�น การให�สิทธิพนักงานซ้ือหุ�น เบ้ียเล้ียง
 เงินอุดหนุน และสวัสดิการอ่ืนๆ) นโยบายการข้ึนเงินเดือน และการจ�ายโบนัส สําหรับผู�บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ฝ�ายจัดการจะเป�นผู�กําหนดเงิน
 ค�าจ�างของพนักงานแต�ละท�าน
6. กําหนดหลักเกณฑ�บุคคลที่จะดํารงตําแหน�งในคณะกรรมการบริษัทฯ
7. กําหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอย�างมีหลักเกณฑ�และโปร�งใส
8. เสนอและ/หรือประเมินบุคคลที่สมควรได�รับการเสนอชื่อเป�นกรรมการบริษัทฯ และสมาชิกคณะกรรมการชุดย�อยให�คณะกรรมการบริษัทฯ 
 พิจารณาในกรณีที่มีตําแหน�งว�างลง
9. ประเมินความเป�นอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความต�องการว�าจะให�มีกรรมการอิสระท�านใหม�เพิ่มเติมตามนโยบายคณะกรรมการ
 บริษัทฯ หรือไม�
10. แจ�งรายช่ือกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย�อยท่ีกําลังจะพ�นจากตําแหน�งตามวาระให�แก�กรรมการบริษัทฯ และเสนอแนะคณะกรรมการ
 บริษัทฯ ว�าสมควรที่จะให�การสนับสนุนกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย�อยท�านนั้นๆ ให�กลับเข�าดํารงตําแหน�งต�อไปหรือไม�
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนอย�างน�อยป�ละ 1 ครั้ง และเสนอแนะการแก�ไขเปลี่ยนแปลงที่จําเป�นต�อ
 คณะกรรมการบริษัทฯ และ
12. รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนให�คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนได�ประชุมร�วมกัน 2 คร้ังในป� 2560 เพ่ือทบทวนกฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน
และนโยบายการจ�ายค�าตอบแทนประจําป� พิจารณาเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอชื่อกรรมการซึ่งถึงกําหนดออกตามวาระกลับ
เข�าดํารงตําแหน�งกรรมการบริษัทฯ ต�อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องค�าตอบแทนสําหรับกรรมการและสมาชิก
คณะกรรมการชุดย�อย นอกจากนั้น คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนได�พิจารณาและเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ ในการสรรหา
กรรมการท�านใหม�เพื่อดํารงตําแหน�งกรรมการแทนที่กรรมการที่ลาออก และอนุมัติอัตราเงินโบนัสประจําป�และนโยบายการขึ้นเงินเดือนให�แก�
พนักงานของบริษัทฯ

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ�

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน

16 มกราคม 2561

ค�าตอบแทน
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นโยบายการจ�ายค�าตอบแทน

ค�าตอบแทนสําหรับพนักงาน

นโยบายการจ�ายค�าตอบแทนของกลุ�มบริษัทฯ ได�ถูกกําหนดขึ้นตามระบบการประเมินผลที่มีความโปร�งใสเพื่อสนับสนุนส�งเสริมการปฏิบัติงาน
อย�างมีประสิทธิภาพของพนักงาน ซึ่งถือเป�นทรัพยากรที่มีความสําคัญสูงสุดสําหรับกลุ�มบริษัทฯ  

วัตถุประสงค�หลักของนโยบายการจ�ายค�าตอบแทนของกลุ�มบริษัทฯ คือ เพื่อดึงดูด จูงใจ ตอบแทนและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว�กับกลุ�มบริษัทฯ
ผลประโยชน�ตอบแทนโดยทั่วไปสําหรับพนักงาน จะประกอบด�วย เงินเดือนพ้ืนฐาน โบนัสซึ่งมีอัตราผันแปรตามผลงาน เบี้ยเลี้ยง และผลประโยชน�
ต�างๆ การกําหนดองค�ประกอบของผลประโยชน�ตอบแทนสําหรับพนักงานนั้นจะคํานึงถึงลักษณะบทบาทหน�าที่ของพนักงานและสภาวะของตลาด
โดยท่ัวไปเป�นป�จจยัประกอบด�วย อน่ึง เพ่ือให�มัน่ใจได�ว�าผลประโยชน�ตอบแทนสาํหรบัพนกังานในกลุ�มบรษิทัฯ สามารถแข�งขันเทยีบได�กบักจิการอ่ืน
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทางกลุ�มบริษัทฯ จึงได�พิจารณาทบทวนกําหนดอัตราเงินเดือนพื้นฐานและผลตอบแทนอื่น โดยเทียบกับผู�ประกอบการ
รายอื่นที่ประกอบกิจการในกลุ�มการให�บริการท่ีพักเป�นระยะๆ

ในการกําหนดค�าตอบแทนสําหรับผู�บริหารระดับสูงและเจ�าหน�าที่บริหารระดับอาวุโสนั้น กลุ�มบริษัทฯ มีเจตจํานงกระตุ�นให�ผู�บริหารระดับสูงและ
เจ�าหน�าที่บริหารระดับอาวุโสทุกท�านเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน�าที่ เพื่อผลักดันให�ผลประกอบการของกลุ�มบริษัทฯ บรรลุเป�าหมายประจําป�
และเป�าหมายระยะยาวของกลุ�มบริษัทฯ และเพื่อให�มั่นใจได�ว�าเป�นไปในแนวทางเดียวกันกับส�วนได�เสียของผู�ถือหุ�น ดังนั้น ป�จจัยทั้งปวงที่เกี่ยวข�อง
กับผลงานจึงถือเป�นส�วนประกอบในการกําหนดผลตอบแทนทั้งหมดสําหรับผู�บริหารระดับสูงและเจ�าหน�าที่บริหารระดับอาวุโสของกลุ�มบริษัทฯ

การท่ีกลุ�มบริษัทฯ เลือกวิธีการจ�ายผลประโยชน�ตอบแทนแก�พนักงานตามวิธีนี้ไม�เพียงแต�จะช�วยดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงานที่มีศักยภาพเท�านั้น 
หากแต�ยังช�วยดํารงรักษาไว�ซึ่งวัฒนธรรมในการทํางานที่มุ�งเน�นผลงานเป�นหลักเพื่อเป�นแนวทางปฏิบัติสําหรับทุกองค�กรภายในกลุ�มบริษัทฯ ซึ่งจะ
ช�วยส�งเสริมให�กลุ�มบริษัทฯ สามารถบรรลุเป�าหมายทางการเงินได�

ค�าตอบแทนสําหรับกรรมการ

ค�าตอบแทนสําหรับกรรมการอิสระ กรรมการที่มิใช�ผู�บริหาร และกรรมการ จะถูกกําหนดโดยการพิจารณาจากขอบเขตและลักษณะความ
รับผิดชอบและหน�าที่ของกรรมการแต�ละท�านเป�นหลัก โดยเทียบกับเกณฑ�มาตรฐานที่เป�นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมเดียวกันและเป�นค�าตอบแทน
ท่ีสามารถแข�งขันได� ค�าตอบแทนสําหรับกรรมการจะต�องได�รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�นประจําป� ในส�วนของกรรมการอิสระ
และกรรมการที่มิใช�ผู�บริหารน้ัน นอกจากจะได�รับค�าตอบแทนสําหรับกรรมการแล�ว ยังได�รับค�าตอบแทนที่มิใช�ตัวเงินในรูปของสินค�าและบริการ
จากโรงแรมท่ีดําเนินการโดยกลุ�มบริษัทฯ

ข�อมูลเกี่ยวกับค�าตอบแทนที่จ�ายให�แก�กรรมการบริษัทฯ และฝ�ายจัดการในป� 2560 ได�ถูกเป�ดเผยไว�ในรายงานประจําป� 2560 และแบบ 56-1 
ประจําป� 2560 ของบริษัทฯ ภายใต�หัวข�อ “ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บริหาร”

ค�าตอบแทน

รายงานประจําป�
2560

70   



รายชื่อ ตําแหน�ง

ค�าตอบแทน/ประโยชน�อื่น (บาท / ป�)

กรรมการสรรหา
และกําหนด
ค�าตอบแทน

กรรมการ
ตรวจสอบและ

บริหารความเสี่ยง

กรรมการบริษัทฯ

 นายโฮ กวงป�ง ประธานกรรมการบริษัท 1,024,000 / -  - / - - / -
  และประธานกรรมการบริหาร

 นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน� กรรมการอิสระ  684,000 / 70,0001 340,000 / - 88,000 / -
   ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง
  และกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 
 
 ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ� กรรมการอิสระ  684,000 / 70,0001 176,000 / - 170,000 / -
   ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน
  และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง
   
  นายอุดม วิชยาภัย2 กรรมการอิสระ 171,000 / - 44,000 / - 88,000 / -
  กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และ
  กรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน

 นายธงชัย อานันโทไทย3 กรรมการอิสระ  513,000 / 70,0001 132,000 / - - / -
   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และ
  กรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน
  
 นางสาวศรินธร อุนยโกวิท  กรรมการอิสระ 684,000 / 70,0001 - / - - / -

 นายสุรพล สุปรัชญา กรรมการท่ีมิใช�ผู�บริหาร 684,000 / 70,0001 - / - - / -

 นายโฮ กวงจิง กรรมการ 448,000 / - - / - - / -
 
 นายเอเรียล พี วีร�า กรรมการท่ีมิใช�ผู�บริหาร 684,000 / - 4 - / - - / -

 นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล กรรมการ 448,000 / - - / - - / -

 นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ 448,000 / - - / - - / -

 นายชานคราร� ชานดราน กรรมการและกรรมการผู�จัดการ 448,000 / - - / - - / -

 นายสจ�วต เดวิด เรดดิ้ง  กรรมการ 448,000 / - - / - - / -

หมายเหตุ
1 บัตรกํานัลสําหรับรับบริการสปาและบัตรกํานัลสําหรับซื้อสินค�าที่ร�านค�าของบันยัน ทรี แกลเลอรี่ มูลค�า 2,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 70,000 บาทต�อท�าน)
2 นายอุดม วิชยาภัย ได�ลาออกจากตําแหน�ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนของบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ� 2560
3 นายธงชัย อานันโทไทย ได�รับแต�งตั้งเป�น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนใหม�ของบริษัทฯ แทนที่ นายอุดม วิชยาภัย ซึ่งลาออกจากตําแหน�ง ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุม
 คณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ� 2560 
4 นายเอเรียล พี วีร�า กรรมการท่ีมิใช�ผู�บริหารของบริษัทฯ มิได�ขอรับบัตรกํานัลสําหรับรับบริการสปาและบัตรกํานัลสําหรับซื้อสินค�าที่ร�านของบันยัน ทรี แกลเลอรี่   

รายละเอียดค�าตอบแทนและผลประโยชน�อื่นใดที่ได�รับในฐานะกรรมการ ช�วงป� 2560

ค�าตอบแทน
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ค�าตอบแทน

รายงานประจําป�
2560

ค�าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท�าน (บาท)

ค�าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท�าน (บาท)

บัตรกํานัลสปาและแกลเลอร่ี / ป� / ท�านตําแหน�ง

ตําแหน�ง

 ประธานกรรมการบริษัท 256,000  -

 กรรมการอิสระ 171,000 2,000 เหรียญสหรัฐ 
   (ประมาณ 70,000 บาท)
 กรรมการท่ีมิใช�ผู�บริหาร 171,000 2,000 เหรียญสหรัฐ 
   (ประมาณ 70,000 บาท)  
 กรรมการ 112,000  -

 ประธานกรรมการ 85,000
 สมาชิก 44,000

ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บริหาร

ค�าตอบแทนที่เป�นตัวเงิน

(ก) สําหรับกรรมการ

 ที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2560 ของบริษัทฯ ได�มีมติอนุมัติค�าตอบแทนสําหรับกรรมการแยกเป�นรายประเภท และตําแหน�งของ
 กรรมการที่ดํารงตําแหน�งในคณะกรรมการบริษัทรายประเภท และตําแหน�งของกรรมการที่ดํารงตําแหน�งในคณะกรรมการตรวจสอบและ
 บริหารความเสี่ยง และในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม 2560 เป�นต�นไป และจะเป�นเช�นนี้
 ตลอดไปในแต�ละป�จนกว�าที่ประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ จะมีมติเป�นอย�างอื่น โดยมีรายละเอียดค�าตอบแทน ดังนี้

 คณะกรรมการบริษัท

 ค�าตอบแทนที่เป�นตัวเงินที่จ�ายให�แก�กรรมการและคณะกรรมการชุดย�อยในป� 2560 มีจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 8,756,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการ
 ของบริษัทฯ มิได�รับค�าตอบแทนที่จ�ายให�ในฐานะกรรมการจากบริษัทย�อยของบริษัทฯ   

 รายละเอียดตามที่ปรากฎในหัวข�อ “รายละเอียดค�าตอบแทนและผลประโยชน�อื่นใดที่ได�รับในฐานะกรรมการ ช�วงป� 2560”

(ข) สําหรับผู�บริหาร

 ค�าตอบแทนที่เป�นตัวเงินของผู�บริหารระดับสูงรวม 8 ท�าน ในป� 2560 มีจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 54,247,006 บาท ประกอบด�วย เงินเดือน
 โบนัส ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับรถยนต� ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับที่พักอาศัย การประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ภาษีจ�ายให�โดยบริษัทฯ ค�าเล�าเรียน
 บุตร และค�ารักษาพยาบาล เป�นต�น 

ค�าตอบแทนที่ไม�ใช�ตัวเงิน

(ก) สําหรับกรรมการ 

 บัตรกํานัลสําหรับรับบริการสปาและบัตรกํานัลสําหรับซื้อสินค�าที่ร�านค�าของบันยัน ทรี แกลเลอรี่ ของกรรมการอิสระและกรรมการที่มิใช�
 ผู�บริหาร ในป� 2560 มีจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 350,000 บาท 

 รายละเอียดตามที่ปรากฎในหัวข�อ “รายละเอียดค�าตอบแทนและผลประโยชน�อื่นใดที่ได�รับในฐานะกรรมการช�วงป� 2560”

(ข) สําหรับผู�บริหาร

 ค�าตอบแทนอื่นของผู�บริหารระดับสูงรวม 8 ท�าน ในป� 2560 มีจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,649,352 บาท ในรูปของสวัสดิการสําหรับพนักงาน
 เช�น การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ และบัตรกํานัลต�างๆ เป�นต�น

 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุ�งมั่นที่จะรักษาและคงไว�ซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการกํากับดูแลกิจการที่ดีภายในองค�กร เพื่อให�การคุ�มครองและเสริมสร�าง
มูลค�าระยะยาวต�อผู�ถือหุ�น บริษัทฯ ได�นําวิธีปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงนโยบายซึ่งเป�นรูปแบบหลักการตามท่ีตลาดหลักทรัพย�แห�ง
ประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย�ฯ) ได�ให�การสนับสนุนมาปฏิบัติและปรับปรงอย�างต�อเนื่องดังรายละเอียดที่จะกล�าวต�อไป นอกจากนั้น บริษัทฯ
ได�นําหลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) ซึ่งได�รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและการดําเนินงาน (Standard Operating Procedure) ประชาสัมพันธ�ทั่วทั้งองค�กร และได�เผยแพร�นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจผ�านทางเว็บไซต�ของบริษัทฯ เพื่อสร�างความเข�าใจและใช�เป�นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุก
ระดับชั้นถือปฏิบัติอย�างเคร�งครัดเรื่อยมา ทั้งนี้ หลักเกณฑ�และกฏข�อบังคับภายในใหม�ๆ ได�ถูกกําหนดขึ้นเพิ่มเติมตามความจําเป�นเพื่อให�
มั่นใจว�าไม�มีข�อบกพร�องภายใต�นโยบายต�างๆ

ในป� 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได�รับทราบและทบทวนการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป� 2560 ที่เผยแพร�
โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� มาปรับใช�ในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน�ต�อการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ให�มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาวและสร�างคุณค�าให�กิจการอย�างยั่งยืน สําหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม�ได�นําไปปรับใช� คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได�มอบหมายให�ฝ�ายจัดการไปศึกษาในรายละเอียดเพื่อนําเสนอพิจารณาต�อไป

1. สิทธิของผู�ถือหุ�น

 บริษัทฯ ให�ความสําคัญและเคารพสิทธิของผู�ถือหุ�นในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยได�ดําเนินการ
 ทุกอย�างสอดคล�องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข�องกับเรื่องสิทธิของผู�ถือหุ�น ดังนี้

 1.1 ผู�ถือหุ�นทุกรายมีสิทธิอยู�บนพื้นฐานเดียวกันในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมและในการรับเงินป�นผลตามที่บริษัทฯ ได�ประกาศ
  โดยจํานวนเงินป�นผลดังกล�าวคํานวณจากสัดส�วนการถือหุ�นที่มีในบริษัทฯ

 1.2 ในการประชุมผู�ถือหุ�นทุกครั้ง ผู�ถือหุ�นมีสิทธิในการอนุมัติในประเด็นที่สําคัญต�างๆ เช�น การเลือกตั้งกรรมการ (ผู�ถือหุ�นสามารถเลือก
  กรรมการได�เป�นรายบุคคล) ค�าตอบแทนกรรมการ การแต�งตั้งผู�สอบบัญชี และการจ�ายเงินป�นผล เป�นต�น 

  นอกจากนี้ ผู�ถือหุ�นที่มาร�วมประชุมผู�ถือหุ�นภายหลังเริ่มการประชุมไปแล�ว ยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู�ระหว�างการ
  พิจารณาและยังมิได�ลงมติ

 1.3 บริษัทฯ มีนโยบายอํานวยความสะดวกและส�งเสริมให�ผู�ถือหุ�นทุกกลุ�ม รวมทั้งผู�ถือหุ�นที่เป�นนักลงทุนสถาบันได�เข�าร�วมประชุมสามัญ
  ผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ อาทิเช�น การเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นเสนอวาระการประชุมหรือส�งคําถามเกี่ยวกับบริษัทล�วงหน�าก�อนวันประชุม
  ผู�ถือหุ�น การจัดส�งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป�นภาษาอังกฤษให�กับผู�ถือหุ�นชาวต�างชาติ การเลือกจัดการ
  ประชุมในสถานที่ที่สะดวกต�อผู�ถือหุ�นในการเดินทางมาประชุม เป�นต�น

 1.4 บริษัทฯ ได�เชิญผู�ถือหุ�นรายย�อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป�เป�นการล�วงหน�า ผ�านช�องทางตลาดหลักทรัพย�ฯ
  และเว็บไซด�ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) แต�ไม�มีผู�ถือหุ�นท�านใดเสนอระเบียบวาระ 

 1.5 บริษัทฯ ยังมิได�เชิญชวนให�ผู�ถือหุ�นรายย�อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต�งตั้งเป�นกรรมการของบริษัทฯ ก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�นเนื่องจาก
  บริษัทฯ ได�เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข�ารับการแต�งตั้งเป�นกรรมการของบริษัทฯ (ซึ่งจะต�องเป�นผู�ที่มี
  คุณสมบัติครบถ�วนตามที่พรบ.บริษัทมหาชนกําหนด) และจัดให�มีการออกเสียงลงคะแนนให�กับบุคคลที่ได�รับการเสนอชื่อดังกล�าวใน
  ที่ประชุมใหญ�ผู�ถือหุ�นเสมอ
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 1.6 บริษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียนหุ�นของบริษัทฯ เป�นผู�จัดส�งเอกสารประกอบการประชุม
  ผู�ถือหุ�นซ่ึงบรรจหนังสือเชิญประชุมโดยได�ระบุวาระการประชุม พร�อมท้ังข�อเท็จจริงและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต�ละ
  วาระ รวมถึงข�อมูลเอกสารประกอบวาระต�างๆ อาทิ ข�อมูลของผู�ที่ได�รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป�นกรรมการบริษัทฯ ประวัติ
  ผู�สอบบัญช ข�อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข�องกับการประชุมผู�ถือหุ�น แผนที่สถานที่จัดประชุม รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะ และ
  เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข�าร�วมประชุม เป�นต�น ให�แก�ผู�ถือหุ�นล�วงหน�าก�อนวันประชุมไม�น�อยกว�า 21 วัน เพื่อให�ผู�ถือหุ�น
  มีความพร�อมในการเตรียมตัวสําหรับการประชุม นอกจากนั้น บริษัทฯ ได�ลงโฆษณาประชาสัมพันธ�หนังสือเชิญประชุมผู�ถือหุ�นในหน�า
  หนังสือพิมพ� และได�เผยแพร�หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และข�อมูลต�างๆ ในการประชุมทางเว็บไซต�ของบริษัทฯ 
  (www.lagunaresorts.com) เป�นการล�วงหน�าก�อนวันประชุมอย�างน�อย 30 วัน รวมทั้งได�เชิญชวนให�ผู�ถือหุ�นมาลงทะเบียนล�วงหน�าก�อน
  การประชุมผู�ถือหุ�นอย�างน�อย 1 ชั่วโมงเสมอ

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได�นําระบบบาร�โค�ด (barcode) มาใช�ในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู�ถือหุ�น เพื่อความ
  สะดวกรวดเร็ว โปร�งใส และถูกต�องแม�นยํา

 1.7 ในการประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ วาระการประชุมในแต�ละเรื่องจะถูกกําหนดและแยกแยะเป�นรายวาระอย�างชัดเจน โดยนําเสนอ
  วัตถุประสงค� เหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต�ละวาระเพื่อประกอบการพิจารณาของผู�ถือหุ�น ประธานฯ จะ
  ดําเนินการประชุมตามลําดับวาระท่ีกําหนดโดยไม�เพ่ิมวาระอ่ืนที่มิได�กําหนดล�วงหน�าในหนังสือเชิญประชุม เพ่ือให�เกิดความเป�นธรรมต�อ
  ผู�ถือหุ�นที่มิได�เข�าประชุม เว�นแต�จะมีการเสนอให�เพิ่มวาระภายใต�ข�อกําหนดตามกฎหมาย โดยผู�ถือหุ�นซึ่งมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�า
  หนึ่งในสามของจํานวนหุ�นที่จําหน�ายได�ทั้งหมดของบริษัทฯ 

  ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2560 ไม�ปรากฏว�ามีการขอให�ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดในหนังสือเชิญ
  ประชุมแต�อย�างใด

 1.8 ก�อนเริ่มการประชุมผู�ถือหุ�นทุกครั้ง เลขานุการของบริษัทฯ จะทําหน�าที่อธิบายวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให�สอดคล�อง
  กับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องความโปร�งใส บริษัทฯ ได�เชิญผู�ถือหุ�นรายย�อยเข�าร�วมเป�นพยานในการตรวจนับการลงคะแนนเสียง
  ในแต�ละวาระ นอกจากนั้น บริษัทฯ ได�แต�งตั้งทีมที่ปรึกษากฎหมายชั้นนําในระดับสากลเข�ามาทําการตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียน
  ก�อนที่ประธานในที่ประชุมจะประกาศจํานวนผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะและจํานวนหุ�นของผู�ที่มาร�วมประชุมให�ผู�ถือหุ�นทราบ
  ตลอดจนทําการตรวจสอบกระบวนการการนับคะแนนเสียงในแต�ละวาระก�อนที่จะประกาศเป�นมติของที่ประชุมผู�ถือหุ�น โดยผู�ถือหุ�น
  สามารถตรวจสอบรายละเอียดผลลัพธ�ในการลงคะแนนในแต�ละวาระภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแต�ละครั้ง และผลลัพธ�เช�นเดียวกันน้ี 
  รวมถึงข�อซักถามต�างๆ ของผู�ถือหุ�นโดยสรป ได�ถูกบันทึกไว�ในรายงานการประชุมซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญต�างๆ อย�างถูกต�องครบถ�วน
  และจะนําส�งให�ผู�ถือหุ�นทั้งหมดเพื่อสอบทานก�อนการรับรองในการประชุมครั้งต�อไป สําหรับรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป�
  2560 บริษัทฯ ได�เผยแพร�ทางเว็บไซต�ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) ภายใน 14 วันหลังวันประชุม

 1.9 นโยบายของบริษัทฯ ในการจัดการประชุมผู�ถือหุ�น ไม�เพียงแต�เป�นการดําเนินการตามกฎหมายเท�านั้น แต�ยังเป�นการสร�างโอกาสและ
  เป�นเวทีให�ผู�ถอืหุ�นได�แลกเปลีย่นแสดงความคดิเหน็ รวมถงึการซักถามกรรมการและฝ�ายจดัการในเรือ่งใดก็ตามทีม่ผีลกระทบต�อบรษิทัฯ
  ประธานในทีป่ระชมุได�จดัสรรเวลาการประชมุอย�างเพียงพอ และดําเนนิการประชมุอย�างเหมาะสมและโปร�งใส โดยในระหว�างการประชมุ
  ได�เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นได�แสดงความคิดเห็นและซักถามก�อนการลงมติท่ีประชุมของแต�ละวาระ นอกจากน้ี เพ่ือเป�นการอํานวยความสะดวก
  แก�ผู�ถือหุ�นในการรักษาสิทธิประโยชน� หากผู�ถือหุ�นท�านใดมีประเด็นคําถามที่ต�องการให�บริษัทฯ ชี้แจงในที่ประชุมสามารถจัดส�งคําถาม
  ล�วงหน�ามายังบริษัทฯ ได�ที่ “ir@lagunaresorts.com” หรือโทรสารหมายเลข 66 (0) 2285 0733 

 1.10 นอกเหนือจากผู�สอบบัญชีที่ได�เข�าร�วมการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป�แล�ว ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ
  และบริหารความเส่ียง ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน และกรรมการทุกท�าน จะใช�ความพยายามในการเข�าร�วม
  การประชุมผู�ถือหุ�น เพื่อทําการช้ีแจงหรือตอบข�อซักถามของผู�ถือหุ�น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได�เชิญทีมที่ปรึกษากฎหมายชั้นนําในระดับสากล
  เข�ามาร�วมประชุมเพื่อให�ความชัดเจนในประเด็นทางกฎหมาย อีกทั้งจัดให�มีล�ามมืออาชีพทําหน�าที่ในระหว�างการประชุมเพื่อให�ผู�ถือหุ�น
  และคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถสื่อสารกันได�อย�างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น 
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  ประจําป� 2560 ที่ผ�านมา ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง ประธานกรรมการสรรหาและ
  กําหนดค�าตอบแทน และกรรมการท�านอื่นๆ เข�าร�วมในการประชุม รายละเอียดตามรายชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมสามัญ
  ผู�ถือหุ�น ประจําป� 2560

 1.11 บริษัทฯ เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นสามารถติดต�อสื่อสารระหว�างกันได�อย�างเสรีโดยมิได�สร�างอุปสรรคหรือกีดกันใดๆ และยังจัดหาช�องทาง
  ที่เข�าถึงได�ง�ายให�ผู�ถือหุ�นได�รับข�าวสารข�อมูลของบริษัทฯ อย�างเพียงพอ เช�น การเผยแพร�ข�อมูลสําคัญผ�านทางเว็บไซต�ของบริษัทฯ
  (www.lagunaresorts.com) อาทิ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่สําคัญต�างๆ มติของที่ประชุมผู�ถือหุ�น ข�อมูลทาง
  การเงิน ข�อมูลที่อาจมีผลกระทบต�อราคาหลักทรัพย�ของบริษัทฯ รายงานประจําป� เป�นต�น

 1.12 จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2560 (AGM Checklist) โดยสมาคมส�งเสริมผู�ลงทุนไทย บริษัทฯ อยู�
  ในระดับ 4 TIA คะแนนระหว�าง 90-99 คะแนน โดยบริษัทฯ จะยังคงมุ�งมั่นพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีต�อไป

2.  การปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน

 บรษิทัฯ ปฏบิตัติ�อผู�ถอืหุ�นทุกรายอย�างเท�าเทยีมกนัแม�ว�าผู�ถอืหุ�นแต�ละรายจะมสีดัส�วนการถอืหุ�นและอํานาจในการออกเสียงลงคะแนนท่ีแตกต�าง
 กันตามจํานวนหุ�นท่ีถือ  บริษัทฯ ตระหนักถึงหน�าที่ในการปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกันโดยดําเนินการทุกอย�างสอดคล�องตามกฎหมาย
 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข�องดังนี้

 2.1 หุ�นของบริษัทฯ แบ�งออกเป�นหุ�นสามัญประเภทเดียว โดยผู�ถือหุ�นแต�ละรายจะมีคะแนนเสียงเท�ากับจํานวนหุ�นที่ตนเองถืออยู� หรือหนึ่ง
  หุ�นสามัญเท�ากับหนึ่งเสียง

 2.2 บริษัทฯ ได�เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นสามารถมอบฉันทะให�บุคคลอื่นเข�าร�วมประชุมแทนได�ในกรณีที่ผู�ถือหุ�นไม�สามารถเข�าร�วมประชุมได�
  ด�วยตนเอง โดยบริษัทฯ ได�จัดส�งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป�นหนึ่งในแบบตามที่กระทรวงพาณิชย�กําหนด และเป�นแบบที่ผู�ถือหุ�น
  สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได� อีกทั้งบริษัทฯ ยังได�เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นสามารถที่จะเลือกมอบฉันทะให�แก�กรรมการ
  อิสระของบริษัทฯ เพื่อเป�นตัวแทนร�วมลงคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู�ถือหุ�นไม�อาจเข�าร�วมการประชุมได�ด�วยตนเอง โดยบริษัทฯ ได�ระบุ
  ชื่อของกรรมการอิสระไว�ในหนังสือมอบฉันทะ  พร�อมทั้งแนบประวัติกรรมการอิสระที่ได�รับมอบหมายให�เป�นผู�รับมอบฉันทะแทนผู�ถือหุ�น
  ที่ไม�สามารถเข�าร�วมประชุมไว�เป�นส�วนหนึ่งของเอกสารประกอบการประชุม

 2.3 บรษิทัฯ ได�จดัให�กรรมการและผู�บรหิารของบรษิทัฯ รบัทราบถงึภาระหน�าท่ีในการจดัทํารายงานการเปลีย่นแปลง  การถือครองหลกัทรพัย�
  บริษัทฯ ต�อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทําการ ตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�และได�บรรจวาระเร่ืองรายงาน
  การถือครองหลักทรัพย�ของกรรมการและผู�บริหารไว�ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให�ได�รับทราบเป�นรายไตรมาส

 2.4 กรรมการหรือผู�บริหารบริษัทฯ ท�านใดท่ีมีส�วนได�เสียหรือมีส�วนเก่ียวข�องในการพิจารณาการเข�าทําธุรกรรมระหว�าง บริษัทฯ กับผู�ท่ีมีส�วน
  ได�เสียหรือมีส�วนเกี่ยวข�อง จะไม�เข�าร�วมในกระบวนการตัดสินใจดังกล�าว นอกจากนั้น บริษัทฯ ได�เป�ดเผยรายละเอียดและเหตุผลของ
  การเข�าทํารายการให�ผู�ถือหุ�นได�รับทราบก�อนการเข�าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันในกรณีที่ต�องขออนุมัติจากผู�ถือหุ�น และปฏิบัติตาม
  ข�อกาํหนดและประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุโดยเคร�งครดั รายละเอยีดของการทาํรายการท่ีเกีย่วโยงกันได�เป�ดเผยไว�ภายใต�
  หัวข�อ “รายการระหว�างกัน” ในแบบ 56-1 และภายใต�หัวข�อ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย�งและรายการระหว�างกัน” ในรายงานประจําป�
  ของบริษัทฯ
 

  ทั้งนี้ ไม�ปรากฏว�าบริษัทฯ มีการฝ�าฝ�น/ไม�ปฏิบัติตามกฎเกณฑ�ว�าด�วยการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนใน
  ป� 2560 แต�อย�างใด
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รายงานประจําป�
2560

 2.5 บริษัทฯ ได�กําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพื่อเป�นแนวทางให�คณะกรรมการบริษัทฯ ผู�บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับ
  ของบริษัทฯ ได�พึงปฏิบัติ รวมถึงการห�ามในเรื่องการใช�ข�อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน�ให�แก�ตนเองหรือผู�อื่นในทางมิชอบ  นอกจากนั้น
  คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได�อนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข�องกับการซื้อขายหลักทรัพย�ของบริษัทฯ ซึ่งห�ามมิให�ทําการซื้อขายหลักทรัพย�ของ
  บริษัทฯ ในขณะที่ยังครอบครองข�อมูลภายในที่เป�นความลับ และมีผลต�อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย�ของบริษัทฯ ที่ยังมิได�เป�ดเผย
  แก�สาธารณชน ตลอดระยะเวลาปลอดการใช�ข�อมูลภายในที่ยังมิได�เป�ดเผยแก�สาธารณชน (Embargo Period) รายละเอียดได�เป�ดเผย
  ไว�ภายใต�หัวข�อ “การดูแลเรื่องการใช�ข�อมูลภายใน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําป�ของบริษัทฯ ซึ่งในระหว�างป�ที่ผ�านมา ไม�
  ปรากฎว�ามีผู�ใดฝ�าฝ�นการปฏิบัติตามนโยบายดังกล�าว

 2.6 นอกเหนือจากการให�เครดิตเทอมในการชําระเงินภายใต�การดําเนินธุรกิจการค�าทั่วไป บริษัทฯ ไม�มีนโยบายในการให�ความช�วยเหลือ
  ทางการเงินแก�บริษัทที่มิใช�บริษัทย�อยของบริษัทฯ เว�นแต�ในกรณีที่เป�นการให�กู�ยืมหรือการค้ําประกันเงินกู�ตามสัดส�วนการถือหุ�นที่
  เป�นไปตามสัญญาร�วมทุน ทั้งนี้ ในป�ที่ผ�านมา บริษัทฯ ไม�มีการให�ความช�วยเหลือทางการเงินแก�บริษัทที่มิใช�บริษัทย�อยของบริษัทฯ
  แต�อย�างใด

3.  บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย

 เพื่อความเจริญเติบโตอย�างยั่งยืนและผลตอบแทนทางการเงินแก�ผู�ถือหุ�น บริษัทฯ ใช�ความพยายามอย�างเต็มที่ในการทําหน�าที่เป�นนิติบุคคล
 ตัวอย�าง โดยให�ความสําคัญกับสิทธิต�างๆ ของบรรดาผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม ดําเนินธุรกิจอย�างเป�นธรรมและถือปฏิบัติตามกฎหมาย
 ตลอดจนกฎระเบียบต�างๆ ที่เกี่ยวข�องอย�างเคร�งครัด 

 ผู�ถือหุ�น: 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได�ยึดถือในการปฏิบัติหน�าที่อย�างซื่อสัตย� โปร�งใส และแข็งขัน เพื่อประโยชน�สูงสุดแก�ผู�ถือหุ�นทั้งหมดในการที่จะ
 รักษาและเสริมสร�างมูลค�าระยะยาวต�อผู�ถือหุ�น ข�อมูลที่สําคัญทั้งหมดซึ่งอาจส�งผลกระทบต�อราคาหุ�นของบริษัทฯ และ/หรือ การตัดสินใจ
 ของผู�ถือหุ�นจะต�องได�รับการเป�ดเผยโดยครบถ�วนในเวลาที่เหมาะสม

 พนักงาน: 

 ในฐานะที่อยู�ในธุรกิจบริการ บริษัทฯ เชื่อว�า พนักงานคือทรัพยากรที่สําคัญที่สุด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได�ดําเนินการในแต�ละขั้นเพื่อให�มั่นใจได�
 ว�าสอดคล�องตามกฎหมายแรงงาน และพนักงานทั้งหมดได�รับการปฏิบัติอย�างยุติธรรม โดยไม�มีการเลือกปฏิบัติหรือแบ�งพรรคแบ�งพวก
 บริษัทฯ ให�ผลตอบแทนและสวัสดิการ อาทิ ค�าอาหาร ค�าซักรีด บัตรกํานัลต�างๆ การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ แก�พนักงานโดยรวมใน
 อัตราที่สามารถแข�งขันได� โดยมีการปรับปรงอย�างต�อเนื่อง รวมทั้งจัดให�มีสภาพแวดล�อมในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย  รถรับส�ง
 ปรับอากาศ และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน 

 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

 บริษัทฯ เชื่อมั่นว�าการเจริญเติบโตขององค�กรนั้นขึ้นอยู�กับคุณภาพและประสิทธิภาพของพนักงาน บริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ�งเน�นที่จะพัฒนา
 ความรู�ของพนักงานทุกฝ�ายอย�างสม่ําเสมอ เพื่อให�องค�กรบรรลุวัตถุประสงค�ในการดําเนินธุรกิจ และสนับสนุนให�พนักงานได�ใช�ความรู�ความ
 สามารถของตนเองอย�างเต็มที่ รวมถึงการมีโอกาสก�าวหน�าในหน�าที่การงาน  และเติบโตไปพร�อมๆ กับความสําเร็จของบริษัทฯ เพื่อผลักดัน
 ให�นโยบายเกิดผลเป�นรูปธรรม บริษัทฯ ได�มุ�งเน�นให�ผู�บริหารร�วมกันกําหนดทิศทางองค�กรที่สอดคล�องกับวิสัยทัศน� เพี่อให�แต�ละสายงาน
 กําหนดเป�นกลยุทธ�ธุรกิจและแผนธุรกิจเพ่ือพนักงานในแต�ละสายงานจะได�นําไปกําหนดวัตถุประสงค�และตัวช้ีวัดเป�นรายบุคคลให�สอดรับกับ
 ทิศทางการดําเนินงานขององค�กรและหน�าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ตัวชี้วัดนี้จะเป�นมาตรฐานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
 แต�ละคน และเป�นข�อมูลในการพัฒนาบุคคลากรให�สอดคล�องกับเป�าหมายต�อไป  
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 นโยบายการฝ�กอบรมแบ�งออกเป�น 2 ส�วน คือ
 1. หลักสูตรภาคบังคับตามที่บริษัทกําหนดขึ้น  
 2. หลักสูตรตามสายอาชีพ ซึ่งพนักงานสามารถออกไปฝ�กอบรมกับสถาบันฝ�กอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง

 การฝ�กอบรมถือเป�นหนึ่งในตัวชี้วัด (KPIs-Key Performance Indicators) และมาตรฐานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต�ละคน
 ซึ่งจะมีการประเมินในไตรมาสที่ 4 ของทุกป�

 การอบรมพนักงานใหม�
 

 สําหรับพนักงานใหม�ทุกคน จะได�รับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ โดยมีวัตถุประสงค�ให�พนักงานใหม�ได�รับทราบระเบียบปฏิบัติในการทํางาน
 ข�อปฏิบัติ นโยบายขององค�กร รวมทั้งความรู�เกี่ยวกับผลิตภัณฑ�และสถานที่ตั้งของแต�ละโรงแรมในเครือ เพื่อเตรียมความพร�อมที่จะเข�าร�วม
 งานกับทีมต�อไป

 การพัฒนาความรู�และทักษะ
 

 บริษัทฯ ได�กําหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู�ความสามารถและทักษะ โดยมีการฝ�กอบรมพนักงานในหลักสูตรต�างๆ
 ดังนี้ 

  • อบรมการเป�นหัวหน�างานอย�างมืออาชีพ สําหรับผู�บริหารระดับกลาง
 • ความรู�เรื่องภาษีสําหรับพนักงานบัญชีและพนักงานฝ�ายบริหารบุคคล
 • ความรู�เกี่ยวกับเรื่องการบริหารการเงินสําหรับผู�บริหารระดับผู�จัดการฝ�าย
 • ฝ�กอบรมเพื่อเสริมสร�าง เพิ่มพูนและพัฒนาทักษะให�แก�พนักงานที่เป�น Trainer ได�มีความรู�และความชํานาญ ในการสอนงานมากยิ่งขึ้น
  • การสร�างความสัมพันธ�กับลูกค�าอย�างมืออาชีพ

 การพัฒนาพนักงานเพื่อรองรับการเติบโตและขยายตัวของบริษัทฯ

 สําหรับการพัฒนาบุคคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวและการเติบโตนั้น บริษัทฯ มีการพัฒนาผู�บริหารโดยกําหนดเป�นแผนการสืบทอดตําแหน�ง
 (Succession Plan) สําหรับผู�บริหารระดับผู�จัดการขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร�อมในการเลื่อนตําแหน�งที่สูงขึ้นและเพื่อรองรับการขยายกิจการ
 ในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได�มีการคัดเลือกผู�บริหารระดับกลางที่มีศักยภาพสูงเข�าโครงการ Management Development Program

 (MDP) และพนักงานระดับผู�ช�วยผู�จัดการเข�าโครงการ Talent Management Program (TMP) เพื่อค�นหาผู�ที่มีศักยภาพในการเลื่อนตําแหน�ง
 ขึ้นเป�นผู�บริหารสําหรับร�วมทีมทํางานในโรงแรมที่เป�ดใหม�

 สําหรับการพัฒนาผู�บริหารร�นเยาว� ทางบริษัทฯ ยังมีการดําเนินโครงการ Management Trainee อย�างต�อเนื่องในการพัฒนาคนร�นใหม�เพื่อ
 เติบโตในระดับผู�บริหารในอนาคต ด�วยการรับนักศึกษาจบใหม�ที่มีศักยภาพเข�ามาร�วมโครงการ โดยในป�แรก Management Trainee ได�
 ฝ�กงานหมุนเวียนไปตามแผนกต�างๆ เพ่ือเรียนรู�งานบริหารจัดการครบทุกด�าน รวมถึงการจัดทํารายงานการแก�ป�ญหาท่ีพบเพ่ือนําเสนอผู�บริหาร
 เป�นแนวทางในการนําไปปรับใช�พัฒนาระบบต�างๆ และในป�ที่สอง Management Trainee จะได�รับการบรรจเป�นพนักงานประจําและได�รับ
 การพัฒนาสู�การเป�นผู�บริหารระดับกลางและระดับสูงของบริษัทต�อไป

 ลูกค�า:  

 บริษัทฯ มีความมุ�งมั่นในการให�บริการแก�แขกที่เข�าพักในโรงแรมทุกท�าน ด�วยความปลอดภัย และความประทับใจที่น�าจดจํา ความปลอดภัย
 ของแขกที่เข�าพักในโรงแรมเป�นหนึ่งในสิ่งที่บริษัทฯ ให�ความสําคัญสูงสุด โดยบริษัทฯ ได�แต�งตั้งคณะกรรมการด�านความปลอดภัยในแต�ละ
 โรงแรม โดยมีเป�าหมายเพื่อเป�นการปรับปรงส�งเสริมความปลอดภัยให�แก�แขกผู�มาใช�บริการทุกท�าน
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รายงานประจําป�
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 คู�แข�งขัน:
 
 บริษัทฯ มีความเชื่อว�าการแข�งขันเป�นสิ่งสําคัญในการเป�ดตลาดการค�าเสรี ดังนั้น บริษัทฯ จึงได�หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ อันเป�นการป�องกัน
 ขัดขวาง ไม�ให�ผู�ประกอบการซ่ึงอาจเป�นคู�แข�งเข�ามาดําเนินการในตลาดซ่ึงบริษัทฯ ได�ประกอบธุรกิจอยู� บริษัทฯ มีแนวความคิดว�าการแข�งขัน
 ที่เข�มข�นจะเป�นการกระตุ�นนวัตกรรมใหม�ๆ ทั้งด�านผลิตภัณฑ�และบริการในท�องตลาด ซึ่งจะช�วยยกระดับมาตรฐานของตลาดและยังประโยชน�
 ให�แก�ผู�บริโภคและสังคมโดยรวม อีกทั้งบริษัทฯ จะไม�ละเมิดความลับหรือล�วงรู�ความลับทางการค�าของคู�แข�งขันด�วยวิธีฉ�อฉล ตลอดจนไม�
 ล�วงละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญาหรือลิขสิทธิ์และต�อต�านการทุจริตและ ไม�สนับสนุนการจ�ายสินบน ซึ่งกําหนดไว�ในจรรยาบรรณในการดําเนิน
 ธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) ของบริษัทฯ ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน�ทางธุรกิจของบริษัทฯ

 สังคมและสิ่งแวดล�อม:

 บริษัทฯ ให�ความสําคัญและมุ�งมั่นในการเป�นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต�อสังคม โดยได�กําหนดให�มีแผนกความรับผิดชอบขององค�กรต�อ
 สังคมและชุมชนสัมพันธ�เพื่อสร�างการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชนและสังคมที่บริษัทตั้งอยู� โดยได�จัดกิจกรรม CSR ที่มุ�งเน�นถึงการพัฒนา
 สังคมและการศึกษา การอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม การอนุรักษ�ศาสนาและวัฒนธรรม การส�งเสริมสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ� ผ�านโครงการ
 ต�างๆ รายละเอียดได�เป�ดเผยไว�ภายใต�หัวข�อ “CSR” ในแบบ 56-1 และในรายงานประจําป�ของบริษัทฯ รวมทั้งเว็บไซต�ของบริษัทฯ
 (www.lagunaresorts.com)

 รางวัล Green Leaf Awards ซึ่งโรงแรมใน ลากูน�า ภูเก็ต ได�รับเป�นเครื่องพิสูจน�ถึงความมุ�งมั่นของบริษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึง
 การอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมเป�นสําคัญ นอกจากนี้ ในส�วนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย� มีการจัดทํารายงานการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล�อม
 (Environmental Impact Assessment : EIA) เพื่อประเมินผลกระทบด�านส่ิงแวดล�อมที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ และ
 คํานึงถึงผลกระทบด�านสังคมและเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสุขภาพ ข�อดีและข�อเสียของโครงการ รวมไปถึงการเสนอมาตรการในการปรับ
 โครงการให�เหมาะสมกับสภาพแวดล�อมในท�องถิ่นและการลดผลกระทบดังกล�าว บริษัทฯ ยังส�งเสริมและสนับสนุนให�พนักงานใช�ทรัพยากร
 อย�างมีประสิทธิภาพ โดยริเริ่มโครงการ “3R” ในการดําเนินงานของโรงแรมทุกแห�งเพื่อลดมลภาวะ ซึ่งประกอบด�วยการลด (Reduce)

 การนํากลับมาใช�ใหม� (Reuse) และการปรับปรงเพื่อนํากลับมาใช�ใหม� (Recycle) พนักงานของโรงแรมทุกคนจะได�รับการฝ�กอบรมให�
 ตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ�ส่ิงแวดล�อม รวมท้ังการติดตามการใช�พลังงานและนํ้าอย�างใกล�ชิดโดยพนักงานจะได�รับรายการ ตรวจสอบ
 (Checklists) ที่ครอบคลุมถึงรายละเอียดต�างๆ เพื่อทําการตรวจสอบเองได�อย�างมั่นใจ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม�ปล�อยน้ําเสียที่เกิดจากโรงแรม
 ทิ้งลงสู�ทะเล แต�จะทําการบําบัดโดยผ�านเครื่องบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ  และนําน้ําที่บําบัดแล�วกลับมาใช�ในการรดนํ้าต�นไม�ในบริเวณ
 โรงแรม รายละเอียดได�เป�ดเผยไว�ภายใต�หัวข�อ “CSR/Environmental Policy” ในเว็บไซต�ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com)

 คู�ค�า: 

 บริษัทฯ มุ�งมั่นที่จะหล�อหลอมความสัมพันธ�ระยะยาวในทางธุรกิจกับคู�ค�า ดังนั้นจึงเป�นที่มาของนโยบายการให�ผลกําไรอย�างเป�นธรรมต�อ
 คู�ค�าอีกทั้งให�ความเคารพต�อเงื่อนไขการชําระเงิน บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกคู�ค�าอย�างยุติธรรมและโปร�งใส โดยมีการแข�งขันจาก
 ผู�เสนอราคาอย�างน�อย 3 ราย ตามหลักเกณฑ�ที่กําหนดไว�ในมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดําเนินงาน (Standard Operating Procedures) 

 ของบริษัทฯ ซึ่งได�แจกจ�ายให�พนักงานภายในองค�กรรับทราบและปฎิบัติตาม 

 เจ�าหนี้: 

 บริษัทฯ ให�ความสําคัญต�อเจ�าหนี้เสมือนพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสําคัญยิ่ง ดังนั้น จึงได�มุ�งมั่นที่จะปฏิบัติให�สอดคล�องกับข�อผูกพันทั้งหลาย
 ที่มีอยู�กับเจ�าหนี้ ซึ่งในระหว�างป�ที่ผ�านมา ไม�ปรากฎว�ามีเจ�าหนี้รายใดแจ�งว�าบริษัทฯ ไม�ปฎิบัติตามข�อผูกพันทั้งหลายที่มีอยู�กับเจ�าหนี้

 ในป�ที่ผ�านมา ไม�ปรากฏว�ามีกรณีที่บริษัทฯ ฝ�าฝ�นกฎหมายด�านแรงงาน การจ�างงาน ผู�บริโภค การแข�งขันทางการค�า และสิ่งแวดล�อมแต�
 อย�างใด
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 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและป�องกันการมีส�วนเกี่ยวข�องกับการทุจริตคอร�รัปชั่น

 บริษัทฯ ยึดมั่นท่ีจะดําเนินธุรกิจด�วยความซื่อสัตย� โปร�งใส มีคุณธรรมและตรวจสอบได� มีความรับผิดชอบต�อสังคมและผู�มีส�วนได�เสีย ตาม
 หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยนอกเหนือจากจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจแล�ว บริษัทฯ ได�กําหนดนโยบายต�อต�านต�อต�านการคอร�รัปชั่น
 ซึ่งได�รับการพิจารณาให�ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อส�ง
 เสริมการปฏิบัติในเรื่องการต�อต�านการติดสินบนและการต�อต�านการคอร�รัปชั่น ตลอดจนเพื่อเป�นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดําเนิน
 ธุรกิจของบริษัทฯ 

 บริษัทมีนโยบายต�อต�านการทุจริตและคอร�รัปชั่นอย�างสิ้นเชิง (zero-tolerance policy) สําหรับกรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานทั้งหมดของ
 บริษัทฯ ต�องถือปฏิบัติอย�างเคร�งครัด โดยห�ามกรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน กระทําการทุจริตคอร�รัปชั่นทุกรูปแบบ
 ทั้งทางตรงและทางอ�อม และต�องดําเนินการตามแนวปฏิบัติในนโยบายต�อต�านคอร�รัปชั่นของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมกระบวนการดําเนินงาน
 ต�างๆ เช�น การบริจาคเพื่อการกุศล การให�เงินสนับสนุน และการให�หรือรับของขวัญ เป�นต�น

 บริษัทฯ ได�สื่อความเกี่ยวกับนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชั่นของบริษัทฯ ไปยังคู�ค�าทางธุรกิจ และบุคคลภายนอก ผ�านช�องทางเว็บไซต� 
 บอร�ดประชาสัมพันธ� เพื่อรับทราบและปฏิบัติให�สอดคล�องกับแนวทางที่บริษัทฯ กําหนด และเพื่อให�เกิดความเข�าใจเก่ียวกับนโยบายต�อต�าน
 การคอร�รัปชั่นของบริษัทฯ และยึดถือเป�นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงาน บริษัทฯ จึงจัดให�มีการอบรมให�แก�พนักงานของบริษัทฯ เป�นประจํา
 ทุกป� ในการปฐมนิเทศก�อนเร่ิมทํางานบริษัทฯ ได�กําหนดให�พนักงานท่ีเข�าใหม�ต�องลงลายมือช่ือในแบบแจ�งข�อมูลพนักงานเพ่ือยืนยันเจตนารมณ�
 ของตนและปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและนโยบายการต�อต�านคอร�รัปชั่นของบริษัทฯ อย�างเต็มที่ และกําหนดให�พนักงาน
 ทุกคนลงลายมือชื่อรับทราบถึงนโยบายดังกล�าวเป�นประจําทุกป� 

 บริษัทฯ จัดให�มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดําเนินการตามขั้นตอนการประเมิน
 ความเสี่ยงซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติและการควบคุมภายใน เพื่อติดตามดูแล ตรวจสอบและป�องกันความเสี่ยงรวมถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
 ในกระบวนการบริหารความเส่ียงซึ่งได�ดําเนินการอย�างต�อเนื่องนั้น คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของกลุ�มบริษัทฯ ร�วมกับฝ�ายตรวจสอบ
 ภายในกลุ�มบริษัท ได�ดําเนินการติดตามตรวจสอบความเสี่ยง ประเมินผล และเสนอแผนการควบคุมเพื่อป�องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 และรายงานผลการตรวจสอบต�อคณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเส่ียง โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเส่ียงจะทําหน�าที่
 กํากับดูแลและสอบทานกลยุทธ�และการบริหารความเส่ียงในการดําเนินงาน การประเมินความเสี่ยง รวมทั้งขั้นตอนวิธีการควบคุมความเสี่ยง
 ดังกล�าว ตลอดจนกํากับดูแลให�บริษัทฯ มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเส่ียงที่ต�อเนื่อง ระบบการควบคุมภายใน และระบบการ
 ตรวจสอบภายในที่เหมาะสม

 ด�วยตระหนักถึงผลประโยชน�ระยะยาวในการดําเนินธุรกิจอย�างมีจริยธรรม ซื่อสัตย�สุจริต และการนําหลักการทางธุรกิจไปปฏิบัติเพื่อจัดการ
 กับการทุจริตคอร�รัปชั่น บริษัทฯ ได�ประกาศเจตนารมณ�ที่จะต�อสู�กับการทุจริตคอร�รัปชั่น โดยประกาศเจตนารมณ�เป�นแนวร�วมปฏิบัติของ
 ภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจริต

 ในป� 2560 บริษัทฯ ได�ประกาศนโยบาย “งดรับของขวัญ (No  Gift  Policy)” ในเทศกาลป�ใหม�และเทศกาลอื่นใด เป�นระเบียบปฏิบัติตาม
 นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและนโยบายต�อต�านคอร�รัปชั่น เรื่องการรับ-ให�ของขวัญให�กับพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับชั้นได�รับทราบ
 และถือปฏิบัติเพื่อเป�นการสร�างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทฯ และจัดทําหนังสือขอความร�วมมืองดเว�นการให�ของขวัญ
 ทุกประเภทแก�ผู�บริหารและพนักงานของบริษัทฯ แจ�งไปยังคู�ค�าของบริษัทฯ ได�รับทราบถึงนโยบายดังกล�าว และในกรณีมีเหตุที่ไม�สามารถ
 ส�งคืนของขวัญได� บริษัทฯ จะรวบรวมนําไปบริจาคเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน�  หรือโครงการเพ่ือสังคมตามความเหมาะสม

 การไม�ปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชั่น หรือในกรณีที่ถูกจับได�ว�าเป�นผู�กระทําการคอร�รัปชั่นจะต�องถูกลงโทษทางวินัยตามนโยบาย
 ของบริษัทฯ รวมถึงการเลิกจ�าง ยังอาจจะถูกดําเนินคดีทางอาญาหากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย

 ในป�ที่ผ�านมา ไม�ปรากฏรายงานการกระทําผิดด�านการทุจริต หรือการคอร�รัปชั่นแต�อย�างใด
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รายงานประจําป�
2560

 นโยบายว�าด�วยการแจ�งเบาะแสหรือข�อร�องเรียน

 บริษัทฯ ให�ความสําคัญต�อการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ยึดมั่นในมาตรฐานการปฏิบัติระดับสูงและความรับผิดชอบต�อผู�มีส�วน
 ได�เสียทุกกลุ�ม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได�กําหนดและอนุมัตินโยบายการแจ�งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และได�ประชาสัมพันธ�
 ทั่วทั้งองค�กร เพื่อส�งเสริมให�พนักงานและผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มสามารถร�องเรียนหรือแจ�งเบาะแสการกระทําที่ไม�ถูกต�อง ผิดปกติ หรือ
 การกระทําที่ไม�เหมาะสมที่เกิดขึ้นภายในกลุ�มบริษัทฯ หัวหน�าฝ�ายตรวจสอบภายในกลุ�มบริษัทฯ ได�รับการแต�งตั้งให�ทําหน�าที่เป�นเจ�าหน�าที่
 รับข�อร�องเรียน (Receiving Officer) หรือเป�นช�องทางให�ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มสามารถติดต�อกับบริษัทฯ เพื่อแจ�งเรื่องสําคัญอันเกี่ยวข�อง
 กับบริษัทฯ โดยสามารถแจ�งเบาะแสหรือข�อร�องเรียนเป�นลายลักษณ�อักษรผ�านช�องทางอีเมล�ได�ที่ “ethics@lrh.co.th” หรือแจ�งโดยตรงทาง
 โทรศัพท�สายด�วน 66 (0) 2285 0112 เจ�าหน�าที่รับข�อร�องเรียนจะทําให�มั่นใจได�ว�ารายงานข�อร�องเรียนจากผู�แจ�งเบาะแสจะได�รับการจัดการ
 ประเมิน และตรวจสอบอย�างมืออาชีพและมีอิสระ นอกจากนั้น คณะทํางานในการพิจารณาข�อร�องเรียน (Whistle Blowing Evaluation

 Team) ซึ่งมีสมาชิกประกอบไปด�วยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และหัวหน�าฝ�ายตรวจสอบภายในกลุ�มบริษัทฯ ถูกจัดตั้ง
 ขึ้นเพื่อทําหน�าที่ประเมินรายงานข�อร�องเรียนจากผู�มีส�วนได�เสีย พิจารณา และสอบทานถึงลักษณะของข�อร�องเรียน และกําหนดแนวทางใน
 การตรวจสอบหาความจริงตามความจําเป�น มีการกําหนดระยะเวลาดําเนินการท่ีเหมาะสม มีการรักษาความลับและคุ�มครองผู�ร�องเรียนที่แท�
 จริงจากการได�รับการปฏิบัติที่ไม�เป�นธรรม หากการตรวจสอบข�อเท็จจริงได�ข�อสรปว�ามีการฝ�าฝ�นกฏระเบียบ หรือข�อกล�าวหาได�รับการพิสูจน�
 ว�าเป�นจริง ทางบริษัทฯ จะดําเนินมาตรการเยียวยาอย�างเท�าเทียมกับความร�ายแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นต�อผู�กระทําผิด ทั้งนี้ ผลของการ
 ตรวจสอบและบทสรปของข�อร�องเรียนจะถูกรายงานไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในป�ท่ีผ�านมา ไม�ปรากฏมีข�อร�องเรียนหรือข�อกล�าวหาใดๆ

 นโยบายด�านการจัดการสิ่งแวดล�อมและพัฒนาสังคมอย�างยั่งยืน

 บริษัทฯ ตั้งมั่นในปณิธานเพื่อความสําเร็จด�านการจัดการส่ิงแวดล�อม และการพัฒนาสังคมอย�างยั่งยืน จากการท่ีบริษัทฯ ได�เข�าร�วมโครงการ
 เอิร�ธเช็ค (EarthCheck) ซึ่งเป�นที่รู�จักอย�างกว�างขวางในฐานะองค�กรระดับโลกด�านมาตรฐานการบริหารจัดการและการรับรองมาตรฐาน
 การรักษาสิ่งแวดล�อมเพื่อการท�องเที่ยวอย�างยั่งยืน ทําให�บริษัทฯ มุ�งมั่นในการเพ่ิมประสิทธิภาพด�านการจัดการส่ิงแวดล�อมและสังคมอย�าง
 ต�อเนื่องและยั่งยืน โดยดําเนินงานตามระบบการบริหารจัดการส่ิงแวดล�อม ระบุความเสี่ยงด�านส่ิงแวดล�อม บันทึกและติดตามผลกระทบต�างๆ
 เพื่อบรรลุมาตรฐานของเอิร�ธเช็ค และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข�อบังคับที่เกี่ยวข�องเพื่อความสําเร็จด�านการจัดการส่ิงแวดล�อมและ
 พัฒนาสังคมอย�างยั่งยืนในระดับสากล บริษัทฯ ผ�านการรับรองมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล�อมและได�รับประกาศนียบัตรระดับซิลเวอร�จาก
 เอิร�ธเช็ค ในป� 2558 โดยมีการตรวจติดตามประจําป� ในเดือนธันวาคม 2560 เพื่อรักษาสถานะระดับซิลเวอร�

 บริษัทฯ ได�จัดฝ�กอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล�อมอย�างสม่ําเสมอ ให�ความรู�และปลูกฝ�งจิตสํานึกในเร่ืองการจัดการส่ิงแวดล�อมอย�างยั่งยืน
 แก�พนักงานทุกแผนก มีการจัดทําการประเมินความเสี่ยงลักษณะป�ญหาสิ่งแวดล�อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจขององค�กร และ
 กําหนดแผนงานสิ่งแวดล�อมให�พนักงานทุกคนถือปฏิบัติ และได�ประชาสัมพันธ�ทั่วองค�กรผ�านระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ และติดประกาศ
 ประชาสัมพันธ� เพื่อให�พนักงานทุกคนทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ และมีส�วนร�วมในการจัดการส่ิงแวดล�อมอย�างยั่งยืน

 ในป� 2560 บริษัทฯ พร�อมด�วยกลุ�มโรงแรมใน ลากูน�า ภูเก็ต ร�วมกันประกาศนโยบายการจัดการส่ิงแวดล�อมและพัฒนาสังคมอย�างยั่งยืน
 โดยให�คํามั่นสัญญาว�าจะมุ�งมั่นพัฒนาองค�กรและดําเนินการปรับปรงสภาพสิ่งแวดล�อมและการใช�ทรัพยากรต�างๆ ภายในองค�กร โดยมุ�งเน�น
 การจัดการป�ญหาสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืนตามเกณฑ�มาตรฐานของเอิร�ธเช็ค และร�วมมือกันอย�างจริงจังจัดทําโครงการพัฒนาส่ิงแวดล�อมและ
 สังคมอย�างต�อเนื่องในการพิทักษ�สิ่งแวดล�อม มรดกทางวัฒนธรรม และส�งเสริมความเจริญร�งเรืองในชุมชนท�องถิ่นโดยรอบ ในฐานะที่เป�น
 ส�วนหนึ่งของชุมชน ลากูน�า ภูเก็ต ผ�านทางโครงการและกิจกรรมความรับผิดชองขององค�กรต�อสังคมต�างๆ ของกลุ�ม ลากูน�า ภูเก็ต อาทิเช�น 
 การลดปริมาณคาร�บอนผ�านกิจกรรมปลูกต�นไม� การให�คําปรึกษาและทุนการศึกษาแก�เยาวชนในชุมชน กิจกรรมทําความสะอาด การพิจารณา
 การจ�างงานเป�นพิเศษและการเสริมสร�างศักยภาพให�กับพนักงานในท�องถิ่น  และการใช�ผลิตภัณฑ�และบริการจากในท�องถิ่นที่เป�นมิตรกับ
 สิ่งแวดล�อม เป�นต�น
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 นโยบายว�าด�วยความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล�อม

 บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนและเป�นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยสุขอนามัยและสิ่งแวดล�อม โดยให�ความสําคัญกับความ
 ปลอดภัยสุขอนามัย ชุมชนและสังคมโดยรอบ ด�วยตระหนักดีว�าเราเปรียบเสมือนส�วนหนึ่งของสังคม ที่จะร�วมก�าวเดินไปสู�การพัฒนาสังคม
 และสิ่งแวดล�อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได�ดําเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย�างต�อเนื่อง ควบคู�ไปกับการดําเนินธุรกิจภายใต�
 ความรับผิดชอบต�อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

 1. มุ�งมั่นสนับสนุนให�การดําเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ควบคู�ไปกับการปฏิบัติตามกฏหมาย ความปลอดภัย และข�อกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง

 2. กําหนดให�ความปลอดภัยในการทํางานถือเป�นหน�าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

 3. กําหนดให�ผู�บังคับบัญชาทุกระดับต�องกระทําตนเป�นแบบอย�างท่ีดี เป�นผู�นํา อบรม ฝ�กสอน จูงใจให�พนักงานปฏิบัติงานด�วยความปลอดภัย

 4. กําหนดให�พนักงานทุกคนต�องคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร�วมงาน ตลอดจนทรัพย�สินของบริษัทฯ เป�นสําคัญตลอดเวลาที่
  ปฏิบัติงาน

 5. กําหนดให�พนักงานทุกคนต�องดูแล ทําความสะอาด และความเป�นระเบียบเรียบร�อยในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเองอยู�เสมอ

 6. มุ�งมั่นสนับสนุนให�มีกิจกรรมความปลอดภัยที่ช�วยกระตุ�นส�งเสริมและพัฒนาจิตสํานึกของพนักงานให�เกิดความปลอดภัยในการทํางาน

 7. มุ�งมั่นสนับสนุนให�มีการทบทวน ปรับปรง และพัฒนาระบบการบริหารงานความปลอดภัยอย�างต�อเนื่อง

 8. มุ�งม่ันหาหนทางในการลดผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อม โดยการตรวจตดิตามและควบคุมการปล�อยและการระบายออกของมลพิษรวมถงึการ
  จัดการของเสียอันตรายและไม�อันตรายเพื่อรักษาแหล�งทรัพยากรธรรมชาติ

 9. ใช�ทรัพยากรและพลังงานให�มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงป�องกันมลภาวะทางน้ํา อากาศ ของเสีย และมลภาวะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
  ต�างๆ ของบริษัทฯ ให�ส�งผลกระทบน�อยที่สุดต�อสิ่งแวดล�อมและชุมชน

  • ทีมช�วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต�นทางการแพทย� 

  บริษัทฯ ได�คัดเลือกพนักงานท่ีมีศักยภาพจากฝ�ายต�างๆ รวมท้ังจากโรงแรมให�เข�าการฝ�กอบรมวิธีช�วยเหลือทางการแพทย�ในกรณีฉุกเฉิน
  จัดการฝ�กอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานโดยเจ�าหน�าท่ีของโรงพยาบาลกรงเทพ ภูเก็ต  ซ่ึงต�องฝ�กอย�างต�อเน่ือง ทุก 6 เดือน เพ่ือให�มีพ้ืนฐาน
  แข็งแกร�งในการเข�าช�วยเหลือแขกท่ีเข�าพักและพนักงานได�ในทันท่ีท่ีพบการเจ็บป�วยหรืออุบัติเหตุฉุกเฉินในโรงแรมและสถานประกอบการ
 

 • การฝ�กซ�อมแผนอพยพหนีภัยสึนามิที่จังหวัดภูเก็ต

  เน่ืองจากบริษัทฯ มีพนักงานจํานวนมากทํางานในส�วนสํานักงานและโรงแรมท่ีจังหวัดภูเก็ตซ่ึงเป�นพ้ืนท่ีเส่ียงภัยสึนามิ  จึงได�กําหนดนโยบาย
  การฝ�กซ�อมแผนอพยพหนีภัยสึนามิในทุกๆ ป�  โดยมีวัตถุประสงค�หลักเพื่อมุ�งเน�นเสริมสร�างความรู�ทักษะและความชํานาญในการอพยพ
  พนักงานในพื้นที่และการช�วยเหลือผู�ประสบภัยตลอดจนการสั่งการ การบัญชาการให�แก�บุคลากรในด�านการแพทย�ฉุกเฉินรวมทั้งการ
  ทดสอบเครื่องมือเครื่องใช�อุปกรณ� และยานพาหนะให�พร�อมปฏิบัติจริง ดังนั้น การเตรียมพร�อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งอาจเกิดขึ้นได�
  ตลอดเวลา จึงไม�ใช�เร่ืองท่ีจะละเลยอีกต�อไป บริษัทฯ เช่ือม่ันว�าความรู� และประสบการณ�ท่ีผู�เข�าร�วมฝ�กซ�อมทุกคนได�รับจะเป�นประโยชน�
  อย�างยิ่งต�อการเตรียมความพร�อม ทั้งยังเป�นการสร�างความมั่นใจให�แก�พนักงานและแขกผู�เข�าพักของโรงแรมอีกด�วยด�วย
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รายงานประจําป�
2560

 นโยบายว�าด�วยการเคารพสิทธิมนุษยชน

 บริษัทฯ ให�ความสําคัญในการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน โดยยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให�เป�นไปตามกฎหมายรวมทั้งหลักสิทธิ
 มนุษยชน ซึ่งเป�นสิทธิขั้นพื้นฐานว�าด�วยสิทธิและเสรีภาพ ความเสมอภาค ความเท�าเทียมกัน การไม�กีดกันหรือให�สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติ
 ต�อผู�หนึ่งผู�ใดเนื่องจากความแตกต�างในเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ ศาสนา อายุ ภาษา สถานะของบุคคล ความเชื่อทางสังคม การศึกษา 
 และความคิดเห็นทางการเมือง
 

 บริษัทฯ เป�ดโอกาสให�พนักงานทุกคน มีสิทธิเท�าเทียมกันในการทํางาน ภายใต�กฎระเบียบข�อบังคับ ประกาศ และคําสั่งต�างๆ ของบริษัทฯ
 ดูแลข�อมูลส�วนตัวของพนักงาน โดยถือเป�นความลับ ไม�ส�งข�อมูล หรือกระจายข�อมูลส�วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นที่ไม�เกี่ยวข�อง หรือเป�ดเผย 
 ถ�ายโอนข�อมูลส�วนบุคคลโดยไม�รับความยินยอมจากเจ�าของข�อมูล สนับสนุนและเคารพการปกป�องสิทธิมนุษยชน โดยไม�กระทําและไม�มีส�วน
 เกี่ยวข�องกับการล�วงละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิเช�น ไม�สนับสนุนการบังคับใช�แรงงาน หรือไม�มีการเลิกจ�างอย�างไม�เป�นธรรม รวมถึงต�อต�าน
 การใช�แรงงานเด็ก ในป�ที่ผ�านมา ไม�ปรากฏข�อร�องเรียนว�าด�วยการปฏิบัติอย�างไม�เป�นธรรมต�อพนักงาน

 นโยบายว�าด�วยการไม�ล�วงละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญาหรือลิขสิทธิ์

 บริษัทฯ ได�กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการไม�ล�วงละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญาหรือลิขสิทธิ์ไว� ซึ่งถือเป�นจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
 ของบริษัทฯ เช�น การใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร�ที่ถูกลิขสิทธิ์ หรือเฉพาะที่ได�รับอนุญาตจากเจ�าของลิขสิทธิ์ การจํากัดสิทธิ์ผู�ใช�งานเครื่อง
 คอมพิวเตอร�ในการติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร� ซ่ึงจะมีการตรวจสอบการใช�งานคอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศเป�นระยะโดยผู�ตรวจสอบ
 ภายในกลุ�มบริษัทฯ ทั้งนี้ ในป�ที่ผ�านมา ไม�ปรากฏว�ามีกรณีการละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญา หรือลิขสิทธิ์แต�อย�างใด

 การบริหารความเสี่ยงด�านไอที

 บริษัทฯ มีความมุ�งมั่นในการดําเนินธุรกิจอย�างต�อเนื่อง ในการปกป�องข�อมูลของบริษัทฯ และลูกค�า ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศเป�นสิ่งสําคัญ
 ในการจัดการต�อไปนี้:

 • ใช�ระบบรักษาควาปลอดภัยด�านเครือข�าย และ อินเตอร�เนต (ไฟร�วอลล�) ล�าสุดเพื่อรักษาความปลอดภัยเครือข�ายของบริษัทฯ
 • ห�องเซิร�ฟเวอร�อยู�ในสถานที่ที่ปลอดภัยและติดตั้งเครื่องดับเพลิง FM200

 • การนําระบบไอทีร�นล�าสุดไปใช�ในคอมพิวเตอร�และเซิร�ฟเวอร�ทั้งหมด

 บริษัทฯ จัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติด�านไอทีโดยการต้ังค�าระบบสํารองข�อมูลและกู�คืนข�อมูลซึ่งสามารถติดตั้งระบบไอทีใหม�ได�ทันเวลาเพื่อ
 ให�มั่นใจได�ว�ามีการดําเนินธุรกิจอย�างต�อเนื่องเมื่อเกิดการโจมตีจากไวรัส โทรจัน มัลแวร� อีเมลหลอกลวงหรือแฮ็กเกอร�

 ในแต�ละป�บริษัทฯ จะทบทวนและปฏิบัติตามแผนธุรกิจต�อเนื่อง (BCM) และแผนการกู�คืนภัยพิบัติ (DRP) เพื่อเตรียมความพร�อมให�กับระบบ
 ความเส่ียงและวิกฤตท่ีอาจเกิดข้ึน นอกจากน้ีผู�ตรวจสอบภายในยังเป�นผู�ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดความเส่ียงเพ่ือให�ม่ันใจว�าบริษัทฯ  มี
 ความเสี่ยงและยอมรับได�

 นโยบายด�านไอที

 นโยบายและระเบียบปฏิบัติด�านไอทีมีการพัฒนาและส่ือสารกับพนักงานทุกคนของ บริษัทฯ เพื่อให�เป�นไปตามข�อบังคับการกํากับดูแลกิจการ
 ของบริษัทฯ บางส�วนของนโยบายเหล�านี้รวมถึง
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 - การใช�ซอฟต�แวร�ที่ไม�ละเมิดลิขสิทธิ์เท�านั้น
 -  การใช�คอมพิวเตอร�และอินเทอร�เน็ตต�องไม�ก�อให�เกิดความเสี่ยงความเสียหายของข�อมูลและระบบคอมพิวเตอร�ของบริษัทฯ
 -  ปกป�องข�อมูลของบริษัทฯ และลูกค�าเพื่อป�องกันการรั่วไหลของข�อมูล
 - การใช�คอมพิวเตอร�และอินเทอร�เน็ตต�องเป�นไปตามพระราชบัญญัติว�าด�วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร�
 - การควบคุมระดับการเข�าถึงข�อมูล รหัสผ�านและการเก็บรักษาข�อมูลสามารถตรวจสอบได�ย�อนหลัง

 การพัฒนาแอพพลิเคชันและความรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล�อม

 ความรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล�อมเป�นประเด็นที่บริษัทฯ ให�ความสําคัญเป�นอย�างยิ่ง บริษัทฯ ได�พัฒนาระบบซอฟต�แวร�แอ็พพลิเคชันออนไลน� เช�น
 Purchasing Online, Member Online และ Leave Online เพื่อลดปริมาณกระดาษที่ใช�ในบริษัทฯ และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 ของพนักงานด�วย

4. การเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส

 บริษัทฯ ให�ความสําคัญต�อการเป�ดเผยข�อมูลที่ถูกต�อง ครบถ�วน โปร�งใส และทันเวลา โดยได�ดําเนินการดังนี้

 1. กรรมการและผู�บริหารของบริษัทฯ ทุกท�านได�รายงานให�บริษัทฯ ทราบถึงการมีส�วนได�เสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข�องซ่ึงเป�น
  ส�วนได�เสียท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย�อย ตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
  กําหนด รวมท้ังได�ปรับปรงและรายงานให�บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงการมีส�วนได�เสียดังกล�าว โดยรายงาน
  การมีส�วนได�เสียของกรรมการและผู�บริหารได�ถูกบรรจไว�เป�นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให�ได�ทราบเป�นรายไตรมาส

 2. ในป�ที่ผ�านมา บริษัทฯ เป�ดเผยข�อมูลทั่วไป ข�อมูลทางการเงิน และข�อมูลที่อาจมีผลกระทบต�อราคาหลักทรัพย�ของบริษัทฯ อย�างถูกต�อง 
  ครบถ�วน โปร�งใส และทันเวลา สอดคล�องตามข�อกําหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย�ฯ การเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารต�างๆ ดังกล�าว
  ไปสู�ผู�ลงทุน ผู�ถือหุ�นและผู�ที่เกี่ยวข�องได�กระทําผ�านช�องทางตลาดหลักทรัพย�ฯ และเว็บไซต�ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) 

 3. ผู�ลงทุนรายบุคคล ผู�ถือหุ�น นักวิเคราะห�หลักทรัพย� และหน�วยงานภาครัฐ สามารถติดต�อกับบริษัทฯ ได�ที่เลขานุการของบริษัทฯ โทรศัพท� 
  66 (0) 2677 4455 หรือ “ir@lagunaresorts.com”

 4. รายงานทางการเงินที่บริษัทฯ จัดทํามีความถูกต�อง ครบถ�วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยผ�านการตรวจสอบ/สอบทาน
  จากผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงและเป�นผู�สอบบัญชีที่ได�รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และ
  ตลาดหลักทรัพย� (ป�จจบันคือ บริษัท สํานักงาน  อีวาย จํากัด) และผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง
  และคณะกรรมการบริษัทฯ ก�อนการเป�ดเผยผ�านตลาดหลักทรัพย�ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได�เป�ดเผย “ความรับผิดชอบของ
  คณะกรรมการบริษัทฯ ต�อรายงานทางการเงิน” ในรายงานประจําป�ของบริษัทฯ และในป� 2560 งบการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป�
  ของบริษัทฯ ได�รับการรับรองโดยไม�มีเงื่อนไขจากผู�สอบบัญชี

 5. บริษัทฯ ขออ�างอิงการเป�ดเผยข�อมูลต�อไปนี้ ภายใต�หัวข�อต�างๆ ดังนี้

   • รายชื่อ อํานาจ หน�าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย�อยต�างๆ รายละเอียดได�เป�ดเผยไว��
   ภายใตหัวข�อ “โครงสร�างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจําป�ของบริษัทฯ
   • ประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย�อยต�างๆ หัวหน�าฝ�ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัทฯ รายละเอียดได�
   เป�ดเผยไว�ภายใต�หัวข�อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และหัวข�อ “คณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู�บริหาร หัวหน�าฝ�ายตรวจสอบ
   และเลขานุการของบริษัทฯ” ของรายงานประจําป�ของบริษัทฯ
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   • จํานวนคร้ังของการประชุมและจํานวนคร้ังท่ีกรรมการแต�ละท�านเข�าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในป� 2560 รายละเอียดได�เป�ดเผย
   ไว�ภายใต�หัวข�อนี้ ข�อ 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”
   • การปฏิบัติงานในป�ท่ีผ�านมาของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง รายละเอียดได�เป�ดเผยไว�ภายใต�หัวข�อ “เอกสารแนบ 4” 
   ของแบบ 56-1 และ หัวข�อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง” ของรายงานประจําป�ของบริษัทฯ
   • การปฏิบัติงานในป�ที่ผ�านมาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน ได�เป�ดเผยไว�ภายใต�หัวข�อ “เอกสารแนบ 5” ของ
   แบบ 56-1 และหัวข�อ “รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน” ของรายงานประจําป�ของบริษัทฯ
  • จํานวนเงินค�าตอบแทนกรรมการและผู�บริหาร รายละเอียดได�เป�ดเผยไว�ภายใต�หัวข�อ “ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บริหาร” ของ
   แบบ 56-1 และของรายงานประจําป�ของบริษัทฯ

 6. ในช�วงป� 2560 ที่ผ�านมา บริษัทฯ ได�ทําการเป�ดเผยสารสนเทศอย�างครบถ�วนถูกต�องภายในเวลาที่กําหนดตามประกาศและกฎข�อบังคับ
  ของตลาดหลักทรัพย�ฯ และก.ล.ต. นอกจากนี้ บริษัทฯ มิได�ถูกตลาดหลักทรัพย�ฯ หรือ ก.ล.ต. แจ�งว�า บริษัทฯ ไม�ปฏิบัติตามระเบียบ
  ข�อบังคับเกี่ยวกับการเป�ดเผยสารสนเทศแต�อย�างใด

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 5.1 โครงสร�างของคณะกรรมการ

  5.1.1 องค�ประกอบและวาระการดํารงตําแหน�งของคณะกรรมการ
    

    ป�จจบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด�วยกรรมการจํานวน 12 ท�าน โดยมีกรรมการจํานวน  4 ท�าน ได�แก�  นายวุฒิพล
    สุริยาภิวัฒน� ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ� นายธงชัย อานันโทไทย และนางสาวศรินธร อุนยโกวิท เป�นกรรมการอิสระคิดเป�น 
    1 ใน 3 ของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 

    สมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ได�รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติในด�านต�างๆ ความรู� ประสบการณ� ทักษะ ความ
    เชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต�องชอบธรรม ความสามารถ ในการสอบถามข�อมูลเชิงวิเคราะห�อย�างมีอิสระ
    และความเข�าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ป�จจบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด�วยนักธุรกิจและผู�มีวิชาชีพชั้นนําซึ่งมีความรอบรู�
    ทางด�านการเงิน การบัญช กฎหมาย การบริหารธุรกิจ และการขายและการตลาด

    กรรมการหรือผู�บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม�เคยเป�นพนักงานหรือหุ�นส�วนของผู�สอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช�บริการอยู�ใน
    ช�วง 2 ป�ที่ผ�านมา

    กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท�าน มีความเป�นอิสระจากฝ�ายบริหารและผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเกี่ยวกับ
    ความเป�นอิสระตามท่ีบริษัทฯ    กําหนด และเป�นไปในแนวทางเดียวกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศของคณะกรรมการ
    กํากับตลาดทุน

    กรรมการบริษัทเป�นบุคคลท่ีมีความรู�ความสามารถ ซ่ือสัตย�สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธรุกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทศิความรู�
    ความสามารถ และปฏิบัติหน�าท่ีให�บริษัทฯ ได� โดยไม�ปรากฏว�ามีกรรมการอิสระท�านใดดํารงตําแหน�งเป�นกรรมการบริษัทจดทะเบียน
    เกินกว�า 5 แห�ง และไม�ปรากฏว�ามีกรรมการบริหารท�านใดดํารงตําแหน�งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว�า 3 บริษัท

    นโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกําหนดวาระการดํารงตําแหน�งของกรรมการนั้นเป�นไปตามข�อบังคับของบริษัทฯ ข�อที่ 14 ซึ่ง
    กําหนดว�าในการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป�ให�กรรมการออกจากตําแหน�งเป�นอัตรา 1 ใน 3 โดยพิจารณาจากกรรมการที่อยู�
    ในตําแหน�งนานที่สุดเป�นผู�ออกจากตําแหน�ง ดังนั้น กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละ 3 ป� และกรรมการที่ออก
    จากตําแหน�งไปนั้นอาจได�รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู�ถือหุ�นเข�ามาเป�นกรรมการใหม�ได�  
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    ในส�วนของกรรมการอิสระ บริษัทฯ ไม�มีการกําหนดวาระการดํารงตําแหน�งต�อเน่ืองของกรรมการอิสระ เน่ืองจากกรรมการอิสระ
    ของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่สํานักงาน ก.ล.ต. และบริษัทฯ กําหนด อีกทั้งยังมีความรู�และความเข�าใจใน
    ธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถให�ความเห็นอย�างอิสระในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย�อย

  5.1.2 คํานิยามของ “กรรมการอิสระ”

    “กรรมการอสิระ” หมายถงึ บคุคลท่ีมคีณุสมบัตคิรบถ�วนและมีความเป�นอสิระสอดคล�องและเท�ากบัหลักเกณฑ�ของคณะกรรมการ
    กํากับตลาดทุน ซึ่งป�จจบันหลักเกณฑ�ดังกล�าวกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว�ดังนี้

    (ก) ถือหุ�นไม�เกินร�อยละ 1 ของจํานวนหุ�นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม หรือนิติบุคคล
     ที่อาจมีความขัดแย�ง ทั้งนี้ ให�นับรวมการถือหุ�นของผู�ที่เกี่ยวข�องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด�วย

    (ข) ไม�เป�นหรือเคยเป�นกรรมการที่มีส�วนร�วมบริหารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได�เงินเดือนประจํา หรือผู�มีอํานาจควบคุม
     ของบริษัทฯ บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม บริษัทย�อยลําดับเดียวกัน หรือ  นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง เว�นแต�จะได�
     พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ป� ก�อนวันที่ได�รับการแต�งตั้งให�เป�นกรรมการอิสระ

    (ค) ไม�เป�นบุคคลทีม่คีวามสัมพันธ�ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป�นบิดามารดา คู�สมรส พีน่�อง
     และบุตร รวมทั้งคู�สมรสของบุตรของผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได�รับการเสนอให�เป�น
     ผู�บริหาร หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย�อย

    (ง) ไม�มีหรือเคยมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม หรือ นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย�ง
     ในลักษณะท่ีอาจเป�นการขัดขวางการใช�วิจารณญาณอย�างอิสระของตน  รวมท้ังไม�เป�นหรือเคยเป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ� กรรมการ
     ซึ่งไม�ใช�กรรมการอิสระ หรือผู�บริหารของผู�ที่มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม หรือ
     นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�ว ไม�น�อยกว�า 2 ป� ก�อนวันที่ได�รับการแต�ง
     ตั้งให�เป�นกรรมการอิสระ

     ความสัมพันธ�ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค�าที่กระทําเป�นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช�าหรือ
     ให�เช�าอสังหาริมทรัพย� รายการเกี่ยวกับสินทรัพย� หรือบริการหรือการให� หรือรับความช�วยเหลือทางการเงินด�วยการรับ
     หรือให�กู�ยืม ค้ําประกัน การให�สินทรัพย�เป�นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ�อื่นทํานองเดียวกันซึ่งเป�นผลให�บริษัทฯ 
     หรือคู�สัญญามีภาระหนี้ที่ต�องชําระต�ออีกฝ�ายหนึ่งตั้งแต�ร�อยละ 3 ของสินทรัพย�ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต�
     20 ล�านบาทขึ้นไป แล�วแต�จํานวนใดจะต่ํากว�า ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกล�าวให�เป�นไปตามวิธีการคํานวณมูลค�า
     ของรายการท่ีเกีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุว�าด�วยหลักเกณฑ�ในการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดย
     อนุโลม แต�ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล�าว ให�นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว�าง 1 ป�ก�อนวันที่มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจ
     กับบุคคลเดียวกัน

    (จ) ไม�เป�นหรือเคยเป�นผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง และไม�เป�น
     ผู�ถือหุ�นรายใหญ� กรรมการซ่ึงไม�ใช�กรรมการอิสระ ผู�บริหาร หรือหุ�นส�วนผู�จัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู�สอบบัญชี
     ของบริษัทฯ บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย�งสังกัดอยู� เว�นแต�จะได�พ�นจากการมี
     ลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ป�ก�อนวันที่ได�รับการแต�งตั้งให�เป�นกรรมการอิสระ

    (ฉ) ไม�เป�นหรือเคยเป�นผู�ให�บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให�บริการเป�นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
     ได�รับค�าบริการเกินกว�า 2 ล�านบาทต�อป�จากบริษัทฯ บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง 
     ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู�ให�บริการทางวิชาชีพเป�นนิติบุคคล   ให�รวมถึงการเป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ� กรรมการซ่ึงไม�ใช�กรรมการอิสระ

บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 85



     ผู�บริหาร หรือหุ�นส�วนผู�จัดการของผู�ให�บริการทางวิชาชีพนั้นด�วย เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อย
     กว�า 2 ป� ก�อนวันที่ได�รับการแต�งตั้งให�เป�นกรรมการอิสระ
    

    (ช) ไม�เป�นกรรมการท่ีได�รับการแต�งตั้งขึ้นเพื่อเป�นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�ถือหุ�นซึ่งเป�นผู�ที่
     เกี่ยวข�องกับผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัทฯ

    (ซ) ไม�ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย�างเดียวกันและเป�นการแข�งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย�อย หรือไม�เป�นหุ�น
     ส�วนท่ีมีนัยในห�างหุ�นส�วน หรือเป�นกรรมการท่ีมีส�วนร�วมบริหารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือ
     ถือหุ�นเกินร�อยละ 1 ของจํานวนหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย�างเดียวกันและ
     เป�นการแข�งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย�อย 

    (ฌ) ไม�มีลักษณะอื่นใดที่ทําให�ไม�สามารถให�ความเห็นอย�างเป�นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

    ภายหลังได�รับการแต�งตั้งให�เป�นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป�นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล�ว กรรมการอิสระอาจได�
    รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให�ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม บริษัท
    ย�อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย�งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค�คณะ (collective decision) ได�

  5.1.3 การสรรหาและการแต�งตั้งกรรมการ 

    การสรรหาบุคคลเพื่อเข�ารับการเสนอชื่อเป�นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งหมายรวมถึงกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะพิจารณาจากการ
    นําเสนอของกรรมการ หรือจากฐานข�อมูลกรรมการที่ผ�านการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการ
    บริษัทไทย การสรรหาจะพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร�างของคณะกรรมการ โดยให�ความสําคัญด�านคุณวุฒิ ความรู�
    ประสบการณ� ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ และทักษะที่จําเป�นที่ยังขาดอยู�ในคณะกรรมการ โดยไม�จํากัดเพศของ
    กรรมการแต�อย�างใด รวมทั้งเป�นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเป�นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย�ฯ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ
    พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดกําหนดไว� และผ�านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนเพื่อเสนอ
    ต�อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเพ่ือพิจารณาอนุมัติแล�วแต�กรณี รายละเอียดการแต�งต้ังกรรมการได�เป�ดเผย
    ไว�ภายใต�หัวข�อ “วิธีการแต�งตั้งกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามท่ีกําหนดในข�อบังคับของบริษัทฯ”
  

  5.1.4 บทบาทหน�าที่ของประธานกรรมการบริษัท

    ประธานกรรมการบริษัทมีหน�าท่ีสําคัญในการกํากับดูแลการประชุมคณะกรรมการให�เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ  โดยดูแลให�มีวาระ
    การประชุมท่ีสําคัญและจําเป�นต�อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะเร่ืองยุทธศาสตร�องค�กร จัดสรรเวลาให�ฝ�ายจัดการมีการนํา
    เสนอข�อมูลที่ชัดเจนและทันการณ� เป�ดโอกาสให�กรรมการได�แสดงความคิดเห็นและสอบถามได�อย�างทั่วถึง ตลอดจนดูแลให�
    มติท่ีประชุมมีความชัดเจนและการบันทึกรายงานการประชุมเป�นไปอย�างถูกต�อง และประธานกรรมการบริษัทยังทําหน�าท่ีประธาน
    ในการประชุมผู�ถือหุ�นด�วย ในกรณีการออกเสียงลงมติที่คะแนนเสียงเท�ากัน ประธานกรรมการมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป�น
    เสียงช้ีขาด 

  5.1.5 การรวมหรือแยกตําแหน�งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร 

    นายโฮ กวงป�ง ป�จจบันดํารงตําแหน�งเป�นทั้งประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ และมีส�วนร�วมใน
    ความสําเร็จของกลุ�มบริษัทฯ อย�างใกล�ชิด โครงสร�างดังกล�าวยังเป�นโครงสร�างที่มีการถ�วงดุลและการสอบทานการบริหารงานที่
    เหมาะสม เน่ืองจากโครงสร�างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด�วยกรรมการท่ีมิใช�ผู�บริหารจํานวนก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการ
    ทั้งหมด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว�า โครงสร�างที่เป�นอยู�ในป�จจบันนั้นมีความเหมาะสมและเพียงพอที่
    นายโฮ กวงป�ง จะรับผิดชอบงานทั้งในตําแหน�งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารได�อย�างมีประสิทธิภาพ
    และเต็มความสามารถ

การกํากับดูแลกิจการ
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การกํากับดูแลกิจการ

    เพ่ือส�งเสริมให�เกิดการถ�วงดุลอํานาจระหว�างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ�ายจัดการ ก�อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน
    คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน ซ่ึงเป�นกรรมการอิสระ
    ได�มีส�วนร�วมในการพิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

 5.2 คณะกรรมการชุดย�อย

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได�แต�งตั้งคณะกรรมการชุดย�อย ซึ่งประกอบด�วยกรรมการอิสระทั้งหมดจํานวน 2 คณะ เพื่อช�วยกลั่นกรอง
  รายละเอียดอันจะช�วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนั้น เพื่อความโปร�งใสและความเป�นอิสระใน
  การปฏิบัติหน�าที่  ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ มิได�เป�นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย�อยทั้ง 2 คณะ ดังกล�าว ดังนี้

  5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

    คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง ประกอบด�วยสมาชิกจํานวน 3 ท�าน ซึ่งเป�นกรรมการอิสระทั้งหมด โดยมีสมาชิก
    จํานวน 1 ท�าน เป�นผู�มีความรู�และประสบการณ�เพียงพอในการสอบทานความน�าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีประสบการณ�การ
    สอบทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ท้ังน้ี รายช่ือและรายละเอียดภาระหน�าท่ี
    และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง ได�เป�ดเผยไว�ภายใต�หัวข�อ “โครงสร�างการจัดการ” ใน
    แบบ 56-1 และในรายงานประจําป�ของบริษัทฯ

  5.2.2  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน

    คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนประกอบด�วยสมาชิกจํานวน 3 ท�าน ซึ่งเป�นกรรมการอิสระทั้งหมด ทําให�มี
    ความแข็งแกร�งและความเป�นอิสระในการวินิจฉัยเรื่องที่เกี่ยวข�องกับการสรรหากรรมการและกําหนดค�าตอบแทน ทั้งนี้ รายชื่อ
    และรายละเอียดภาระหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน ได�เป�ดเผยไว�ภายใต�หัวข�อ 
    “โครงสร�างการจัดการ” ในแบบ 56-1 และในรายงานประจําป�ของบริษัทฯ
 

 5.3 บทบาท หน�าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  5.3.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

    บริษัทฯ มีเจตนารมย�มุ�งมั่นในอันที่จะรักษาและคงไว�ซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในบริษัทฯ โดยยึดหลัก
    การกํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีสอดคล�องกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน  ป�  2560  ของสํานักงานคณะกรรมการ
    กํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� รวมทั้งได�นําหลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) ซึ่งได�
    รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และได�ประชาสัมพันธ�ทั่วทั้งองค�กรให�เป�นที่เข�าใจมาใช�และถือปฏิบัติเรื่อยมา อีกทั้งยัง
    ได�จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานและการดําเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพื่อใช�ควบคุมการปฏิบัติงานและการ
    ดําเนินการภายในองค�กร  นอกจากน้ัน  คณะกรรมการบริษัทฯ  ยังได�อนุมัติและประกาศใช�กฎและระเบียบภายในใหม�ๆ  เป�นระยะๆ
    โดยมุ�งพัฒนาปรับปรงการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ อย�างต�อเนื่อง 

    ในป�ที่ผ�านมา ไม�ปรากฏว�ามีกรรมการลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และไม�มีการกระทํา
    อันก�อให�เกิดช่ือเสียงในทางลบของบริษัทฯ  อันเน่ืองมาจากความล�มเหลวในการทําหน�าท่ีสอดส�องดูแลของคณะกรรมการแต�อย�างใด
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  5.3.2   จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct)

    คณะกรรมการของบริษัทฯ ได�อนุมัติจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) เพื่อกําหนดกรอบให�
    เจ�าหน�าที่ กรรมการบริหาร พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ทุกคนปฏิบัติหน�าที่ของตนเพื่อประโยชน�ของบริษัทฯ เท�านั้น โดยไม�
    เข�าทําธุรกรรมใดท่ีจะเป�นเหตุให� หรือมีแนวโน�มว�าจะก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�ระหว�างตนเองกับโรงแรมในกลุ�ม
    บริษัทฯ บริษัทฯ/บริษัทย�อยในกลุ�มบริษัทฯ บริษัทแม� และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข�อง จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจนี้ได�แจกจ�าย
    และประชาสัมพันธ�ทั่วทั้งองค�กรให�เป�นที่เข�าใจและปฏิบัติตามโดยเคร�งครัด จรรยาบรรณดังกล�าวได�ร�างขึ้นโดยยึดถือหลัก
    การปฏิบตัหิน�าท่ีตามจรยิธรรมทางธุรกิจในระดับท่ีสงูสุดและเป�นไปตามกฎหมาย และเพ่ือเป�นการส�งเสริมให�เกิดการปฏิบตัติาม
    จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได�กําหนดให�พนักงานทุกคนลงนามรับทราบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดําเนิน
    ธุรกิจของบริษัทฯ เป�นประจําทุกป�

    ในช�วงป� 2560 ที่ผ�านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ไม�พบว�ามีการร�องเรียนหรือกล�าวอ�างว�าได�มีการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณใน
    การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต�อย�างใด

  5.3.3   ภาวะผู�นําและวิสัยทัศน�

    คณะกรรมการบริษัทฯ เป�นผู�กําหนดพันธกิจ วิสัยทัศน� นโยบาย และยุทธศาสตร�โดยรวมของกลุ�มบริษัทฯ รวมทั้งดูแลการบริหาร
    จัดการธุรกิจในกลุ�มบริษัทฯ อย�างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะทบทวนวิสัยทัศน�และพันธกิจเป�นประจําทุกป� เพื่อ
    ให�เป�นแนวทางและยุทธศาสตร�ในการบริหารจัดการธุรกิจในกลุ�มบริษัทฯ ในแต�ละป�

    นโยบายการอนุมัติการลงทุนและการกู�เงิน

    คณะกรรมการบริษัทฯ ได�จัดให�มีการแบ�งแยกบทบาทหน�าที่ความรับผิดชอบระหว�างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ�ายจัดการ
    ที่ชัดเจน การลงทุนที่สําคัญต�างๆ การได�มาซึ่งสินทรัพย� และการกู�เงิน โดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย�อยของบริษัทฯ จะต�องผ�าน
    การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

    • การลงทุน และการได�มาซึ่งสินทรัพย�ที่มีมูลค�าตั้งแต�ร�อยละ 1.5 ของสินทรัพย�รวมของบริษัทฯ 
    • การกู�เงินท่ีมีมูลค�าตั้งแต�ร�อยละ 5 ของส�วนของผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ
 

    ทั้งนี้ ในการอนุมัติการเข�าทํารายการท่ีสําคัญต�างๆ โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู�ถือหุ�น ตลอดจน
    การเป�ดเผยข�อมูลให�เป�นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย�ฯ และ/หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน

    บทบาทหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ได�เป�ดเผยไว�ภายใต�หัวข�อ “โครงสร�างการจัดการ” ในแบบ 56-1
    และในรายงานประจําป�ของบริษัทฯ

  5.3.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย�อยและบริษัทร�วม

    ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย�อยและบริษัทร�วม บริษัทฯ จะส�งกรรมการหรือผู�บริหารของบริษัทฯ ไปเป�นกรรมการ
    ในบริษัทย�อยและบริษัทร�วมของบริษัทฯ อย�างน�อยตามสัดส�วนการถือหุ�น เพื่อเป�นตัวแทนของบริษัทฯ ในการกําหนดนโยบายและ
    ดําเนินธุรกิจในบริษัทย�อยและบริษัทร�วมให�มีความสอดคล�องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ การส�งตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อเป�น
    กรรมการหรือผู�บรหิารในบริษทัย�อยและบรษิทัร�วมน้ัน เป�นขอบเขตอํานาจของฝ�ายจัดการ กรรมการหรือผู�บรหิารทีเ่ป�นตวัแทนบรษิทัฯ
    สามารถปฏิบัติหน�าที่ตามขอบเขตอํานาจหน�าที่ เพื่อรักษาประโยชน�สูงสุดของบริษัทฯ และรายงานตรงต�อฝ�ายจัดการ ในการ
    พิจารณาทําธุรกรรมใดๆ ของบริษัทย�อยหรือบริษัทร�วมที่มีนัยสําคัญต�อการดําเนินธุรกิจหรือฐานะการเงินของบริษัทฯ ได�กําหนด
    ให�การทําธุรกรรมดังกล�าวต�องได�รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ทุกครั้ง
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    บริษัทฯ ส�งเสริมให�บริษัทย�อยและบริษัทร�วมนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ และดูแลให�บริษัทย�อยและบริษัทร�วม
    ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข�องของหน�วยงานกํากับดูแล ได�แก� รายการได�มาและจําหน�ายไปซึ่งสินทรัพย� การทํารายการท่ี
    เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ บริษัทย�อยและบริษัทร�วม ดูแลให�มีการจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต�องตามกฎหมายที่
    เกีย่วข�องและมาตรฐานการบญัช ีรวมทัง้จดัให�มกีารตรวจสอบโดยหน�วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือให�มัน่ใจว�ามกีารควบคมุภายใน
    อย�างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
 
  5.3.5   ความขัดแย�งทางผลประโยชน�

    ธุรกรรมระหว�างบริษัทฯ  กับบุคคลใดท่ีอาจมีความขัดแย�งอันอาจนํามาซึ่งความขัดแย�งทางผลประโยชน�จะต�องผ�านการพิจารณา
    อย�างถี่ถ�วนโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และหากจําเป�น การเข�าทําธุรกรรมน้ัน ต�องได�รับการอนุมัติจาก
    ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู�ถือหุ�น กรรมการหรือผู�บริหารบริษัทฯ ท�านใดที่มีส�วนได�เสียหรือมีส�วน
    เกี่ยวข�องจะไม�เข�าร�วมในกระบวนการตัดสินใจธุรกรรมดังกล�าว

    ทัง้นี ้ธรุกรรมดังกล�าวกระทาํขึน้ภายใต�เงือ่นไขและราคาซึง่ได�มกีารเจรจากนับนพ้ืนฐานเสมอืนหนึง่กระทาํโดยบุคคลที่ไม�มคีวาม
    ขัดแย�ง  โดยอาศัยหลักการตลาดเสรีระหว�างคู�สัญญา และในกรณีท่ีไม�สามารถกําหนดราคาได�  บริษัทฯ  จะอ�างอิงตามรายงานของ
    ผู�ประเมินราคาอิสระท่ีได�รับการแต�งต้ังจากบริษัทฯ เพ่ือกําหนดราคาท่ีเป�นธรรมท้ังสําหรับบริษัทฯ และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง

    การทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย�งทุกรายการ จะได�รับการเป�ดเผยอย�างชัดเจนและถูกต�อง รายละเอียดได�เป�ดเผยไว�
    ภายใต�หัวข�อ “รายการระหว�างกัน” ในแบบ 56-1 และภายใต�หัวข�อ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย�งและรายการระหว�างกัน” ใน
    รายงานประจําป�ของบริษัทฯ 

  5.3.6   ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

    บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังจะเห็นได�จากมาตรฐาน การปฏิบัติงานและการ
    ดําเนินงาน (Standard Operating Procedures) โดยเฉพาะด�านการจัดการและการดําเนินการ ซึ่งได�มีการกําหนดหน�าที่และ
    ความรับผิดชอบของพนักงานและฝ�ายจัดการไว�อย�างชัดเจน บริษัทฯ ได�มีการจัดทํานโยบายการดูแลและป�องกันทรัพย�สินของ
    บริษัทฯ ขึ้น และมีการแบ�งแยกหน�าที่กันระหว�างผู�ปฏิบัติงานและผู�ติดตามประเมินผลออกจากกันอย�างชัดเจน  เพื่อให�เกิดการ
    ตรวจสอบและถ�วงดุลกันอย�างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให�มีการตรวจสอบภายในทางด�านระบบการเงินและระบบ
    สารสนเทศด�วย

    การตรวจสอบภายใน

    ฝ�ายตรวจสอบภายในเป�นหน�วยงานอิสระซ่ึงรายงานโดยตรงต�อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงในเร่ืองท่ีเก่ียวข�อง
    กับงานตรวจสอบ  และรายงานต�อกรรมการผู�จัดการในเร่ืองท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารงานท่ัวไป  การตรวจสอบภายในช�วยแบ�งเบา
    ภาระหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ�ายจัดการในการกํากับดูแลกิจการ รวมทั้งปรับปรง และเพิ่มความมี
    ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการทางธุรกิจภายในกลุ�มบริษัทฯ ผู�ตรวจสอบภายในวางแผนตารางการตรวจสอบใน
    แต�ละป�โดยปรึกษากับฝ�ายจัดการ แต�ยังคงไว�ซ่ึงความเป�นอิสระในการวางแผนตารางการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบและ
    บริหารความเสี่ยงเป�นผู�พิจารณาและอนุมัติแผนตารางการตรวจสอบ รวมทั้งสอบทานกิจกรรมของผู�ตรวจสอบภายในเป�นราย
    ไตรมาสเพ่ือให�มั่นใจได�ว�าฝ�ายตรวจสอบภายในมีทรัพยากรในการตรวจสอบอย�างเพียงพอและอยู�ในตําแหน�งที่เหมาะสมที่จะ
    สามารถทําหน�าที่ตรวจสอบได�อย�างมีประสิทธิผล

    การบริหารจัดการความเสี่ยงองค�กรโดยรวม (Enterprise Risk Management)

    การบริหารจัดการความเส่ียงองค�กรโดยรวมได�เร่ิมข้ึนในป� 2548 โดยบริษัทฯ ได�แต�งต้ังท่ีปรึกษาภายนอกเพ่ือช�วยเหลือฝ�ายจัดการ
    ในการกําหนดกรอบการบริหารจัดการความเส่ียงของธุรกิจบริษัทฯ โดยกรอบการบริหารจัดการความเส่ียงได�ครอบคลุมถึงประเด็น
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จํานวนครั้งที่เข�าร�วมประชุม / จํานวนการประชุมทั้งสิ้นรายชื่อ

 นายโฮ กวงป�ง 4/4

     นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน�  4/4

 ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ�  4/4

 นายธงชัย  อานันโทไทย 2*/3

     นางสาวศรินธร  อุนยโกวิท 4/4

 นายสุรพล  สุปรัชญา  4/4

 นายโฮ  กวงจิง 3/4

     นายเอเรียล  พี วีร�า 4/4

     นายเอ็ดดี้  ซี ฮอก ไล  3/4

 นายโฮ  เรน ฮวา 4/4

     นายชานคราร�  ชานดราน 4/4

     นายสจ�วต  เดวิด เรดดิ้ง 4/4

* นายธงชัย อานันโทไทย ได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการอิสระใหม�ของบริษัทฯ แทนที่ นายอุดม วิชยาภัย ซึ่งลาออกจากตําแหน�ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ� 2560

     ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว�า การอุทิศตนให�แก�บริษัทฯ ของกรรมการแต�ละท�านนั้นไม�ควรมุ�งเน�นเพียงการใช�
     เวลาเข�าร�วมการประชุมเท�าน้ัน แต�ควรจะรวมไปถงึผ�านทางการแลกเปล่ียนความคิดเห็น คาํแนะนํา ประสบการณ� และเครือข�าย
     ความสัมพันธ� เพื่อยังประโยชน�เพิ่มขึ้นแก�ธุรกิจของบริษัทฯ

    2. คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

     บริษัทฯ  จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงอย�างสมํ่าเสมอก�อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
     อย�างน�อย 4 ครั้งในแต�ละป� เป�นรายไตรมาส ซึ่งได�มีการกําหนดและแจ�งให�ทราบล�วงหน�าในช�วงไตรมาสท่ี 4 ก�อนเริ่มงวด
     ป�บัญชีใหม� สําหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจําเป�น ในป� 2560 บริษัทฯ ได�จัดให�มีการประชุมคณะกรรมการ
     ตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 4 ครั้ง โดยมีการเข�าร�วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงทุกท�าน
     ดังนี้

    การดําเนินธุรกิจทั้งปวงของบริษัทฯ เพื่อให�สามารถระบุ ประเมิน ดูแล จัดการ และประเมินผลความเสี่ยงของธุรกิจภายใต�สภาวะ
    แวดล�อมทางธุรกิจในป�จจบันท่ีมีนัยสําคัญได� ในกระบวนการบริหารความเส่ียงซ่ึงได�ดําเนินการอย�างต�อเน่ืองน้ัน คณะกรรมการ
    บริหารความเส่ียงของกลุ�มบริษัทฯ ได�ทําการประเมินความเสี่ยงและวางแนวปฏิบัติการแก�ไข รวมทั้งได�พิจารณา นําระบบการ
    ควบคุมภายในท่ีมีการบริหารต�นทุนอย�างมีประสิทธิภาพมาใช�อย�างเพียงพอในทุกป�  เพ่ือลดความเส่ียงของธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญ โดย
    ร�วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง สอบทานการบริหารจัดการความเส่ียงอย�างสม่ําเสมอ ซึ่งคณะกรรมการ
    ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได�สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุ�มบริษัทฯ และมีความพึงพอใจว�าได�มีการ
    ควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ในอันท่ีจะสามารถบริหารจัดการความเส่ียงที่มีนัยสําคัญตามที่ระบุไว�ได�

  5.3.7   การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย�อย

    1. คณะกรรมการบริษัทฯ

     บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย�างสม่ําเสมออย�างน�อย 4 ครั้งในแต�ละป� เป�นรายไตรมาส ซึ่งได�มีการ
     กําหนดและแจ�งให�ทราบล�วงหน�าในช�วงไตรมาสท่ี 4 ก�อนเริ่มงวดป�บัญชีใหม� และจัดส�งเอกสารการประชุมให�แก�กรรมการ
     ล�วงหน�าก�อนวันประชุมไม�น�อยกว�า 5 วัน สําหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจําเป�น ในป� 2560 บริษัทฯ ได�จัดให�
     มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4 ครั้ง โดยมีการเข�าร�วมประชุมของกรรมการทุกท�านดังนี้ 
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    3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน

     บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนอย�างสมํ่าเสมอก�อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
     อย�างน�อยป�ละ 2 ครั้ง ซึ่งได�มีการกําหนดและแจ�งให�ทราบล�วงหน�าในช�วงไตรมาสที่ 4 ก�อนเริ่มงวดป�บัญชีใหม� สําหรับ
     การประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจําเป�น ในป� 2560 บริษัทฯ ได�จัดให�มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
     ค�าตอบแทน 2 ครั้ง โดยมีการเข�าร�วมประชุมของกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนทุกท�าน ดังนี้

     นอกจากนี้ ในป� 2560 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงได�เข�าร�วมประชุมกับผู�สอบบัญชีโดยไม�มีฝ�ายจัดการ
     เข�าร�วมประชุมด�วย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบัญชี

จํานวนครั้งที่เข�าร�วมประชุม / จํานวนการประชุมทั้งสิ้นรายชื่อ

 ดร.ชิงชัย  หาญเจนลักษณ� 2/2

 นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน� 2/2

 นายธงชัย  อานันโทไทย  -*/-

* นายธงชัย อานันโทไทย ได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนใหม�ของบริษัทฯ แทนที่ นายอุดม วิชยาภัย ซึ่งลาออกจากตําแหน�ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21
 กุมภาพันธ� 2560 ทั้งนี้ การจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 2 ครั้ง มีขึ้นก�อนการเข�าดํารงตําแหน�งของนายธงชัย อานันโทไทย

   5.3.8 การประชุมของกรรมการที่มิได�เป�นผู�บริหาร

     บริษัทฯ กําหนดให�กรรมการที่มิใช�ผู�บริหารมีการประชุมกับผู�สอบบัญชีภายนอกตามความเหมาะสม โดยไม�มีกรรมการที่เป�น
     ผู�บริหารหรือฝ�ายจัดการเข�าร�วมในการประชุม เพื่อเป�ดโอกาสให�สอบทานและปรึกษาป�ญหาต�างๆ ได�อย�างอิสระ ทั้งที่เกี่ยวกับ
     ธุรกิจของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่นๆ ที่อยู�ในความสนใจ โดยในป� 2560 ได�มีการประชุมของกรรมการที่มิได�เป�นผู�บริหารในเดือน
     พฤศจิกายนรวม 1 ครั้ง

   5.3.9 รายงานของคณะกรรมการ

    1. รายงานทางการเงิน

     คณะกรรมการบริษัทฯ เป�นผู�รับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�นในงบการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน
     ประจําป� คณะกรรมการบริษัทฯ มีความพึงพอใจว�างบการเงินของบริษัทฯ ถูกจัดทําขึ้นอย�างรอบคอบตามมาตรฐานการบัญชี
     ที่รับรองทั่วไป โดยมีผู�สอบบัญชีทําการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสทุกไตรมาส รวมทั้งตรวจสอบงวดป�อย�างครบถ�วน
     ยิง่ไปกว�านัน้ คณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสีย่งยังได�ทาํหน�าทีส่อบทานรายงานทางการเงนิ และการควบคุมภายใน
     โดยตรงอย�างเป�นอิสระร�วมกับผู�สอบบัญชี ข�อมูลสําคัญที่เกี่ยวข�องกับงบการเงินถูกเป�ดเผยอย�างชัดเจน และครบถ�วนใน
     หมายเหตุประกอบงบการเงิน

จํานวนครั้งที่เข�าร�วมประชุม / จํานวนการประชุมทั้งสิ้นรายชื่อ

 นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน� 4/4

 ดร.ชิงชัย  หาญเจนลักษณ� 4/4

 นายธงชัย  อานันโทไทย  2*/3

* นายธงชัย อานันโทไทย ได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงใหม�ของบริษัทฯ แทนที่ นายอุดม  วิชยาภัย ซึ่งลาออกจากตําแหน�ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อ
 วันท่ี 21 กุมภาพันธ� 2560 
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รายงานประจําป�
2560

     รายละเอียดได�เป�ดเผยไว�ภายใต�หัวข�อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง” ของแบบ 56-1 และภายใต�หัวข�อ
     “ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ” และ “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต�อ
.     รายงานทางการเงิน” ของรายงานประจําป�ของบริษัทฯ 

    2. รายงานการประชุม

     รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย�อยต�างๆ ได�ถูกบันทึกให�ครอบคลุมสาระสําคัญต�างๆ
     อย�างถูกต�อง ครบถ�วน โดยใส�ข�อคิดเห็น ประเด็นซักถามต�างๆ ของกรรมการไว�อย�างชัดเจน และมีระบบจัดเก็บรายงาน
     การประชุม พร�อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต�างๆ อย�างดีและปลอดภัย

  5.3.10 การพัฒนากรรมการและผู�บริหาร

    บริษัทฯ ส�งเสริม สนับสนุนให�กรรมการ ผู�บริหาร และพนักงาน ได�มีการพัฒนาตนเองอยู�เสมอ โดยผ�านการเข�าร�วมการสัมมนา
    และอบรมจากหน�วยงานต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง อาทิ สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย�ฯ และ ก.ล.ต. 
    เป�นต�น  โดยบริษัทฯ ได�จัดส�งเอกสารการสัมมนาและอบรมให�เป�นระยะๆ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได�จัดส�งเอกสารที่เกี่ยวข�องให�
    กรรมการเพื่อให�ได�รับทราบข�อมูลที่ทันต�อเหตุการณ�และใช�ประกอบในการตัดสินใจ โดยในป� 2560 นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน� 
    กรรมการอิสระ ได�เข�าร�วมการสัมมนาในเรื่อง “The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture

    Oversight” จัดโดยสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ “เตรียมความพร�อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการ
    รายงานทางการเงิน” จัดโดยบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน�และนายธงชัย อานันโทไทย กรรมการอิสระ
    ได�เข�าร�วมการสัมมนาในเรื่อง “ธุรกิจในยุคแห�งความผันแปรผิดปกติ” จัดโดยบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

    สําหรับประวัติการฝ�กอบรมของกรรมการ รายละเอียดได�เป�ดเผยไว�ภายใต�หัวข�อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวข�อ
    “คณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู�บริหาร หัวหน�าฝ�ายตรวจสอบภายในกลุ�มบริษัท และเลขานุการของบริษัทฯ” ของรายงานประจําป�
    ของบริษัทฯ
  

  5.3.11 การปฐมนิเทศกรรมการเข�าใหม�
 

    บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติหน�าที่ของกรรมการใหม� จึงได�จัดข�อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯรวม
    ทั้งข�อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช�น รายงานประจําป� และกฎหมายและกฎเกณฑ�ต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง
    ให�กับกรรมการใหม� เพื่อที่กรรมการใหม�จะได�รับทราบถึงข�อบังคับ กฎระเบียบ และข�อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ อย�าง
    เพียงพอก�อนปฏิบัติหน�าที่ 
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เพื่อเป�นการป�องกันการใช�ข�อมูลที่เป�นความลับและมีผลต�อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย�ของบริษัทฯ ไปในทางที่ไม�ถูกต�องนั้น  คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได�อนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข�องกับการซ้ือขายหลักทรัพย�ของบริษัทฯ ซึ่งห�ามมิให�กรรมการ ฝ�ายจัดการ และพนักงานของบริษัทฯ ทุกท�าน
ทุกระดับตําแหน�งเป�ดเผยข�อมูลที่เป�นความลับและมีผลต�อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย�ของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน�ส�วนตน หรือเหตุผลอื่น
ที่ไม�เกี่ยวข�องกับผลประโยชน�ของบริษัทฯ หรือทําการซ้ือหรือขายหลักทรัพย�ของบริษัทฯ ในขณะที่ยังครอบครองข�อมูลภายในที่เป�นความลับ และ
มีผลต�อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย�ของบริษัทฯ ที่ยังมิได�เป�ดเผยแก�สาธารณชน ตลอดระยะเวลาปลอดการใช�ข�อมูลภายในที่ยังมิได�เป�ดเผย
แก�สาธารณชน (Embargo Period) ซึ่งหมายถึงระยะเวลา 2 สัปดาห�ก�อนและจนถึงวันประกาศผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ใน
แต�ละไตรมาสของ 3 ไตรมาสแรก และระยะเวลา 1 เดือนก�อนและจนถึงวันประกาศผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ประจําป� โดย
ได�เผยแพร�นโยบายและเตือนระยะเวลาปลอดการใช�ข�อมูลภายในที่ยังมิได�เป�ดเผยแก�สาธารณชน (Embargo Period) ให�คณะกรรมการบริษัทฯ 
ผู�บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ทราบเป�นรายป�และรายไตรมาส เพื่อให�ปฏิบัติตามนโยบายดังกล�าวโดยเคร�งครัด ข�อมูลที่
เป�นความลับและมีผลต�อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย�ของบริษัทฯ จะถูกจํากัดอยู�แต�เฉพาะกับกรรมการ ฝ�ายจัดการ และพนักงานที่มีหน�าที่
รับผิดชอบโดยตรงเท�านั้น การฝ�าฝ�นการปฏิบัติตามนโยบายดังกล�าวมีโทษทางวินัยตามระเบียบการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากนโยบายดังกล�าว 
บริษัทฯ ยังได�จัดให�มีการควบคุมดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย�ของบริษัทฯ โดยกรรมการ และผู�บริหารระดับสูงต�องรายงานการถือครองหลักทรัพย�
ของบริษัทฯ ต�อคณะกรรมการบริษัทฯ เป�นรายไตรมาส และให�เป�นไปตามกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และ
ตลาดหลักทรัพย�  

การดูแลเรื่องการใช�ข�อมูลภายใน

บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 93



เศรษฐกิจและสถานการณ�การท�องเที่ยวในประเทศไทย

เนื่องจากรายได�ส�วนใหญ�ของกลุ�มบริษัทฯ มาจากธุรกิจการท�องเที่ยวและธุรกิจอสังหาริมทรัพย�ในประเทศไทย การดําเนินงานของกลุ�มบริษัทฯ จึง
ขึ้นอยู�กับทั้งสภาพเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย รวมถึงธุรกิจการท�องเที่ยวในประเทศไทย เหตุการณ�ต�างๆ อาทิเช�น เสน�ห�ของประเทศไทยใน
ฐานะที่เป�นจดหมุ�งหมายของนักท�องเที่ยว สภาวะเศรษฐกิจถดถอย การก�อการร�าย ภัยธรรมชาติ การเพิ่มขึ้นของอาชญากรรม ความวุ�นวายใน
ประเทศ หรือการแพร�ระบาดของโรคต�างๆ ล�วนแล�วแต�ส�งผลกระทบต�อการท�องเที่ยวในประเทศไทยหรือการลดลงของมูลค�าอสังหาริมทรัพย�ใน
จังหวัดภูเก็ต และอาจส�งผลกระทบเชิงลบต�อธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของกลุ�มบริษัทฯ ได�

สถานการณ�ทางการเมืองที่ไม�แน�นอน

ธุรกิจการท�องเที่ยวในประเทศไทยได�รับผลกระทบในเชิงลบในช�วงไม�กี่ป�ที่ผ�านมาจากสภาวะการเมืองที่ตึงเครียดอย�างต�อเนื่อง เหตุการณ�เหล�านี้
ได�ถูกเผยแพร�ไปยังนานาประเทศและทําให�เกิดภาพลักษณ�ในเชิงลบต�อประเทศไทยในแง�ความปลอดภัยใน การเดินทางเข�ามาของนักท�องเที่ยว
ต�างชาติและนักลงทุนในการเข�ามาลงทุน สถานการณ�ทางการเมืองในประเทศที่ไม�แน�นอน อาจส�งผลกระทบในเชิงลบต�อธุรกิจการท�องเที่ยวและ
ความอ�อนไหวของนักลงทุน 

การพึ่งพาตลาดลูกค�าหลัก

การพึ่งพาตลาดหลักทําให�เกิดความเสี่ยงเมื่อตลาดนั้นเกิดภาวะถดถอยโดยส�งผลกระทบต�อผลประกอบการของโรงแรม หากไม�สามารถหาตลาด
อื่นมาทดแทนได�ทันท�วงที เช�นเดียวกับโรงแรมทั้งหลายในประเทศไทย ตลาดนักท�องเที่ยวชาวรัสเซียและชาวจีนได�กลายเป�นตลาดหลักสําคัญของ
กลุ�มบริษัทฯ ในช�วงไม�กี่ป�ที่ผ�านมา วิกฤตการณ�ทางการเงินของรัสเซียในป� 2558 ทําให�จํานวนนักท�องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางไปภูเก็ตในช�วง
ฤดูกาลท�องเที่ยวที่สําคัญน�อยลงเป�นอย�างมาก ซึ่งส�งผลกระทบต�อโรงแรมในภูเก็ตของกลุ�มบริษัทฯ ทําให�ตลาดจีนเป�นตลาดหลักที่สําคัญ ป� 2559
บริษัทฯ ไม�ได�รับผลกระทบจากธุรกิจทัวร�จีนศูนย�เหรียญ และในช�วงปลายป� 2559 และ 2560 นักท�องเท่ียวชาวรัสเซียได�กลับมาเข�าพักโรงแรม ซ่ึงเป�น
สัญญาณท่ีดี เพราะตลาดรัสเซียเป�นตลาดที่มีความสําคัญเป�นอย�างยิ่ง อย�างไรก็ตาม ตลาดนักท�องเที่ยวรัสเซียไม�ได�เป�นตลาดสําคัญของธุรกิจ
โรงแรมในกรงเทพฯ  ด�วยเหตุนี้ กลุ�มบริษัทฯ จะเสาะแสวงหาตลาดนักท�องเที่ยวอื่นๆ มาทดแทนเพื่อให�สามารถดํารงไว�ซึ่งจํานวนฐานลูกค�า ขณะที่
รัสเซียเลือกประเทศไทยเป�นวันหยุดปลายทางที่มีความปลอดภัยและความน�าเชื่อถือมากกว�าประเทศอียิปซ�และประเทศตุรกี ซึ่งเป�นตลาดที่ต�อง
นํามาพิจารณาถึงผลกระทบหากนักท�องเที่ยวชาวรัสเซียที่เข�ามามีความไม�แน�นอนในอนาคต

ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

กลุ�มบริษัทฯ มีความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน ลูกหน้ีการค�าระยะยาว เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกู�ยืม
จากธนาคาร แต�เนือ่งจากสนิทรัพย�และหนีส้นิทางการเงนิส�วนใหญ�มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอัตราตลาดหรอืมอีตัราดอกเบีย้คงท่ีซึง่ใกล�เคยีง
กับอัตราตลาดในป�จจบัน กลุ�มบริษัทฯ จึงประเมินว�าไม�มีความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ีย ท่ีมีนัยสําคัญตามท่ีกล�าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทฯ จึงมิได�ใช�ตราสารอนุพันธ�เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังกล�าว 

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต�อสกุลเงินของจีน สหรัฐฯ รัสเซีย สหราชอาณาจักรและสกุลเงินอื่นๆ ของตลาดยุโรปมีแนวโน�มจะส�งผลกระทบ
ต�อราคาสินค�าและบริการ และอํานาจการจับจ�ายใช�สอยของกลุ�มบริษัทฯ ในตลาดเหล�านี้

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน

ในช�วงหลายป�ที่ผ�านมาได�มีข�อถกเถียงเป�นอย�างมากในประเทศไทยเกี่ยวกับความถูกต�องของกรรมสิทธ์ิการถือครองท่ีดินตามเอกสารสิทธ์ิ
แม�ว�าบริษัทฯ  จะมีความมั่นใจว�าบริษัทในกลุ�มถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งหมดที่ใช�ในการดําเนินธุรกิจหรือที่ดินสําหรับการขายในประเทศไทย
อย�างถูกต�อง แต�บริษัทฯ ไม�สามารถรับประกันได�ว�าจะไม�มีบุคคลหรือกลุ�มบุคคลใดโต�แย�งในกรรมสิทธิ์เหล�านั้น ถึงแม�ว�าการโต�แย�งในกรรมสิทธิ์
ดังกล�าวจะไม�ประสบผลสําเร็จ แต�กระนั้นก็อาจจะส�งผลกระทบในทางลบต�อธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย�ในประเทศไทยหากผู�ซื้อมีความกังวล
ว�ากลุ�มบริษัทฯ จะไม�สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ถูกต�องให�ได� 

ป�จจัยความเสี่ยง

รายงานประจําป�
2560
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กฎหมายแรงงานไทย

พนักงานส�วนใหญ�ของกลุ�มบริษัทฯ มีถิ่นที่อยู�ในประเทศไทย กฎหมายแรงงานในประเทศไทยให�การคุ�มครองแรงงานเป�นอย�างมาก กฎหมาย
แรงงานได�ห�ามมิให�บริษัทโดยทั่วไปให�พนักงานออกโดยมิได�จ�ายเงินชดเชย เว�นแต�พนักงานผู�นั้นจะประพฤติตนไม�เหมาะสม ละเว�นการปฏิบัติ
ตามหน�าที่ หรือมีความไม�ซื่อสัตย�สุจริต ด�วยเหตุนี้กลุ�มบริษัทฯ จึงมีมาตรการที่จํากัดในการลดจํานวนพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต�นทุน
หรือเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค�อ่ืนท่ีคล�ายคลึงกันในระหว�างท่ีเกิดวิกฤตการณ�เม่ือไม�นานน้ี อาทิเช�น วิกฤตเศรษฐกิจโลก กลุ�มบริษัทฯ ก็มิได�ให�พนักงาน
ออกแต�อย�างใด แต�ได�นําโครงการสมัครใจลาหยุดงานโดยไม�รับเงินเดือนมาใช�แทน กลุ�มบริษัทฯ คาดว�าในอนาคตอาจจะมีข�อจํากัดในการใช�
โครงการการลาออกโดยสมัครใจต�างๆ ซึ่งกลุ�มบริษัทฯ จะต�องจ�ายค�าชดเชยเป�นจํานวนมากรวมทั้งใช�มาตรการอื่นๆ ที่คล�ายคลึงกัน ซึ่งพนักงาน
ที่ถูกเลือกอาจจะเลือกที่จะลาออกโดยแลกกับเงินชดเชยที่จะจ�ายให�เป�นเงินก�อนรวมทั้งผลประโยชน�อื่นๆ

ความเสี่ยงในการดําเนินงานธุรกิจโรงแรม

โรงแรมต�างๆ ของกลุ�มบริษัทฯ ต�างก็มีความเสี่ยงจากการดําเนินงานในธุรกิจการให�บริการ โดยความเสี่ยงดังกล�าวประกอบด�วย

 • ฤดูกาลของธุรกิจท�องเท่ียวข้ึนอยู�กับปริมาณการท�องเท่ียวและการเดินทางของกลุ�มธุรกิจ/การค�า ท่ีแตกต�างกันตลอดท้ังป� ด�วยเหตุน้ี รายได�
  ของกลุ�มบริษัทฯ จึงมีแนวโน�มที่จะผันผวนในระหว�างป�
 • คู�แข�งขันจากโรงแรมรีสอร�ทแห�งใหม�ๆ ทั้งในประเทศและภายในภูมิภาค
 • รูปแบบการท�องเที่ยวและความนิยมของแหล�งท�องเที่ยวที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
 • การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระเบียบทางกฎหมายในประเทศไทย
 • จํานวนห�องพักในพ้ืนท่ีหรือภูมิภาคเดียวกันท่ีมีมากเกินความต�องการหรือความต�องการห�องพักของลูกค�าท่ีลดลงในบางช�วงอาจจะส�งผลกระทบ
  ในเชิงลบต�ออัตราการเข�าพักและราคาค�าห�องพัก
 • การเปลี่ยนแปลงโดยรวมทั้งสภาพเศรษฐกิจในภูมิภาคและท�องถิ่น ซึ่งอาจจะส�งผลกระทบต�อการจับจ�ายใช�สอยของผู�บริโภคและวิถีการ
  ท�องเที่ยวของประชาชนและป�จจัยอื่นๆ ซึ่งอาจไม�ก�อให�เกิดรายได�ที่เพิ่มขึ้น 
 • สภาวะทางการเมืองในภูมิภาคและท�องถิ่น รวมทั้งสภาพสังคมซึ่งมีผลกระทบต�อความต�องการซื้อ อํานาจซื้อของตลาด เช�น อาชญากรรม
  ความไม�สงบในสังคมและการก�อการร�าย
 • การแพร�ระบาดของโรคซึ่งมีผลกระทบต�อการเดินทางและธุรกิจการท�องเที่ยว
 • คําเตือนภัยเกี่ยวกับการท�องเที่ยวที่เตือนให�ประชาชนชะลอ และ/หรือหลีกเลี่ยงการเดินทางท�องเที่ยว
 • การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ
 • ความสะดวกในการเดินทางเข�าประเทศไทยและโดยเฉพาะอย�างยิ่งจํานวนเที่ยวบินมายังประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ต 
 • สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนและภัยทางธรรมชาติ 

ความเสี่ยงในการดําเนินงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย�

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย�ของกลุ�มบริษัทฯ มีความเสี่ยงสืบเนื่องจากการดําเนินงานในธุรกิจ โดยความเสี่ยงดังกล�าวประกอบด�วย

 • การเปลี่ยนแปลงโดยรวมทั้งสภาพเศรษฐกิจในภูมิภาคและท�องถิ่น สถานการณ�ทางการเมือง ซึ่งอาจจะส�งผลกระทบต�อการจับจ�ายใช�สอย
  ของผู�บริโภคและความเชื่อมั่นในตลาดอสังหาริมทรัพย� 
 • ความลําบากในการจัดหาเงินกู�ของผู�ซ้ือชาวต�างชาติจากธนาคารท�องถ่ิน ซ่ึงอาจส�งผลกระทบต�อความต�องการซ้ืออสังหาริมทรัพย�ในอนาคต
 • ความสามารถในการสร�างผลตอบแทนการลงทุนที่ยั่งยืนซึ่งอาจส�งผลกระทบต�อความต�องการของอสังหาริมทรัพย�ในอนาคต 
 • การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศซึ่งอาจส�งผลกระทบต�อราคาและความสามารถในการซื้ออสังหาริมทรัพย�ของ
  ชาวต�างชาติ
 • การพัฒนาการออกแบบอสังหาริมทรัพย�ที่มีนวัตกรรมและรูปแบบใหม�ๆ เพื่อการดึงดูดผู�ซื้อ 
 • การจัดให�มีบริการหลังการขายที่มีคุณภาพสูงเพื่อรักษาความแข็งแกร�งของความจงรักภักดีในตราอสังหาริมทรัพย�และความพอใจของผู�ซื้อ 
 • การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขระเบยีบทางกฎหมายในประเทศไทยซ่ึงอาจมีผลต�อข�อจํากัดของผู�ซือ้ การพัฒนาท่ีดนิในอนาคตหรอืรูปแบบการเสนอ
  ขายอสังหาริมทรัพย�
 • ต�นทุนการก�อสร�างที่พุ�งสูงขึ้นอาจส�งผลกระทบต�ออัตรากําไรจากการดําเนินงานหากไม�สามารถปรับราคาขายขึ้นได�
 • ความสามารถในการจัดหาและคงไว�ซึ่งผู�รับเหมาก�อสร�างอาคารที่มีความสามารถส�งมอบงานที่มีคุณภาพได�ตรงตามกําหนดเวลา 

ป�จจัยต�างๆ เหล�าน้ีสามารถส�งผลเสียต�อธุรกิจของกลุ�มบริษัทฯ ฝ�ายจัดการจึงได�ให�ความสนใจในเร่ืองต�างๆ อย�างใกล�ชิดเพ่ือจะสามารถนํากลยุทธ�
ของกลุ�มบริษัทฯ มาปรับใช�ได�ทันท�วงทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลต�อการดําเนินงานของกลุ�มบริษัทฯ 

ป�จจัยความเสี่ยง

บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 95



บุคคลที่อาจมีความขัดแย�งและรายการระหว�างกัน

รายการธุรกิจกับบริษัทร�วม
เบิกเงินเรียกเก็บแทนระหว�างรีสอร�ท LBTG LBTH 2 BTH B ESHL, HRH อํานวยความสะดวกในการจ�ายชําระเงินของลูกค�าที่พักในโรงแรม
เบิกชดเชยค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน TWPL TWPC 5 - - CSH, KCH  เพื่อความสะดวกในการชําระเงิน
ค�าเช�าค�าบริการรับ TWPL TWPC 20 - - CSH, KCH  ค�าเช�าสํานักงานใหญ�ของบริษัท 
         อาคารอยู�ในทําเลดีและมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน
ขายสินค�า  LBTG LBTH 1 BTH B ESHL, HRH ซื้อของใช�สําหรับห�องพักของกิจการโรงแรม

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข�องกัน
ค�าธรรมเนียมบัตรเครดิตรับ TWPL BTRS(T) 1 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, KCH อํานวยความสะดวกในการจ�ายชําระเงินของลูกค�าที่พักในโรงแรม
คืนเงินเรียกเก็บแทนระหว�างรีสอร�ท BTRS(T) BGL 12 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, KCH อํานวยความสะดวกในการจ�ายชําระเงินของลูกค�า 
         เพื่อสนับสนุนการเป�นรีสอร�ทครบวงจรของลากูน�า ภูเก็ต
   BTRS(T) LBTL 45 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, KCH

   BTRS(T) LVL 1 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL

   BTRS(T) TWPL 22 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, KCH อํานวยความสะดวกในการจ�ายชําระเงินของลูกค�าที่พักในโรงแรม
เบิกเงินเรียกเก็บแทนระหว�างรีสอร�ท AVCI PCRI 1   DM อํานวยความสะดวกในการจ�ายชําระเงินของลูกค�าที่พักในโรงแรม
ค�าธรรมเนียมการจัดการรับ LRH BTRS(T) 1 BTRS(T) C CSH, ESHL, KCH ให�ความช�วยเหลือทางเทคนิคในการบริหารและบริการ
         ในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ, ฝ�ายบุคคล, 
         และบริการการทําความสะอาด
   LRH BTHR(T) 1 BTRS(T) C CSH, ESHL ป�นส�วนค�าใช�จ�ายของแผนกที่ใช�ร�วมกัน
ค�าธรรมเนียมการจัดการจ�าย BTHR BTG(T) 3 BTH A, B ESHL สําหรับการใช�เครื่องหมายการค�าและสิทธิ์อื่นเกี่ยวข�องกับ 
         “บันยัน ทรี” และ “อังสนา”    

มูลค�าใน
ป� 2560

บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย�ง 

ลักษณะของ
ความสัมพันธ�

กรรมการ
ที่มีส�วนได�เสียร�วมผู�รับ ความจําเป�น / ความสมเหตุสมผลผู�จ�าย

บุคคลที่อาจมีความขัดแย�งและรายการระหว�างกัน

ธุรกรรมระหว�างบริษัทฯ และบริษัทย�อยกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�อง จํานวนที่จ�ายและรับและเงื่อนไขของธุรกรรมได�กล�าวไว�ในหมายเหตุ 9 ในงบการเงินโดยแสดงสรปรวมเป�นกลุ�มตามประเภท
ของรายการ

ข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสําคัญซึ่งมีขนาดของรายการเกินกว�า 1 ล�านบาท ได�แก� ชื่อของบุคคลที่อาจมีความขัดแย�งและความจําเป�นและความสมเหตุสมผลของการทํารายการ รายละเอียด
มีดังต�อไปนี้

รายการธุรกิจระหว�างบริษัทในกลุ�ม (บริษัทฯ และบริษัทย�อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกัน ในป� 2560

รายงานประจําป�
2560

(หน�วย: ล�านบาท)
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ค�าธรรมเนียมการจัดการจ�าย BTHR BGL 25 BTH B ESHL สําหรับการใช�เครื่องหมายการค�าและสิทธิ์อื่นเกี่ยวข�องกับ “อังสนา”   
   BTHR LBTL 20 BTH B ESHL สําหรับการใช�เครื่องหมายการค�าและสิทธิ์อื่นเกี่ยวข�องกับ “บันยันทรี”   
   BTHR LVL 2 BTH B ESHL สําหรับการใช�เครื่องหมายการค�าและสิทธิ์อื่นเกี่ยวข�องกับ “อังสนา”   
   BTHR PKRD 2 BTH B ESHL สําหรับการใช�เครื่องหมายการค�าและสิทธิ์อื่นเกี่ยวข�องกับ “แคสเซีย”   
   BTHR TWPL 32 BTH B ESHL สําหรับการใช�เครื่องหมายการค�าและสิทธิ์อื่นเกี่ยวข�องกับ “บันยันทรี”   
   BTHR(T) BGL 34 BTRS(T) C CSH, ESHL มีความเชี่ยวชาญในการจัดการโรงแรม  
   BTHR(T) LBTL 35 BTRS(T) C CSH, ESHL ค�าธรรมเนียมในการจัดการเป�นไปตามมาตรฐานธุรกิจ
   BTHR(T) LVL 2 BTRS(T) C CSH, ESHL

   BTHR(T) PKRD 4 BTRS(T) C CSH, ESHL

   BTHR(T) TWPL 46 BTRS(T) C CSH, ESHL

   BTMG BGL 17 BTH B ESHL เป�นการทําการตลาดส�วนกลาง เพื่อส�งเสริมชื่อเสียงโรงแรมในเครือ  
         “อังสนา”   
   BTMG LBTL 20 BTH B ESHL เป�นการทําการตลาดส�วนกลาง เพื่อส�งเสริมชื่อเสียงโรงแรมในเครือ  
         “บันยันทรี”   
   BTMG LVL 2 BTH B ESHL เป�นการทําการตลาดส�วนกลาง เพื่อส�งเสริมชื่อเสียงโรงแรมในเครือ  
         “อังสนา”   
   BTMG PKRD 2 BTH B ESHL เป�นการทําการตลาดส�วนกลาง เพื่อส�งเสริมชื่อเสียงโรงแรมในเครือ  
         “แคสเซีย”
   BTMG TWPL 21 BTH B ESHL เป�นการทําการตลาดส�วนกลาง เพื่อส�งเสริมชื่อเสียงโรงแรมในเครือ 
         “บันยันทรี”   
   GPS LRH 2 BTH B ESHL ค�าธรรมเนียมการจัดการจ�าย สําหรับ โครงการ 
         ดาหวา บันยัน ทรี เอกเพนชั่น แคสเซีย 2 ลากูน�า ปาร�ค ทาวเฮาส�
ซื้อบัตรกํานัลสปา  BTS BGL 1 BTH B CSH, ESHL ซื้อบัตรกํานัลสําหรับใช�บริการใน บันยัน ทรี สปา และอังสนา สปา
และบัตรกํานัลแกลเลอรี่ BTS LBTL 2 BTH B CSH, ESHL หรือใช�ในการซื้อสินค�าในร�าน บันยัน ทรี แกลเลอรี่ 
   BTS LRH 3 BTH A CSH, ESHL และอังสนา แกลเลอรี่ เพื่อเป�นสวัสดิการให�กับผู�บริหาร   

   BTS LSC 1 BTH B CSH

   BTS TWPL 1 BTH B CSH, ESHL

มูลค�าใน
ป� 2560

บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย�ง 

ลักษณะของ
ความสัมพันธ�

กรรมการ
ที่มีส�วนได�เสียร�วมผู�รับ ความจําเป�น / ความสมเหตุสมผลผู�จ�าย

รายการธุรกิจระหว�างบริษัทในกลุ�ม (บริษัทฯ และบริษัทย�อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกัน ในป� 2560 (ต�อ) (หน�วย: ล�านบาท)

บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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ขายสินค�า  BTG(T) HVRS 5 BTH A, B ESHL ซื้อของใช�สําหรับห�องพักของกิจการโรงแรม
   BTG(T) BTRS(T) 1 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, ซื้อของใช�สําหรับกิจการสปา และร�านค�าสปา
        KCH, KO 

   BTG(T) MAPL 3 BTH A, B ESHL ซื้อของใช�สําหรับห�องพักของกิจการโรงแรม
   BTG(T) MBPL 2 BTH A, B ESHL

   BTG(T) PTMB 1 BTH A, B ESHL

   BTG(T) PTBH 6 TRL C KCH

   BTG(T) VM 4 BTH A, B ESHL

   BTG(T) WLH 1 BTH A, B CSH, ESHL ซื้อของใช�สําหรับกิจการสปา และร�านค�าสปา
   LBTG WLH 2 BTH B CSH, ESHL, HRH

เบิกชดเชยค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน AVCI PTBH 3 TRL C DM เพื่อความสะดวกในการชําระเงิน
   BTG(S) BTS 4 BTH A, B ESHL

   BTG(T) BTRS(T) 1  BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, 

        KCH, KO

   BTG(T) BTS 8 BTH A, B CSH, ESHL 

   LBTL BTH 1 BTH A, B  - 

   LBTL BTHR(T) 1  BTRS(T) C  CSH, ESHL

   LBTL BTI 1 BTH B ESHL

   LBTL BTRS(T) 6  BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, KCH

   LBTL CMGL 1 BTH B ESHL

   LBTL PCRI 1 BTH B ESHL

   LBTL BTDP 1 BTH B ESHL

   LGL LVCL 6 BTH B -

   LRH BTH 2 BTH A APV, KPH

   LRH BTHR(T) 4  BTRS(T) C CSH, ESHL

   LRH BTRS(T) 1  BTRS(T) C CSH, ESHL, KCH

   PKRD PCRI 1 BTH B ESHL

   TWPL BTH 1 BTH A  -

มูลค�าใน
ป� 2560

บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย�ง 

ลักษณะของ
ความสัมพันธ�

กรรมการ
ที่มีส�วนได�เสียร�วมผู�รับ ความจําเป�น / ความสมเหตุสมผลผู�จ�าย

รายการธุรกิจระหว�างบริษัทในกลุ�ม (บริษัทฯ และบริษัทย�อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกัน ในป� 2560 (ต�อ)

รายงานประจําป�
2560

(หน�วย: ล�านบาท)
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เบิกชดเชยค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน TWPL BTRS(T)  5  BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, KCH

   TWPL BTHR 2 BTH B ESHL

จ�ายชดเชยค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน ADPL LBTL 1 BTH B ESHL เพื่อความสะดวกในการชําระเงิน
   BTH LRH 1 BTH A APV, KPH

   BTH BTG(S) 7 BTH A  -

   BTHR LBTL 2 BTH B ESHL

   BTHR BGL 3 BTH B ESHL

   BTHR BTG(S) 1 BTH A ESHL

   BTHR LRH 1 BTH A ESHL

   BTHR TWPL 4 BTH B ESHL

   BTHR PKRD 3 BTH B ESHL

   BTRS(T) BTG(T) 11  BTRS(T) C CH, CSH, ESHL,

        KCH, KO

   BTS LRH 6 BTH C CSH, ESHL

   BTRS(T) LBTL 4  BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, KCH

   BTRS(T) LSC 1  BTRS(T) C CH, CSH, 

   BTRS(T) LGL 3  BTRS(T) C CH, CSH, 

   PTBH AVCI 5 TRL C DM

   WLH LBTL 4 BTH C CSH, ESHL

   WLH LBTG 1 BTH C CSH, ESHL, HRH

ค�าเช�าค�าบริการรับ BGL BTRS(T) 3 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, KCH อังสนา สปา เป�นสปาที่มีชื่อเสียง 
         ซึ่งช�วยเสริมภาพพจน�และด�านการตลาดของโรงแรม
   LBTL BTRS(T) 14 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, KCH บันยัน ทรี สปา เป�นสปาที่มีชื่อเสียง 
         ซึ่งช�วยเสริมภาพพจน�และด�านการตลาดของโรงแรม 
   PKRD BTRS(T) 1 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, KCH อังสนา สปา เป�นสปาที่มีชื่อเสียง 
         ซึ่งช�วยเสริมภาพพจน�และด�านการตลาดของโรงแรม
   TWPL BTRS(T) 10 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, KCH  บันยัน ทรี สปา เป�นสปาที่มีชื่อเสียง 
         ซึ่งช�วยเสริมภาพพจน�และด�านการตลาดของโรงแรม 
   TWPL TDC 2 - - HRH ค�าเช�าสํานักงานใหญ�ของบริษัท 
         อาคารอยู�ในทําเลดีและมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน

มูลค�าใน
ป� 2560

บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย�ง 

ลักษณะของ
ความสัมพันธ�

กรรมการ
ที่มีส�วนได�เสียร�วมผู�รับ ความจําเป�น / ความสมเหตุสมผลผู�จ�าย

รายการธุรกิจระหว�างบริษัทในกลุ�ม (บริษัทฯ และบริษัทย�อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกัน ในป� 2560 (ต�อ) (หน�วย: ล�านบาท)

บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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มูลค�าใน
ป� 2560

บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย�ง 

ลักษณะของ
ความสัมพันธ�

กรรมการ
ที่มีส�วนได�เสียร�วมผู�รับ ความจําเป�น / ความสมเหตุสมผลผู�จ�าย

รายการธุรกิจระหว�างบริษัทในกลุ�ม (บริษัทฯ และบริษัทย�อย) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกัน ในป� 2560 (ต�อ)

รายงานประจําป�
2560

(หน�วย: ล�านบาท)

ผลตอบแทนการให�เช�า CGL PTBH 4 TRL C - ซื้อห�องพักในโรงแรมอังสนา รีสอร�ท แอนด� สปา บินตัน เพื่อดําเนิน 
หน�วยห�องพักในโรงแรม       ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ โดยได�รับผลตอบแทน
         การเช�าที่ดีทดแทนในช�วงก�อนจะนําห�องพักนั้นไปทําธุรกิจ 
ค�าบริการในการดําเนินกิจการโรงแรมรับ LSC BTRS(T) 5 BTRS(T) C CH, CSH เป�นหน�วยงานกลางในการอํานวยความสะดวก
         และให�บริการส�วนกลางแก�ธุรกิจต�างๆ ในลากูน�า ภูเก็ต
ค�าอบรมพนักงานจ�าย BTHR(T) BGL 3 BTRS(T) C CSH, ESHL เป�นหน�วยงานกลางในการจัดอบรมแก�พนักงาน ลากูน�า ภูเก็ต    

   BTHR(T) LBTL 3 BTRS(T) C CSH, ESHL และป�นส�วนค�าใช�จ�ายตามจริง
   BTHR(T) LSC 1 BTRS(T) C CSH

   BTHR(T) PKRD 1 BTRS(T) C CSH, ESHL

   BTHR(T) TWPL 1 BTRS(T) C CSH, ESHL

เงินป�นผลจ�าย  BTH BTG(T) 22 BTH A,B - เงินป�นผลจ�าย
ขายเงินลงทุนในบริษัทย�อย BTG(S) SLJS 6 BTH A,B ESHL ขายเงินลงทุนในบริษัทย�อยและบริษัทร�วม
และบริษัทร�วม  LBTL SLJS 211 BTH B ESHL

รายการธุรกิจกับผู�บริหาร LGL CSH 8 CSH กรรมการ LGL - ขายอสังหาริมทรัพย� 
และกรรมการ  TWR CSH 21  CSH  กรรมการ TWR -

   KPH LRH 1 KPH กรรมการ LRH - ผลตอบแทนการให�เช�าหน�วยห�องพักในโรงแรม
   CSN LRH 1 CSN คู�สมรส KPH -
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เรียกเก็บเงินแทน BTG(T) BGL 1 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW, SDR อํานวยความสะดวกในการจ�ายชําระเงินของลูกค�าเพื่อสนับสนุน
ระหว�างรีสอร�ท BTG(T) LBTL 8 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL, KCH, SDR การเป�นรีสอร�ทครบวงจรของ ลากูน�า ภูเก็ต
  BTG(T) LGL 3 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW SDR

  BTG(T) TWPL 4 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL, KCH, SDR อํานวยความสะดวกในการจ�ายชําระเงินของลูกค�าที่พักในโรงแรม
ซื้อสินค�า BTG(T) LBTG 1 BTH A, B CSH, ESHL เป�นการจัดซื้อสินค�าส�วนกลาง เพื่อช�วยอํานวยความสะดวก
  BTG(T) BTG(S) 1 BTH A, B CSN, ESHL, SDR ในการสั่งซื้อของจํานวนมากได�ในราคาที่เหมาะสม
  BTG(T) BGL 7 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL, KCH, KW, SDR ซื้อของใช�สําหรับห�องพักของกิจการโรงแรม
  BTG(T) LBTL 9 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL, KCH, SDR

  BTG(T) LVL 1 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL, SDR, KW

  BTG(T) PKRD 1 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL, KCH, SDR

  BTG(T) TWPL 15 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL, KCH, SDR, 

เบิกชดเชยค�าใช�จ�าย BTG(S) BTG(T) 5 BTH A, B CSN, ESHL, SDR เพื่อความสะดวกในการชําระเงิน
ในการดําเนินงาน LBTL BTG(T) 1 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL, KCH, SDR

  TWPL BTG(T) 1 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL, KCH, SDR 

ค�าเช�าและค�าบริการ LBTL BTG(T) 2 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL, KCH, SDR อํานวยความสะดวกแขกโรงแรม โดยมีร�านค�าปลีกชั้นนํา
  TWPL BTG(T) 3 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL, KCH, SDR

มูลค�าใน
ป� 2560

บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย�ง 

ลักษณะของ
ความสัมพันธ�

กรรมการ
ที่มีส�วนได�เสียร�วมผู�รับ ความจําเป�น / ความสมเหตุสมผลผู�จ�าย

รายการธุรกิจภายในกลุ�มบริษัทฯ โดยบริษัทแห�งหนึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย�งถือหุ�นเกินกว�าร�อยละ 10 ในป� 2560

หมายเหตุ:
A ผู�ถือหุ�นรายใหญ� 
B ผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัทใหญ� (LRH)

C บริษัทที่มีผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของ LRH เป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ�

บุคคลที่อาจมีความขัดแย�งและรายการระหว�างกัน
(หน�วย: ล�านบาท)
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย�งและรายการระหว�างกัน

ชื่อย�อบริษัท

ADPL  บริษัท อาคิเทรฟ ดีไซน� แอนด� แพลนนิ่ง เซอร�วิส จํากัด
AVCI  บริษัท เอวีซี อินโดนีเซีย จํากัด
BGL  บริษัท บางเทาแกรนด� จํากัด
BTDP  บริษัท บันยัน ทรี ดิเวลลอปเมนท� No.1 จํากัด
BTG(S)  บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี่ (สิงคโปร�) จํากัด
BTG(T)  บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด 
BTH  บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด
BTHR  บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด� รีสอร�ท จํากัด
BTHR(T)  บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด� รีสอร�ท (ประเทศไทย) จํากัด
BTI  บริษัท บันยัน ทรี อินเวสเม�นท� จํากัด
BTMG  บริษัท บันยัน ทรี มาร�เก็ตติ้ง กร�ป จํากัด
BTRS(T)  บริษัท บันยัน ทรี รีสอร�ท แอนด� สปา (ไทยแลนด�) จํากัด
BTS  บริษัท บันยัน ทรี สปา จํากัด
CGL  บริษัท เชียร� โกลเดน จํากัด
CMGL  บริษัท คลับเมนเนจเมนท� จํากัด
GPS  บริษัท จีพีเอส ดิเวลลอปเมนต� เซอร�วิส จํากัด
HVRS  บริษัท ฮิล วิว รีสอร�ท (เซย�เชล) จํากัด 
LBTG  บริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี แกลเลอรี่ เทรดดิ้ง จํากัด
LBTH  บริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี โฮเท็ล จํากัด
LBTL  บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด

ชื่อย�อกรรมการ

APV นายเอเรียล พี วีร�า
AS นางสาวอารีวรรณ� ศรีวิชชุพงษ�
CH นายควน เชท 
CSH นายชานคราร� ชานดราน
CSN นางเชียง ซี งอ แคลร�
DM นายดีจูไนดี มัสคู
ESHL นายเอ็ดดี้ ซี ฮ็อก ไล
HRH นายโฮ เรน ฮวา
KCH นายโฮ กวงจิง
KPH นายโฮ กวงป�ง 
KO นางก่ิงกาญจน� โอฬารกาญจนิน
KW นายกนต�ธีร� วรพิทยุต
SDR นายสจ�วต เดวิด เรดดิ้ง

LGL บริษัท ลากูน�า แกรนด� จํากัด
LHC บริษัท ลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ จํากัด
LRH บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
LSC บริษัท ลากูน�าเซอร�วิส จํากัด
LVCL บริษัท ลากูน�า เวียดนาม จํากัด
LVL บริษัท ลากูน�า วิลเลจ จํากัด
MAPL บริษัท มัลดีฟ อังสนา จํากัด
MBPL บริษัท มัลดีฟ เบย� จํากัด
PCRI พีที แคสเซีย รีสอร�ท อินเวสเมนท�
PKRD บริษัท ภูเก็ต รีสอร�ท ดีเวลลอปเมนต� จํากัด 
PTBH บริษัท บินตัน โฮเท็ล จํากัด
PTMB บริษัท แมเนจเม�นท� บันยัน ทรี รีสอร�ท แอนด� สปา จํากัด
SLJS บริษัท แซงจัวรี่ ลิเจียง (S) จํากัด
TDC บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด
TRL บริษัท ทรอป�คอล รีสอร�ท จํากัด
TWPC บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
TWPL บริษัท ไทยวาพลาซ�า จํากัด
TWR บริษัท ทีดับบลิวอาร� โฮลดิ้งส� จํากัด
VM บริษัท วับบินเวสท� มัลดีฟ จํากัด
WLH บริษัท หวั่นหยู เลเชอร� เฮลท� (เซี่ยงไฮ�) จํากัด

รายงานประจําป�
2560
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 การเช�า - ร�านค�าย�อย  - อัตราค�าเช�าคิดเป�นตารางเมตร ซึ่งเป�นอัตราเดียวกับราคาตลาด
  -  การเช�าพื้นที่ส�วนใหญ�ของบันยัน ทรี แกลเลอรี่ สปา และห�องอาหาร จะทําสัญญากําหนดเป�นอัตราร�อยละ
   ของยอดรายได�รับ โดยจะแยกเจรจากับผู�บริหารของโรงแรมแต�ละแห�ง
  - สัญญาของสปาที่ทํากับกิจการท่ีไม�เกี่ยวข�องกันก็มีโครงสร�างการเรียกเก็บค�าเช�าตามอัตราร�อยละ
   ของยอดรายได�รับเช�นเดียวกัน ซึ่งเป�นนโยบายการเช�าโดยท่ัวไปท่ีกลุ�มบันยัน ทรี ใช�อยู�

 การเช�า - พื้นท่ีสํานักงาน - อัตราค�าเช�าเป�นอัตราเดียวกับราคาตลาด โดยส�วนใหญ�เป�นอัตราในระดับสูงหากเปรียบเทียบ
   กับอาคารประเภทเดียวกันในทําเลใกล�เคียงกัน
  -  ข�อกําหนดและเงื่อนไขในสัญญา จะคล�ายคลึงกับของลูกค�ารายอ่ืนๆ และใกล�เคียงกับในตลาด
  -  ค�าบริการจะแยกทําสัญญากับค�าเช�าตามเหตุผลทางด�านภาษี

 การเช�า – ที่ดิน - อัตราค�าเช�าที่ดินจะมีความแตกต�างกันมากในตลาดขึ้นอยู�กับที่ตั้งและประเภทของที่ดิน
  -  การคํานวณมูลค�าป�จจบันสุทธิของค�าเช�าที่เรียกเก็บ มีการนํามาเปรียบเทียบกับมูลค�าที่ดินที่ประเมิน
   โดยบริษัทประเมินทรัพย�สินอิสระ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย�งและรายการระหว�างกัน

ประเภทรายการ เหตุผลของการทํารายการ

ราคาประเมิน / ค�าเช�าที่เปรียบเทียบกับบุคคลภายนอก

ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว�างกัน

เป�นนโยบายของกลุ�มบริษัทฯ ที่ต�องการให�มีความแน�ใจว�าการเข�าทํารายการระหว�างกันจะต�องไม�มีความขัดแย�งทางผลประโยชน� ดังนั้นหน�วย
งานที่เกี่ยวข�องแต�ละหน�วยงาน จะรายงานรายการระหว�างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป�นรายไตรมาสซึ่งเป�นรายการที่ได�รับการสอบทานแล�วโดยฝ�าย
จัดการ รายการระหว�างกันรายการใหม�ซึ่งจะเกิดขึ้นจะถูกแยกแยะและนําเสนอให�ผู�บริหารระดับที่สูงกว�าทราบเพื่อขออนุมัติการเข�าทํารายการ
ต�อผู�บริหารระดับสูง กรรมการหรือผู�ถือหุ�น ทั้งนี้เพื่อให�เป�นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย�ฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนี้รายการระหว�างกัน
ที่มีนัยสําคัญซึ่งจะเกิดขึ้นใหม�ทั้งหมดก็จะถูกนําเสนอต�อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อให�ความเห็น รวมทั้งแสดงความเห็น
ของรายการว�าเป�นไปตามเงื่อนไขทางการค�าทั่วไปและอยู�บนพ้ืนฐานเสมือนหนึ่งกระทําโดยบุคคลที่ไม�เกี่ยวข�องกัน หลังจากที่ได�รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล�วก็จะนําเสนอขออนุมัติการเข�าทํารายการดังกล�าวต�อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะ 
กรรมการบริษัทฯและผู�ถือหุ�น ซึ่งหากมีกรรมการท�านหนึ่งท�านใดเป�นผู�มีส�วนได�เสีย กรรมการท�านนั้นจะไม�เข�าร�วมอนุมัติรายการดังกล�าว

นโยบายหรือแนวโน�มการทํารายการระหว�างกันในอนาคต

เป�นความตั้งใจของกลุ�มบริษัทฯ ที่จะพยายามลดจํานวนรายการระหว�างกันหากสามารถกระทําได� อย�างไรก็ตามจากลักษณะโครงสร�างและ
ลักษณะธุรกิจของกลุ�มบริษัทฯ ทําให�การลดรายการระหว�างกันที่มีอยู�ในป�จจบันเป�นไปได�ยาก ดังนั้นกลุ�มบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะตรวจสอบ
รายการระหว�างกันในป�จจบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทุกรายการเพื่อให�มั่นใจว�าเป�นรายการที่มีความจําเป�น เป�นไปตามเงื่อนไขทางการค�า
ทั่วไปและอยู�บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทําโดยบุคคลที่ไม�เกี่ยวข�องกัน
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ข�อพิพาททางกฎหมาย

คดีผิดสัญญาซื้อขายอาคารชุด นายหน�าและตัวแทน ละเมิดและเรียกค�าเสียหาย

คดีดําเลขที่ 2290/2552 ระหว�าง

นิติบุคคลอาคารชุด อัลลามันดา 1 และ เจ�าของห�องชุด จํานวน 9 ราย “โจทก�”

บริษัท ลากูน�า แกรนด� จํากัด, บริษัท บางเทา ดีเวลลอปเมนท� จํากัด,                    “จําเลย”

บริษัท บางเทา (1) จํากัด บริษัท บางเทา (2) จํากัด และ กรรมการบริษัท อีก 10 คน

ความเป�นมา

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2552 โจทก�ได�ยื่นฟ�องบริษัทในเครือบริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) จํานวน 4 บริษัท และกรรมการ
บริษัท อีก 10 คน โดยโจทก�อ�างในคําฟ�องว�า โจทก�ได�ซื้อห�องชุดของอาคารชุดอัลลามันดา 1 จากบริษัท ลากูน�า แกรนด� จํากัด ระหว�างป� 2534 
ถึง 2538 โดยในสัญญาซื้อขายระบุว�าโครงการมีที่ดินประมาณ 20 ไร� แต�ในหนังสือสําคัญจดทะเบียนอาคารชุดอัลลามันดา 1 ระบุว�ามีที่ดิน
จํานวน 9 ไร� 2 งาน 9 ตารางวา ดังนั้น ถือว�าจําเลยผิดสัญญาซื้อขาย โจทก�จึงเรียกร�องให�จําเลยโอนที่ดินตามที่ระบุไว�ในสัญญาซื้อขายจํานวน 
10 ไร� 3 งาน 97.1 ตารางวา ให�กับนิติบุคคลอาคารชุดอัลลามันดา 1 ในฐานะโจทก�ที่ 10 หรือชดใช�เงินจํานวน 131,913,000 บาท แทนในกรณีที่
ไม�สามารถโอนที่ดินได� และโจทก�ยังได�ฟ�องเรียกค�าเสียหายอีกจํานวน 55,685,895 บาท สําหรับการละเมิดการใช�ที่ดินที่ควรจะเป�นทรัพย�สินส�วน
กลางของนิติบุคคลอาคารชุดอัลลามันดา 1 ซึ่งรวมจํานวนเงินที่โจทก�เรียกร�องทั้งสิ้น 187,598,895 บาท พร�อมดอกเบี้ยในอัตราร�อยละ 7.5 ต�อป�
ภายหลังวันฟ�องจนกว�าจําเลยจะได�ชําระเสร็จสิ้น พร�อมกันนี้โจทก� ยังได�ฟ�องกรรมการบริษัททั้งในอดีตและป�จจบันอีก 10 คน เป�นจําเลยที่ 5 ถึง 14
ในฐานะท่ีเป�นตัวแทนของบริษัทท้ัง 4 บริษัท จึงต�องร�วมกันรับผิดตามฟ�องด�วย เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2554 โจทก�ได�ย่ืนคําร�องขอคุ�มครองช่ัวคราว
ต�อศาล เพื่อขอให�ศาลมีคําสั่งห�ามไม�ให�จําเลยจําหน�าย จ�าย โอน และแก�ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโฉนดที่ดินทั้ง 9 แปลงของจําเลยที่มี
ข�อพิพาทอยู�ในคดีนี้กับสํานักงานที่ดิน ในระหว�างที่คดีนี้ยังอยู�ในการพิจารณาของศาล เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 ศาลมีคําสั่งห�ามไม�ให�จําเลย
จําหน�าย จ�าย โอน และแก�ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโฉนดที่ดินทั้ง 9 แปลงตามคําร�องขอคุ�มครองชั่วคราวของโจทก�

โจทก�และจําเลยได�ดําเนินการสืบพยานเสร็จสิ้นแล�ว ศาลได�กําหนดวันนัดฟ�งคําพิพากษาในวันที่ 7 กุมภาพันธ� 2557 แต�ในวันดังกล�าว ศาลชั้นต�น
จังหวัดภูเก็ตได�มีคําสั่งเลื่อนนัดอ�านคําพิพากษาเป�นวันที่ 28 มีนาคม 2557 แต�ในวันดังกล�าว ศาลชั้นต�นจังหวัดภูเก็ตมีคําสั่งเลื่อนนัดอ�าน
คําพิพากษาเป�นวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 และวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ศาลชั้นต�นจังหวัดภูเก็ตมีคําสั่งเลื่อนนัดอ�าน คําพิพากษาเป�น
วันที่ 27 มิถุนายน 2557

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ศาลชั้นต�นได�พิพากษาสั่งให�จําเลยโอนที่ดินจํานวน 9 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 10 ไร� 3 งาน 97.1 ตารางวา ให�แก�โจทก�
หรือในกรณีที่ไม�สามารถโอนที่ดินได�ให�จําเลยชําระค�าเสียหายจํานวน 131,913,000 บาท พร�อมดอกเบี้ยในอัตราร�อยละ 7.5 ต�อป� นับตั้งแต�
วันฟ�องเป�นต�นไปจนกว�าจําเลยจะได�ชําระเสร็จสิ้น ให�จําเลยชดใช�ค�าเสียหายจากการนําที่ดินโฉนดเลขที่ 7257 และ 7264 จํานวน 2 แปลง ไป
ใช�ประโยชน�จํานวน 5,890,956 บาท พร�อมดอกเบี้ยในอัตราร�อยละ 7.5 ต�อป� นับตั้งแต�วันฟ�องเป�นต�นไปจนกว�าจําเลยจะได�ชําระเสร็จสิ้น
ให�จําเลยชดใช�ค�าเสียหายจํานวน 16,000.79 บาทต�อวัน นับตั้งแต�วันฟ�องเป�นต�นไปจนกว�าจะโอนที่ดินดังกล�าวให�แล�วเสร็จ และให�จําเลยชดใช�
ค�าทนายความให�แก�โจทก�เป�นจํานวน 500,000 บาท ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 จําเลยยื่นคําร�องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ� ศาลมีคําสั่ง
อนุญาตให�ขยายระยะเวลาอุทธรณ�จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 จําเลยยื่นคําร�องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ�ครั้งที่ 
2 ศาลมีคําสั่งอนุญาตให�ขยายระยะเวลาอุทธรณ�จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 และเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จําเลยยื่นคําร�องขอขยาย
ระยะเวลาอุทธรณ�ครั้งที่ 3 ศาลมีคําสั่งอนุญาตให�ขยายระยะเวลาอุทธรณ�จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2558

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ที่ผ�านมา จําเลยได�ยื่นอุทธรณ�คําพิพากษาต�อศาลชั้นต�นและศาลมีคําสั่งรับอุทธรณ�ของจําเลยเป�นที่เรียบร�อยแล�ว 
โจทก�ได�ยื่นขอขยายกําหนดเวลายื่นคําแก�อุทธรณ�ครั้งที่ 1, 2, 3 และ 4 ซึ่งศาลได�มีคําสั่งอนุญาตให�ขยายกําหนดเวลาในการยื่นคําแก�อุทธรณ�จนถึง
วันที่ 9 เมษายน 2558, วันที่ 8 พฤษภาคม 2558, วันที่ 7 มิถุนายน 2558 และวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ตามลําดับ เมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2558
โจทก�ได�ยื่นคําแก�อุทธรณ�และคําคัดค�านคําขอทุเลาการบังคับคดีของจําเลย ศาลจังหวัดภูเก็ตได�นัดฟ�งคําสั่งศาลอุทธรณ�เกี่ยวกับคําคัดค�านคําขอ

รายงานประจําป�
2560
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ข�อพิพาททางกฎหมาย

ทุเลาการบังคับคดีของบริษัท ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ซึ่งในวันดังกล�าวศาลอุทธรณ�ได�มีคําสั่งให�บริษัทวางหลักประกันจํานวน 36,000,000 บาท
เพื่อเป�นประกันสําหรับค�าเสียหายที่ศาลชั้นต�นได�พิพากษาให�บริษัทชําระให�กับโจทก�  ศาลจังหวัดภูเก็ตได�นัดพิจารณารายละเอียดหลักประกัน
อีกครั้ง ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 บริษัทมีความประสงค�นําที่ดินของบริษัทในเครือซึ่งอยู�ที่จังหวัดเชียงรายมาวางเป�นหลักประกัน ในวันที่ 18 
ธันวาคม 2558 ศาลได�พิจารณาอนุญาตให�บริษัทนําที่ดินที่จังหวัดเชียงรายมาวางเป�นหลักประกันได�

บริษัทได�โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่พิพาทจํานวนสองแปลงให�กับโจทก�แล�วเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 และวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ตามลําดับ
เพื่อระงับจํานวนค�าเสียหายรายวันตามคําพิพากษาของศาลชั้นต�น ซึ่งจํานวนค�าเสียหายรายวันคํานวณจนถึงวันที่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งสองแปลง
เป�นเงินจํานวน 30,115,853 บาท 

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ศาลอุทธรณ�ได�พิพากษาแก�สั่งให�จําเลยโอนที่ดินจํานวน 8 แปลง (เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 4 ไร� 1 งาน 90.9 ตารางวา) 
จากทั้งหมด 9 แปลง (เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 10 ไร� 3 งาน 97.1 ตารางวา) ตามที่ศาลชั้นต�นได�พิพากษาไว�ให�แก�โจทก� ศาลอุทธรณ�ภาค 8 ยังตัดสิน
ว�าจําเลยไม�ได�ทําละเมิดต�อโจทก�ในการนําที่ดินไปใช�ประโยชน� ดังนั้นจําเลยจึงไม�ต�องชดใช�ค�าเสียหายให�กับโจทก� ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
14 กรกฎาคม 2559 และ 15 กันยายน 2559 จําเลยยื่นคําร�องขอขยายระยะเวลายื่นขออนุญาตฎีกาและยื่นฎีกา ศาลมีคําสั่งอนุญาตให�ขยาย
ระยะเวลาจนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 19 กันยายน 2559 และ 4 ตุลาคม 2559 ตามลําดับ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 บริษัทได�ยื่นคําร�องขออนุญาตยื่นฎีกาและฎีกาต�อศาลฎีกา และเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 บริษัทได�ยื่นคําคัดค�าน
คําร�องของโจทก�ที่ขออนุญาตฎีกา

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ� 2561 โจทก�และบริษัทได�ลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อที่จะยุติข�อพิพาทในคดีนี้เรียบร�อยแล�ว และ
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ� 2561 ทนายความของทั้งโจทก�และบริษัทได�ร�วมกันยื่นคําร�องต�อศูนย�ไกล�เกลี่ยและประนอมข�อพิพาทในศาลฎีกาเพื่อ
ขอให�ศาลฎีกามีคําพิพากษาตามยอมให�เป�นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนี้

สถานการณ�ป�จจบัน

ป�จจบันคดีนี้อยู�ในระหว�างการพิจารณาของศาลฎีกา

ความเห็นของนักกฎหมาย

คู�ความท้ังสองฝ�ายมีความประสงค�ขอให�ศาลฎีกามีคําพิพากษาตามยอมให�เป�นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ศาลฎีกาย�อมไม�ขัดเจตนารมณ�
ของคู�ความทั้งสองฝ�ายแต�อย�างใด และจะมีคําพิพากษาตามยอม

ความเห็นของผู�บริหาร

มีความเห็นเช�นเดียวกับความเห็นของนักกฎหมาย
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คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) ประกอบด�วยกรรมการอิสระ 3 ท�าน และ
ได�รับมอบหมายให�ปฏิบัติหน�าที่ดังนี้ 
• สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 และกฎหมายที่เกี่ยวข�องทั้งหมด
• เสนอแนะแผนการตรวจสอบพิเศษต�อผู�ตรวจสอบภายใน 
• ให�คําแนะนําแก�ฝ�ายจัดการในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
• เสนอแนะการแต�งตั้งผู�สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และค�าสอบบัญชี
• สอบทานหรือหารือนโยบายเก่ียวกับการประเมินความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง รวมถึงข้ันตอนท่ีฝ�ายจัดการได�ดําเนินการในการติดตาม
 และควบคุมจากความเสี่ยงดังกล�าว และ
• สอดส�องและกํากับดูแลให�เกิดความมั่นใจว�าการบริหารความเสี่ยงยังคงดําเนินไปอย�างต�อเนื่อง

ในระหว�างป� 2560 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได�ประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีผู�สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ผู�ตรวจสอบ
ภายใน และฝ�ายจัดการเข�าร�วมประชุมด�วย เพื่อสอบทานการปฏิบัติตามหลักการมาตรฐานทางการบัญชี และหลักการการควบคุมภายใน ก�อน
การอนุมัติรายงานทางการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป�   ในการประชุมดังกล�าว คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงยังได�
หารือกับผู�ตรวจสอบภายในเพื่อสอบทาน และให�คําแนะนําเกี่ยวกับสิ่งที่ตรวจพบ ตลอดจนติดตามเรื่องสืบเนื่องจากแผนงานการตรวจสอบ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงได�ให�ความเห็นชอบแก�ผู�ตรวจสอบภายในให�ดําเนินการระหว�างป� 2560 เพ่ือให�แน�ใจว�าการตรวจสอบ
มีความเพียงพอและเป�นไปอย�างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได�เข�าร�วมประชุมกับผู�สอบบัญชีโดยไม�มี
ฝ�ายจัดการเข�าร�วมประชุมด�วย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบัญชี

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงทุกท�านได�เข�าร�วมประชุมในการประชุมทุกคร้ังท่ีได�จัดข้ึนในป� 2560 เว�นแต�การประชุมในเดือนพฤษภาคม
สมาชิกหนึ่งท�านติดภาระกิจที่กําหนดไว�ก�อนหน�าที่จะได�รับการแต�งตั้ง ทําให�ไม�สามารถเข�าร�วมประชุมได�

ในด�านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได�สอบทานทะเบียนข�อมูลความเสี่ยงในหน�วยงานหลักของบริษัทฯ
ร�วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ�มบริษัทฯ ในระหว�างการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได�ให�คําแนะนํา
ในมาตรการบรรเทาความเส่ียงที่ได�ตรวจพบและได�ตรวจสอบถึงความต�อเนื่องของการดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ�มบริษัทฯ ว�ายังคงมีความเพียงพอและเป�นไปอย�างมีประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความพึงพอใจต�อการควบคุมภายในของกลุ�มบริษัทฯ ที่มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล ทั้ง
ด�านการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ�มฯ และสามารถทําให�ผู�สอบบัญชีภายนอกให�ความเห็นต�องบการเงินของบริษัทฯ ได�ว�าได�นําเสนออย�าง
ถูกต�องตามควรในสาระสําคัญต�างๆ ทั้งสถานะด�านการเงินและผลประกอบการ แม�ว�าคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะตรวจพบ
ข�อบกพร�องบางประการด�านการควบคุมภายในในระหว�างการสอบทาน แต�ข�อบกพร�องดังกล�าวมิได�ถือเป�นข�อบกพร�องท่ีมีนัยสําคัญ อย�างไรก็ตาม
ฝ�ายจัดการของบริษัทฯ ได�มีความตื่นตัวในเรื่องดังกล�าวและได�ดําเนินการแก�ไขข�อบกพร�องดังกล�าวอย�างเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว�า การบริหารความเสี่ยงเป�นที่เข�าใจและถือปฏิบัติเป�นอย�างดีทั่วทั้งองค�กร และมี
การจัดวางระบบเพื่อให�เกิดความมั่นใจว�าการบริหารความเสี่ยงยังคงดําเนินไปอย�างต�อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความพึงพอใจต�อการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ัง มีความพึงพอใจต�อการสนับสนุนและการพัฒนาการปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย�างต�อเนื่องของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อเป�นการแสดงถึงคํามั่นของบริษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจอย�างมีจริยธรรม 
และหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทุจริตคอร�รัปชั่นอย�างต�อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจึงได�เสนอแนะ
ให�บริษัทฯ เข�าร�วมประกาศเจตนารมณ�ที่จะต�อสู�กับการทุจริตคอร�รัปชั่น ตลอดจนเสนอแนะนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชั่น ซึ่งบริษัทฯ ได�เข�า
ร�วมประกาศเจตนารมณ�เป�นแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจริต และในป� 2560 บริษัทฯ ได�กําหนดนโยบายต�อต�านการ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

รายงานประจําป�
2560
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คอร�รัปชั่นเพื่อส�งเสริมการปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องการต�อต�านการติดสินบนและการคอร�รัปชั่นในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สําหรับกรรมการ
ผู�บริหาร และพนักงาน และผู�ที่เกี่ยวข�องของบริษัทฯ

ถึงแม�กลุ�มบริษัทฯ จะมีโครงสร�างที่มีความสลับซับซ�อน ซึ่งมีปฐมเหตุจากการผสมผสานของธุรกิจรีสอร�ทและโรงแรมต�างๆ ที่ ลากูน�า ภูเก็ต ให�ครบ
วงจรที่ทําให�เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความพึงพอใจต�อรายการเกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้นในป� 2560

ตามทีไ่ด�สอบทานว�าได�ดาํเนนิการไปอย�างยตุธิรรมและสมเหตสุมผล และเป�นรายการทีอ่ยู�บนพืน้ฐานเสมอืนหนึง่กระทาํโดยบคุคลทีไ่ม�เกีย่วข�องกนั
โดยอาศัยหลักการตลาดเสรีระหว�างคู�สัญญา

ผลประโยชน�ของผู�ถือหุ�นทุกรายยังคงเป�นเป�าหมายหลักในการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ดังนั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได�สอบทานผลการดําเนินงานและรายงานทางการเงินต�างๆ ของบริษัทฯ เพื่อความโปร�งใสและความครบถ�วน
ถูกต�อง ซึ่งจากการดําเนินการดังกล�าว คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความพึงพอใจต�อการแก�ไขป�ญหาเรื่องต�างๆ ที่เกิดขึ้น
ทั้งกับฝ�ายจัดการ ผู�สอบบัญชีภายนอก และผู�ตรวจสอบภายในภายใต�กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได�นําเสนอต�อคณะกรรมการบริษัทฯ ให�แต�งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวร�งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู�สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ�ใจ มานิตขจรกิจ ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธ�พงษ�สานนท�
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป�นผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป� 2561 
โดยเสนอค�าสอบบัญชีเท�ากับ 850,000 บาท 

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน�

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

20 กุมภาพันธ� 2561

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
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ในระหว�างป� 2560 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงได�ประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน�าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเส่ียง จากอํานาจหน�าท่ีดังกล�าวคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงได�สอบทานการปฏิบัติงานของท้ังผู�ตรวจสอบภายใน
และผู�สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ การสอบทานนี้เป�นไปตามแผนงานการตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได�ให�
ความเห็นชอบล�วงหน�าเป�นประจําทุกป� ตลอดจนได�สอบทานในเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

ตลอดป� 2560 บริษัทฯ จัดให�มีระบบการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค�กรในกลุ�มบริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)  มีการสอบทาน
การควบคุมความเสี่ยงในทะเบียนข�อมูลความเสี่ยง (risk registers) อย�างจริงจังเพื่อบรรเทาความเสี่ยงให�อยู�ในระดับที่ยอมรับได� นอกจากนี้ ได�มี
การสอบทานเอกสารข้ันตอนของการควบคุมภายในเพ่ือให�แน�ใจว�าบริษัทฯ มีกระบวนการและการควบคุมที่เพียงพอ

จากการสอบทานดังกล�าว คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีความพึงพอใจต�อการควบคุมภายในของกลุ�มบริษัทฯ ที่มีความเพียง
พอและมีประสิทธิผล ทั้งด�านการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ�มฯ และสามารถทําให�ผู�สอบบัญชีภายนอกให�ความเห็นต�องบการเงินของบริษัทฯ 
ได�ว�า ได�นําเสนออย�างถูกต�องตามควรในสาระสําคัญต�างๆ ทั้งสถานะด�านการเงินและผลประกอบการ 

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน�

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
เกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ

รายงานประจําป�
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จากรายงานที่ได�จัดทําโดยผู�สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว�าการควบคุมด�านบัญชีภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และสามารถ
ทําให�ผู�สอบบัญชีแสดงความเห็นต�องบการเงินบริษัทฯ สําหรับป�สิ้นสุด 2560 ได�ว�าถูกต�องตามควร คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได�เห็นชอบและ
รับรองรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงในเรื่องระบบการควบคุมภายใน และสรปว�าไม�พบจดอ�อนเป�นสาระสําคัญใน
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

นายโฮ กวงป�ง

ประธานกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ
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คณะกรรมการบริษัทฯ เป�นผู�รับผิดชอบต�องบการเงินของบริษัทฯ และหมายเหตุประกอบงบการเงินด�วย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได�สอบทานงบการเงินโดยพิจารณาจากรายงานและจากการทํางานของผู�สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ คือ บริษัท สํานักงาน
อีวาย จํากัด รวมทั้งจากรายงานและการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง ซึ่งได�หารือกับฝ�ายจัดการของบริษัทฯ ในเรื่อง
ต�างๆ โดยละเอียด คณะกรรมการบริษัทฯ มีความพึงพอใจท่ีไม�พบจดอ�อนที่เป�นสาระสําคัญในการควบคุมภายในด�านบัญชี ระบบการควบคุม
ภายใน และมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดําเนินงานของบริษัทฯ (Standard Operating Procedures)

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงสามารถสรปได�ว�างบการเงินประจําป� 2560 ได�จัดทําอย�างรอบคอบเป�นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
ซึ่งได�แสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย�อยอย�างถูกต�องสมบูรณ�ในทุกจดที่เป�นสาระสําคัญ
 

นายโฮ กวงป�ง

ประธานกรรมการบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต�อรายงานทางการเงิน

รายงานประจําป�
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รายงานทางการเงิน



เสนอต�อผู�ถือหุ�นของบริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 

ความเห็น

ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย (กลุ�มบริษัท) ซึ่งประกอบด�วย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�น
รวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับป�สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
และได�ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) ด�วยเช�นกัน 

ข�าพเจ�าเห็นว�างบการเงินข�างต�นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับป�สิ้นสุดวันเดียวกัน
ของบริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย และเฉพาะของบริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
โดยถูกต�องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ�ในการแสดงความเห็น

ข�าพเจ�าได�ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข�าพเจ�าได�กล�าวไว�ในวรรค ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชีต�อ

การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข�าพเจ�า ข�าพเจ�ามีความเป�นอิสระจากกลุ�มบริษัทตามข�อกําหนดจรรยาบรรณของผู�ประกอบวิชาชีพบัญชีที่
กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส�วนท่ีเก่ียวข�องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข�าพเจ�าได�ปฏิบัติตามข�อกําหนดด�านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามท่ีระบุใน
ข�อกําหนดนั้นด�วย ข�าพเจ�าเชื่อว�าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข�าพเจ�าได�รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช�เป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต�างๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู�ประกอบวิชาชีพของข�าพเจ�าในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวด
ป�จจบัน ข�าพเจ�าได�นําเรื่องเหล�านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า ทั้งนี้ ข�าพเจ�า
ไม�ได�แสดงความเห็นแยกต�างหากสําหรับเรื่องเหล�านี้

ข�าพเจ�าได�ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได�กล�าวไว�ในวรรคความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชีต�อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข�าพเจ�า
ซ่ึงได�รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเร่ืองเหล�าน้ีด�วย การปฏิบัติงานของข�าพเจ�าได�รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต�อการประเมิน
ความเส่ียงจากการแสดงข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข�าพเจ�า ซ่ึงได�รวมวิธีการตรวจสอบ
สําหรับเรื่องเหล�านี้ด�วย ได�ใช�เป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�าต�องบการเงินโดยรวม

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พร�อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต�ละเรื่องมีดังต�อไปนี้

การรับรู�รายได�จากกิจการโรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย�

เนื่องจากรายได�จากกิจการโรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย�เป�นบัญชีที่มีสาระสําคัญที่สุดในงบกําไรขาดทุนรวม และเป�นตัวชี้วัดหลักใน
แง�ผลการดําเนินงานทางธุรกิจซึ่งผู�บริหารและผู�ใช�งบการเงินให�ความสนใจ นอกจากนี้ภาวะการแข�งขันที่รนแรงขึ้นในธุรกิจโรงแรมและพัฒนา
อสังหาริมทรัพย�ในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป�นพื้นที่ตั้งหลัก ในการดําเนินงานของกลุ�มบริษัท ได�ส�งผลกระทบอย�างมากต�อผลประกอบการของกลุ�มบริษัท 
ดังนั้นกลุ�มบริษัทจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับระยะเวลาในการรับรู�รายได� 

ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบการรับรู�รายได�ของกลุ�มบริษัทโดยการ
• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ�มบริษัทที่เกี่ยวข�องกับวงจรรายได� โดยการสอบถามผู�รับผิดชอบ ทํา
 ความเข�าใจและเลือกตัวอย�างมาสุ�มทดสอบการปฏิบัติตาม การควบคุมภายในท่ีกลุ�มบริษัทออกแบบไว�ท่ีตอบสนองต�อความเส่ียงดังกล�าวข�างต�น
• สุ�มตัวอย�างสัญญาที่เกี่ยวข�องกับการรับรู�รายได�เพื่อตรวจสอบว�าการรับรู�รายได�เป�นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว�ในสัญญาของกลุ�มบริษัท และ
 สอดคล�องกับนโยบายการรับรู�รายได�ของกลุ�มบริษัท  
• สุ�มตรวจสอบเอกสารประกอบที่เกี่ยวกับรายได�ที่เกิดขึ้นในระหว�างป�และช�วงใกล�สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
• สอบทานใบลดหนี้และการกลับรายการรายได�ที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  

รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต
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• วิเคราะห�เปรียบเทียบข�อมูลบัญชีรายได�แบบแยกย�อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอด
 รอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทําผ�านใบสําคัญทั่วไป (Journal voucher) 

การประเมินมูลค�ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน

กลุ�มบริษัทแสดงที่ดินและอาคารด�วยราคาที่ตีใหม�และแสดงอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุนด�วยมูลค�ายุติธรรม โดยฝ�ายบริหารได�ว�าจ�างผู�ประเมิน
ราคาอิสระในการประเมินมูลค�ายุติธรรมดังกล�าว การประเมินราคาที่ตีใหม�ของที่ดินและอาคารและมูลค�ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย�เพื่อการ
ลงทุนนั้นเป�นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากบัญชีที่ดิน อาคารและอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุนมีมูลค�าที่มีสาระสําคัญที่สุดในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม และในการประเมินมูลค�ายุติธรรมนั้นต�องอาศัยดุลยพินิจที่สําคัญของฝ�ายบริหารของกลุ�มบริษัทที่เกี่ยวกับข�อสมมติฐานและ
การประมาณการที่สําคัญต�างๆ ตามที่ได�กล�าวไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 17 และ 18 ซึ่งทําให�เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการแสดงมูลค�า
ของที่ดิน อาคารและอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน

ข�าพเจ�าได�ประเมินการประมาณการมูลค�ายุติธรรมที่ฝ�ายบริหารใช� ซึ่งกระบวนการตรวจสอบมีดังนี้
• ทําความเข�าใจระบบการควบคุมภายในของกลุ�มบริษัทที่เกี่ยวข�องกับการประมาณการมูลค�ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอสังหาริมทรัพย�เพื่อ
 การลงทุน
• พิจารณาความเป�นอิสระและความรู�ความสามารถของผู�ประเมินราคาอิสระ
• พิจารณาขอบเขตและวัตถุประสงค�ในการว�าจ�างผู�ประเมินราคาอิสระ รวมถึงความเหมาะสมของแบบจําลองหรือวิธีการและข�อสมมติฐานหลัก
 ที่ใช�ในการประเมิน
• สอบถามฝ�ายบริหารและผู�ประเมินราคาอิสระและสอบทานเก่ียวกับข�อสมมติฐานหลักและวิธีการที่ผู�ประเมินราคาอิสระใช�ในการคํานวณหา
 มูลค�ายุติธรรม
• เปรียบเทียบความสม่ําเสมอของแบบจําลองหรือวิธีการที่ใช�ในการประเมินและข�อสมมติฐานหลักกับรอบป�บัญชีก�อน
• สอบทานความครบถ�วนถูกต�องของข�อมูลนําเข�าที่ฝ�ายบริหารจัดเตรียมให�ผู�ประเมินราคาอิสระใช�ในการประเมินมูลค�ายุติธรรม
• สอบทานการเป�ดเผยข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับการประเมินมูลค�ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซึ่งได�เป�ดเผยไว�
 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การขายเงินลงทุนและการปรับโครงสร�างส�วนได�เสียในบริษัทร�วม - บริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี โฮเท็ล จํากัด

ตามที่กล�าวไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 15 ในระหว�างป�ป�จจบัน บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด (บริษัทย�อย) ได�ตกลงขายหุ�นในบริษัท  
ลิเจียง บันยัน ทรี โฮเท็ล จํากัด (บริษัทร�วม) ในสัดส�วนร�อยละ 24.52 และได�ปรับโครงสร�างการถือหุ�นในบริษัทร�วมดังกล�าวส�วนที่เหลืออีกร�อยละ
24.52 เป�นการถือหุ�นในบริษัท บันยัน ทรี ไชน�า จํากัด ในสัดส�วนร�อยละ 10.69 ข�าพเจ�าให�ความสําคัญกับรายการดังกล�าว เนื่องจากเป�นรายการ
ที่มีสาระสําคัญต�องบการเงินโดยรวมและมีความซับซ�อนในการรับรู�รายการขายและรายการท่ีเกี่ยวข�องกับการปรับโครงสร�างการถือหุ�นในบริษัท
ร�วมดังกล�าว

ข�าพเจ�าได�สอบถามฝ�ายบริหารถึงลักษณะและวัตถุประสงค�ในการเข�าทํารายการขายและการปรับโครงการสร�างการถือหุ�นในบริษัทร�วมดังกล�าว
รวมถึงการพิจารณาของฝ�ายบริหารในการรับรู�รายการขายและรายการที่เกี่ยวข�องกับการปรับโครงสร�างการถือหุ�นว�าเป�นไปตามข�อกําหนด
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร�วมและการร�วมค�า ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทของบริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด ในส�วนที่เกี่ยวข�องกับการอนุมัติรายการขายและการปรับโครงสร�างการถือหุ�นดังกล�าว
ตรวจสอบราคาขายกับเอกสารประกอบการขายและการรับเงิน ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข�องกับการปรับโครงสร�างการถือหุ�น นอกจากนี้ ข�าพเจ�า
ได�ตรวจสอบความถูกต�องของการรับรู�รายการขายและรายการที่เกี่ยวข�อง การวัดมูลค�าเงินลงทุนและการบันทึกรายการที่เกี่ยวข�องกับการปรับ
โครงการสร�างการถือหุ�น ตลอดจนสอบทานการเป�ดเผยข�อมูลเกี่ยวกับรายการนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข�อมูลอื่น

ผู�บริหารเป�นผู�รับผิดชอบต�อข�อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข�อมูลที่รวมอยู�ในรายงานประจําป�ของกลุ�มบริษัท (แต�ไม�รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู�สอบ
บัญชีที่แสดงอยู�ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว�าจะถูกจัดเตรียมให�กับข�าพเจ�าภายหลังวันที่ในรายงานของผู�สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข�าพเจ�าต�องบการเงินไม�ครอบคลุมถึงข�อมูลอ่ืนและข�าพเจ�าไม�ได�ให�ข�อสรปในลักษณะการให�ความเช่ือม่ันในรูปแบบใดๆต�อข�อมูล
อื่นนั้น

บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 113



ความรับผิดชอบของข�าพเจ�าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ�านและพิจารณาว�าข�อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย�งที่มีสาระสําคัญกับ
งบการเงินหรือกับความรู�ที่ได�รับจากการตรวจสอบของข�าพเจ�าหรือไม� หรือปรากฏว�าข�อมูลอื่นแสดงขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสําคัญหรือไม� 

เม่ือข�าพเจ�าได�อ�านรายงานประจําป�ของกลุ�มบริษัทตามท่ีกล�าวข�างต�นแล�ว และหากสรปได�ว�ามีการแสดงข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสําคัญ 

ข�าพเจ�าจะสื่อสารเรื่องดังกล�าวให�ผู�มีหน�าที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อให�มีการดําเนินการแก�ไขที่เหมาะสมต�อไป

ความรับผิดชอบของผู�บริหารและผู�มีหน�าที่กํากับดูแลต�องบการเงิน

ผู�บริหารมีหน�าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล�านี้โดยถูกต�องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู�บริหารพิจารณาว�าจําเป�นเพ่ือให�สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�น
สาระสําคัญไม�ว�าจะเกิดจากการทุจริตหรือข�อผิดพลาด

ในการจัดทํางบการเงิน ผู�บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ�มบริษัทในการดําเนินงานต�อเนื่อง เป�ดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานต�อเน่ือง ในกรณีท่ีมีเร่ืองดังกล�าวและการใช�เกณฑ�การบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานต�อเน่ืองเว�นแต�ผู�บริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกลุ�ม
บริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม�สามารถดําเนินงานต�อเนื่องต�อไปได�

ผู�มีหน�าที่กํากับดูแลมีหน�าที่ในการสอดส�องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ�มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชีต�อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข�าพเจ�ามีวัตถุประสงค�เพ่ือให�ได�ความเช่ือมั่นอย�างสมเหตุสมผลว�างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จ
จริงอันเป�นสาระสําคัญหรือไม� ไม�ว�าจะเกิดจากการทุจริตหรือข�อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู�สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข�าพเจ�าอยู�ด�วย 
ความเชื่อมั่นอย�างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต�ไม�ได�เป�นการรับประกันว�าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ
สามารถตรวจพบข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสําคัญที่มีอยู�ได�เสมอไป ข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข�อผิดพลาด
และถือว�ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ�อย�างสมเหตุสมผลได�ว�ารายการที่ขัดต�อข�อเท็จจริงแต�ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต�อการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู�ใช�งบการเงินจากการใช�งบการเงินเหล�านี้

ในการตรวจสอบของข�าพเจ�าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข�าพเจ�าได�ใช�ดลุยพนิจิและการสังเกตและสงสยัเยีย่งผู�ประกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ
และข�าพเจ�าได�ปฏิบัติงานดังต�อไปนี้ด�วย
• ระบแุละประเมนิความเส่ียงจากการแสดงข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเทจ็จรงิอันเป�นสาระสาํคัญในงบการเงิน ไม�ว�าจะเกดิจากการทจุริตหรอืข�อผดิพลาด
 ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต�อความเสี่ยงเหล�านั้น และได�หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
 เป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า ความเส่ียงท่ีไม�พบข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสําคัญซ่ึงป�นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว�า
 ความเส่ียงท่ีเกิดจากข�อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู�ร�วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว�นการแสดง
 ข�อมูล การแสดงข�อมูลที่ไม�ตรงตามข�อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข�าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข�องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให�เหมาะสมกับสถานการณ� แต�ไม�ใช�เพ่ือ
 วัตถุประสงค�ในการแสดงความเห็นต�อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ�มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู�บริหารใช�และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเป�ดเผยข�อมูลท่ี
 เกี่ยวข�องที่ผู�บริหารจัดทํา
• สรปเกีย่วกับความเหมาะสมของการใช�เกณฑ�การบัญชีสําหรบัการดาํเนนิงานต�อเนือ่งของผู�บริหาร และสรปจากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได�รบั
 ว�ามีความไม�แน�นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ�หรือสถานการณ�ที่อาจเป�นเหตุให�เกิดข�อสงสัยอย�างมีนัยสําคัญต�อความสามารถของ
 กลุ�มบริษทัในการดาํเนนิงานต�อเนือ่งหรอืไม� หากข�าพเจ�าได�ข�อสรปว�ามคีวามไม�แน�นอนทีม่สีาระสําคญั ข�าพเจ�าจะต�องให�ข�อสังเกตไว�ในรายงาน
 ของผู�สอบบัญชีของข�าพเจ�าถึงการเป�ดเผยข�อมูลท่ีเก่ียวข�องในงบการเงิน หรือหากเห็นว�าการเป�ดเผยดังกล�าวไม�เพียงพอ ข�าพเจ�าจะแสดงความ
 เห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข�อสรปของข�าพเจ�าขึ้นอยู�กับหลักฐานการสอบบัญชที่ได�รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู�สอบบัญชีของข�าพเจ�า อย�างไร
 ก็ตาม เหตุการณ�หรือสถานการณ�ในอนาคตอาจเป�นเหตุให�บริษัทต�องหยุดการดําเนินงานต�อเนื่องได�
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร�างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเป�ดเผยข�อมูลที่เกี่ยวข�อง ตลอดจนประเมินว�างบการเงินแสดง
 รายการและเหตุการณ�ที่เกิดขึ้นโดยถูกต�องตามที่ควรหรือไม� 

รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานประจําป�
2560
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• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย�างเพียงพอเก่ียวกับข�อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ�ม
 บริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต�องบการเงินรวม ข�าพเจ�ารับผิดชอบต�อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ�มบริษัท
 ข�าพเจ�าเป�นผู�รับผิดชอบแต�เพียงผู�เดียวต�อความเห็นของข�าพเจ�า

ข�าพเจ�าได�สื่อสารกับผู�มีหน�าที่ในการกํากับดูแลในเรื่องต�างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช�วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได�วางแผนไว� ประเด็นที่มี
นัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข�อบกพร�องท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข�าพเจ�าได�พบในระหว�างการตรวจสอบของข�าพเจ�า

ข�าพเจ�าได�ให�คํารับรองแก�ผู�มีหน�าที่ในการกํากับดูแลว�าข�าพเจ�าได�ปฏิบัติตามข�อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข�องกับความเป�นอิสระและได�สื่อสาร
กับผู�มีหน�าที่กํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ�ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข�าพเจ�าเชื่อว�ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว�ากระทบต�อความ
เป�นอิสระของข�าพเจ�าและมาตรการที่ข�าพเจ�าใช�เพื่อป�องกันไม�ให�ข�าพเจ�าขาดความเป�นอิสระ

จากเร่ืองท้ังหลายท่ีส่ือสารกับผู�มีหน�าท่ีในการกํากับดูแล ข�าพเจ�าได�พิจารณาเร่ืองต�างๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดป�จจบัน
และกําหนดเป�นเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ข�าพเจ�าได�อธิบายเร่ืองเหล�าน้ีไว�ในรายงานของผู�สอบบัญชี เว�นแต�กฏหมายหรือข�อบังคับห�ามไม�ให�เป�ด
เผยเรื่องดังกล�าวต�อสาธารณะ หรือในสถานการณ�ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข�าพเจ�าพิจารณาว�าไม�ควรสื่อสารเรื่องดังกล�าวในรายงานของข�าพเจ�าเพราะ
การกระทําดังกล�าวสามารถคาดการณ�ได�อย�างสมเหตุสมผลว�าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว�าผลประโยชน�ที่ผู�มีส�วนได�เสียสาธารณะจะได�จาก
การสื่อสารดังกล�าว

ข�าพเจ�าเป�นผู�รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้

รสพร เดชอาคม

ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

กรงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ� 2561

รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายงานประจําป�
2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมาย
เหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2560 25602559 2559

(หน�วย: บาท)

สินทรัพย�

สินทรัพย�หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด 6  1,009,981,428   669,769,787   40,237,700   18,206,259 

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจําระยะส้ัน  13,006,461   12,885,011 - - 

ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น 8 704,568,196  671,731,602  46,323,003   182,268,078 

สินค�าคงเหลือ  10 112,597,365  114,938,229  - - 

ต�นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�  11 3,985,979,399  3,539,955,487  127,156,741 120,224,314 

สินทรัพย�หมุนเวียนอื่น 12 138,879,245  156,820,494  14,796,410   20,638,146 

รวมสินทรัพย�หมุนเวียน  5,965,012,094  5,166,100,610  228,513,854   341,336,797 

สินทรัพย�ไม�หมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาวที่มีภาระคํ้าประกัน 7 41,189  41,189   - - 

เงินฝากประจําระยะยาว  2,178,200   2,178,200  2,178,200   2,178,200 

ลูกหนี้การค�าระยะยาว 13 322,174,524   393,400,576   - -

เงินลงทุนในบริษัทย�อย 14 - - 4,242,655,371 4,269,025,777 

เงินลงทุนในบริษัทร�วม  15 928,399,146   1,082,787,678  777,454,049   777,454,049 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น  16 606,364,594  606,364,594  - - 

เงินให�กู�ยืมระยะยาวแก�บริษัทย�อย 9 - - 978,000,629  1,116,000,629 

อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน 17  1,165,333,970   1,149,510,731   185,726,984  186,037,559 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ�  18 11,299,858,680   11,742,223,905   60,216,180  55,671,829 

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี 31 98,127,654   83,964,488  - - 

ค�าความนิยม 14 407,903,881   407,903,881  - - 

สิทธิการเช�า 19 11,460,947   14,206,019   - - 

สินทรัพย�ไม�หมุนเวียนอื่น  76,852,868   76,666,384   1,290,452  1,300,854 

รวมสินทรัพย�ไม�หมุนเวียน  14,918,695,653   15,559,247,645   6,247,521,865   6,407,668,897 

รวมสินทรัพย�  20,883,707,747  20,725,348,255   6,476,035,719   6,749,005,694
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต�อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน�วย: บาท)

หนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 20 510,000,000  515,000,000  260,000,000  265,000,000 

เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น 21 924,894,679  819,841,816  34,521,104  34,285,427 

เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนด 23 518,609,850  590,860,000  500,000  -

 ชําระภายในหน่ึงป�  

หุ�นกู�ชนิดไม�มีประกันที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป� 24 497,979,879  - - -

ภาษีเงินได�ค�างจ�าย  38,182,203  43,802,222  - - 

เงินรับล�วงหน�าจากลูกค�า  812,247,751  391,616,838  179,933  490,555 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 22 166,557,930  163,639,624  7,892,350  9,821,525 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  3,468,472,292  2,524,760,500  303,093,387  309,597,507 

หนี้สินไม�หมุนเวียน

เงินกู�ยืมระยะยาวจากบริษัทย�อย 9 - - 346,000,000  746,680,000 

เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก 23 2,207,869,615  2,456,960,726  74,125,000  -

 ส�วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป�  

หุ�นกู�ชนิดไม�มีประกัน 24 - 495,913,040  - - 

สํารองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน 25 55,168,000  59,611,030  14,787,472  14,906,073 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว - ประมาณการหน้ีสิน 41 41,017,534  40,575,712  - - 

 เกี่ยวกับคดีฟ�องร�อง 
หนี้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี 31 2,339,128,136  2,356,960,085  117,208,534  107,470,687 

หนี้สินไม�หมุนเวียนอื่น  111,373,992  105,264,828  5,568,349  5,742,444 

รวมหนี้สินไม�หมุนเวียน  4,754,557,277  5,515,285,421  557,689,355  874,799,204 

รวมหนี้สิน  8,223,029,569  8,040,045,921  860,782,742  1,184,396,711 

ส�วนของผู�ถือหุ�น

ทุนเรือนหุ�น
 ทุนจดทะเบียน    

  หุ�นสามัญ 211,675,358 หุ�น มูลค�าหุ�นละ 10 บาท  2,116,753,580  2,116,753,580  2,116,753,580 2,116,753,580

 ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลค�าแล�ว  

  หุ�นสามัญ 166,682,701 หุ�น มูลค�าหุ�นละ 10 บาท  1,666,827,010  1,666,827,010  1,666,827,010  1,666,827,010 

 ส�วนเกินมูลค�าหุ�นสามัญ  2,062,460,582  2,062,460,582  2,062,460,582  2,062,460,582 

 ทุนสํารอง 26 568,130,588  568,130,588  - - 

กําไรสะสม
   จัดสรรแล�ว - สํารองตามกฎหมาย 28 211,675,358  211,675,358  211,675,358  211,675,358 

   ยังไม�ได�จัดสรร  2,970,280,205  2,952,374,270  1,531,571,228  1,480,927,234 

องค�ประกอบอื่นของส�วนของผู�ถือหุ�น  4,922,513,837  4,935,426,870  142,718,799  142,718,799 

ส�วนของผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ  12,401,887,580  12,396,894,678  5,615,252,977  5,564,608,983 

ส�วนของผู�มีส�วนได�เสียที่ไม�มีอํานาจควบคุมของบริษัทย�อย  258,790,598  288,407,656 - -

รวมส�วนของผู�ถือหุ�น  12,660,678,178 12,685,302,334   5,615,252,977  5,564,608,983 

รวมหนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น   20,883,707,747   20,725,348,255   6,476,035,719   6,749,005,694

หมาย
เหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2560 25602559 2559
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งบกําไรขาดทุน
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายงานประจําป�
2560

รายได�

รายได�จากกิจการโรงแรม  3,657,314,373  3,483,554,597  38,558,068   39,766,631 

รายได�จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�  927,254,458  1,305,895,061   542,350  117,450,269 

รายได�จากกิจการให�เช�าพื้นที่อาคารสํานักงาน  95,118,935   90,827,134  21,506,254  23,295,595 

รายได�อื่น 29 177,876,349   461,380,608   302,722,669  809,209,643 

รวมรายได�  4,857,564,115  5,341,657,400   363,329,341  989,722,138 

ค�าใช�จ�าย

ต�นทุนของกิจการโรงแรม   2,085,772,044  2,002,259,840  29,920,230  31,991,782 

ต�นทุนของกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�  619,146,148  842,835,961 - 65,277,756 

ต�นทุนของกิจการให�เช�าพื้นที่อาคารสํานักงาน  43,023,352  49,581,444  6,506,250  6,966,696 

ค�าใช�จ�ายในการขาย  408,734,719   359,094,920  892,091  6,868,880 

ค�าใช�จ�ายในการบริหาร  1,389,514,749  1,336,405,109   173,317,066   170,457,917 

รวมค�าใช�จ�าย  4,546,191,012  4,590,177,274  210,635,637  281,563,031 

กําไรก�อนส�วนแบ�งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร�วม  311,373,103  751,480,126   152,693,704  708,159,107

 ค�าใช�จ�ายทางการเงินและค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�   

ส�วนแบ�งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร�วม 15 (3,121,399) (49,605,032) - - 

กําไรก�อนค�าใช�จ�ายทางการเงินและค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�  308,251,704   701,875,094  152,693,704   708,159,107 

ค�าใช�จ�ายทางการเงิน  (176,782,230)  (190,195,577)  (48,974,858)  (59,300,084)

กําไรก�อนค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�  131,469,474   511,679,517   103,718,846   648,859,023 

ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได� 31 (68,361,052)  (133,891,494)  (9,737,847)  3,285,174 

กําไรสําหรับป�  63,108,422  377,788,023  93,980,999   652,144,197 

การแบ�งป�นกําไร (ขาดทุน)

ส�วนท่ีเป�นของผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ  59,535,487   380,251,507   93,980,999   652,144,197 

ส�วนท่ีเป�นของผู�มีส�วนได�เสียท่ีไม�มีอํานาจควบคุมของบริษัทย�อย  3,572,935  (2,463,484)

   63,108,422  377,788,023 

กําไรต�อหุ�นขั้นพื้นฐาน 32

กําไรส�วนที่เป�นของผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ  0.36   2.28   0.56  3.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมาย
เหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2560 25602559 2559

(หน�วย: บาท)
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

กําไรสําหรับป�  63,108,422  377,788,023   93,980,999  652,144,197 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส�วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต�างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค�างบการเงิน
 ที่เป�นเงินตราต�างประเทศ  9,177,173  (3,515,821) - - 

ผลกําไรท่ียังไม�เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย�
 เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได�  - 123,570,087  - 123,570,087 

ส�วนแบ�งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร�วม 15 (7,657,886)  (28,147,939) - - 

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส�วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง   1,519,287  91,906,327  - 123,570,087 

 - สุทธิจากภาษีเงินได�  

รายการท่ีถูกบันทึกในส�วนของกําไรหรือขาดทุนสําหรับป� 

ผลต�างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค�างบการเงิน
 ที่เป�นเงินตราต�างประเทศ  (2,986,132) - - -

ผลกําไรท่ียังไม�เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย�  - (276,528,032) - (519,300,409)

 เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได� 
ส�วนแบ�งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร�วม  (11,603,614) - - -

รายการท่ีถูกบันทึกในส�วนของกําไรหรือขาดทุนสําหรับป�  (14,589,746) (276,528,032) - (519,300,409)

รายการท่ีจะไม�ถูกบันทึกในส�วนของกําไรหรือขาดทุน
 ในภายหลัง
ส�วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย�เพิ่มขึ้น
 - สุทธิจากภาษีเงินได� 27 - 896,971,135  - 5,732,852 

รายการท่ีจะไม�ถูกบันทึกในส�วนของกําไร  - 896,971,135  - 5,732,852 

 หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได�  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป�  (13,070,459) 712,349,430  - (389,997,470)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป�  50,037,963  1,090,137,453  93,980,999  262,146,727 

การแบ�งป�นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส�วนท่ีเป�นของผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ  48,329,907  1,085,442,308  93,980,999  262,146,727 

ส�วนท่ีเป�นของผู�มีส�วนได�เสียท่ีไม�มีอํานาจควบคุมของบริษัทย�อย  1,708,056  4,695,145

    50,037,963  1,090,137,453   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน�วย: บาท)

หมาย
เหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2560 25602559 2559
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�น
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายงานประจําป�
2560

งบการเงินรวม

ส�วนของผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ

องค�ประกอบอื่นของส�วนของผู�ถือหุ�น

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลต�าง
จากการแปลงค�า
งบการเงิน
ที่เป�นเงินตรา
ต�างประเทศ

ทุนเรือนหุ�น
ที่ออกและชําระ
เต็มมูลค�าแล�ว

ส�วนเกินทุน
จากการตีราคา
สินทรัพย�

รวมส�วน
ของผู�ถือหุ�น

ผลกําไร
ที่ยังไม�เกิดขึ้นจริง
จากเงินลงทุน
ในหลักทรัพย�
เผื่อขาย

ส�วนแบ�ง
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ในบริษัทร�วม

รวม
องค�ประกอบอื่น

ของ
ส�วนของผู�ถือหุ�น

รวม
ส�วนของผู�ถือหุ�น
ของบริษัทฯ

ส�วนของ
ผู�มีส�วนได�เสีย
ที่ไม�มีอํานาจ
ควบคุม

ของบริษัทย�อย

จัดสรรแล�ว -
สํารอง

ตามกฎหมาย

ส�วนเกิน
มูลค�าหุ�นสามัญ

ทุนสํารอง ยังไม�ได�จัดสรร

กําไรสะสม

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 1,666,827,010   2,062,460,582   568,130,588   211,675,358   2,642,748,247   108,622,560   3,921,717,658   152,957,945   56,319,199   4,239,617,362   11,391,459,147 283,712,511   11,675,171,658

 กําไร (ขาดทุน) สําหรับป� - - - - 380,251,507  - - - - - 380,251,507 (2,463,484)  377,788,023 

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป�   - - - - - (2,987,901)  889,284,586   (152,957,945)  (28,147,939)  705,190,801   705,190,801   7,158,629   712,349,430  

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป�  - - - - 380,251,507   (2,987,901)  889,284,586   (152,957,945) (28,147,939)  705,190,801  1,085,442,308  4,695,145   1,090,137,453  

 เงินป�นผลจ�าย (หมายเหตุ 34) - - - - (80,006,777) - - - - - (80,006,777) - (80,006,777)

 โอนกลับส�วนเกินทุนจากการตีราคา  - - - - 9,381,293  - (9,381,293 ) - - (9,381,293 ) - - -

  สําหรับการขายสินทรัพย�
  (หมายเหตุ 27)  
 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 1,666,827,010  2,062,460,582  568,130,588  211,675,358  2,952,374,270  105,634,659 4,801,620,951 - 28,171,260   4,935,426,870   12,396,894,678   288,407,656   12,685,302,334  

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 1,666,827,010  2,062,460,582  568,130,588  211,675,358  2,952,374,270  105,634,659  4,801,620,951  -  28,171,260   4,935,426,870   12,396,894,678   288,407,656 12,685,302,334  

 กําไรสําหรับป� - - - - 59,535,487  - - - - - 59,535,487   3,572,935 63,108,422  

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป�  - - - - - 8,055,920 -  - (19,261,500)  (11,205,580)  (11,205,580)  (1,864,879)  (13,070,459) 

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป� - - - - 59,535,487 8,055,920 -  - (19,261,500)  (11,205,580)  48,329,907   1,708,056   50,037,963 

 เงินป�นผลจ�าย (หมายเหตุ 34) - - - - (43,337,005) - - - - - (43,337,005) (31,325,114) (74,662,119)

 โอนกลับส�วนเกินทุนจากการตีราคา - - - - 1,707,453  - (1,707,453) - - (1,707,453) - - -

  สําหรับการขายสินทรัพย�  
  (หมายเหตุ 27) 
 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,666,827,010  2,062,460,582  568,130,588  211,675,358  2,970,280,205  113,690,579  4,799,913,498  -  8,909,760  4,922,513,837   12,401,887,580   258,790,598  12,660,678,178 

(หน�วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�น(ต�อ)
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

องค�ประกอบอื่นของส�วนของผู�ถือหุ�น

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ทุนเรือนหุ�นที่ออก
และชําระเต็มมูลค�าแล�ว

ส�วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย�

รวมส�วนของผู�ถือหุ�นผลกําไรที่ยังไม�เกิดขึ้นจริง
จากเงินลงทุน

ในหลักทรัพย�เผื่อขาย

รวมองค�ประกอบอื่น
ของส�วนของผู�ถือหุ�น

จัดสรรแล�ว -
สํารองตามกฎหมาย

ส�วนเกิน
มูลค�าหุ�นสามัญ

ยังไม�ได�จัดสรร

กําไรสะสม

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 1,666,827,010  2,062,460,582  211,675,358  908.789.814  136,985,947  395,730,322  532,7167,269  5,382,469,033 

 กําไรสําหรับป� - - - 652,144,197 - - - 652,144,197

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป�  - - - - 5,732,852 (395,730,322)  (389,997,470) (389,997,470)

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป�  - - - 652,144,197 5,732,852 (395,730,322)  (389,997,470) 262,146,727

 เงินป�นผลจ�าย (หมายเหตุ 34) - - - (80,006,777) - - - (80,006,777)

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  1,666,827,010  2,062,460,582  211,675,358  1,480,927,234 142,718,799  - 142,718,799 5,564,608,983 

 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 1,666,827,010  2,062,460,582  211,675,358  1,480,927,234  142,718,799 -  142,718,799  5,564,608,983 

 กําไรสําหรับป� - - - 93,980,999  - - - 93,980,999 

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป� - - - - - - - -

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป�  - - - 93,980,999  - - - 93,980,999 

 เงินป�นผลจ�าย (หมายเหตุ 34) - - -  (43,337,005) - - - (43,337,005)

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  1,666,827,010  2,062,460,582  211,675,358  1,531,571,228  142,718,799  -  142,718,799     5,615,252,977

(หน�วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกระแสเงินสด
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายงานประจําป�
2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2560 25602559 2559

(หน�วย: บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก�อนค�าใช�จ�ายภาษีเงินได� 131,469,474   511,679,517   103,718,846   648,859,023 
รายการปรับกระทบยอดกําไรก�อนค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�
 เป�นเงินสดรับ (จ�าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
 ค�าเสื่อมราคา 363,498,331   340,791,357   7,689,889   5,638,523 
 ตัดจําหน�ายสิทธิการเช�า 2,558,891   2,661,918   - -
 ตัดจําหน�ายค�าใช�จ�ายทางตรงในการออกหุ�นกู� 2,066,840  2,066,840   - -
 ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (8,523,135)  19,335,735   1,741,237   130,048 
 การปรับลดสินค�าคงเหลือให�เป�นมูลค�าสุทธิที่จะได�รับ  422,893   459,258  - - 
 ส�วนแบ�งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร�วม 3,121,399  49,605,032 - - 
 ขาดทุน (กําไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค�ายุติธรรม (5,214,829) (18,887,446)  310,575   12,187,489
  ของอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน  
 กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไม�เกิดขึ้น (131,413) - - - 
 ขาดทุน (กําไร) จากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ� (8,874,822) 1,092,564  (31,770) 2,815 
 ตัดจําหน�ายสินทรัพย�หมุนเวียนอื่น 7,948,794 - - - 
 ตัดจําหน�ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ� 3,421,612  348,503 - -
 โอนกลับผลขาดทุนจากการด�อยค�าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ� - (5,672,563) - - 
 เงินป�นผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย�อย - - (33,153,290) - 
 เงินป�นผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร�วม - - (18,552,881) - 
 เงินป�นผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น - (27,837,738) - (27,837,738)
 สํารองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน   5,354,008   5,364,816   386,701  525,099 
 รายได�จากการริบคืนอสังหาริมทรัพย� (12,522,196) - - -
 ประมาณการหน้ีสินเกี่ยวกับคดีฟ�องร�อง 441,822  443,032 - - 
 กําไรจากการปรับมูลค�ายุติธรรมของเงินลงทุนจากการโอน  - (345,660,040) - (649,125,512)
  เปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
 กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย�อย (17,988,103) - (120,041,644) -
 กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร�วม (97,745,035) - - -
 ดอกเบี้ยรับ (35,649,772)  (41,725,975)  (56,777,607)  (74,106,802)
 ดอกเบี้ยจ�าย 176,782,230  190,195,577   48,974,858   59,300,084 
 กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก�อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย� 510,436,989   684,260,387   (65,735,086)  (24,426,971)
  และหนี้สินดําเนินงาน 
สินทรัพย�ดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
 ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น (5,896,519)  (55,583,208) 8,709,709  (12,407,939)
 สินค�าคงเหลือ (14,485,338)  14,087,483  - -
 ต�นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย� (159,604,998)  291,348,102  (6,932,427)  65,277,756 
 สินทรัพย�หมุนเวียนอื่น 18,619,757   57,394,536   9,288,115   9,687,785 
 ลูกหนี้การค�าระยะยาว 76,098,952   64,594,788 - -
 สินทรัพย�ไม�หมุนเวียนอื่น (186,483)  (7,207,308)  10,400   51,298 
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
 เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น 114,658,972   (138,133,539)  (3,614,667)  (1,611,095)
 เงินรับล�วงหน�าจากลูกค�า 430,831,638  (154,928,304)  (310,622)  85,860 
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3,116,389   23,152,140  (1,929,175)  3,173,258 
 สํารองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน (9,797,038)  (9,359,432)  (505,302)  (972,002)
 หนี้สินไม�หมุนเวียนอื่น 6,109,165   5,855,817   (174,095)  47,020 
 เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  969,901,486   775,481,462   (61,193,150)  38,904,970 
 รับดอกเบี้ย 35,621,008   41,681,173  182,271,736  73,588,579 
 จ�ายดอกเบี้ย (185,836,627)  (203,560,974)  (45,124,512)  (58,296,444)
 จ�ายภาษีเงินได� (114,453,502)  (132,166,984)  (3,446,379)  (4,419,928)
 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน  705,232,365  481,434,677   72,507,695  49,777,177
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งบกระแสเงินสด (ต�อ)
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน�วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2560 25602559 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจําระยะส้ันเพิ่มขึ้น (121,450)  (2,165,637) - - 
เงินฝากสถาบันการเงินระยะสั้นที่มีภาระคํ้าประกันลดลง - 75,930,055  - - 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย�อย 5,727,284  - 146,412,050  - 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร�วม 211,197,787  - - - 
เงินสดจ�ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น  - (97,167,493) - (97,167,493)
รับเงินป�นผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น - 27,837,738  - 27,837,738 
รับเงินป�นผลจากเงินลงทุนในบริษัทย�อย - - 33,153,290  - 
รับเงินป�นผลจากเงินลงทุนในบริษัทร�วม 18,552,881  - 18,552,881  - 
เงินสดรับจากเงินให�กู�ยืมระยะยาวแก�บริษัทย�อย - - 983,200,000  698,600,000 
เงินสดจ�ายสําหรับเงินให�กู�ยืมระยะยาวแก�บริษัทย�อย - - (845,200,000) (671,800,000)
เงินสดรับสําหรับเงินให�กู�ยืมระยะยาวแก�บริษัทที่เกี่ยวข�องกัน - 2,205,209  - - 
เงินสดจ�ายสําหรับเงินให�กู�ยืมระยะยาวแก�บริษัทที่เกี่ยวข�องกัน - (2,205,209) - - 
เงินสดจ�ายสําหรับการซ้ืออสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน (10,608,410) (9,862,112) - (14,780)
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ� 6,804,924   332,469   31,795   2,210 
เงินสดจ�ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ� (197,941,246)  (301,847,070)  (12,234,265)  (3,062,585)
เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดลดลง ณ วันท่ีขายบริษัทย�อย  (11,184,518) - - - 
เงินสดสุทธิจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมลงทุน 22,427,252   (306,942,050)  323,915,751  (45,604,910)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (5,000,000)  (39,803,557)  (5,000,000)  5,000,000 
รับเงินกู�ยืมระยะยาวจากบริษัทย�อย - - 444,520,000  561,800,000 
ชําระคืนเงินกู�ยืมระยะยาวจากบริษัทย�อย - - (845,200,000) (463,400,000)
รับเงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 229,058,096  374,316,950   75,000,000  -
ชําระคืนเงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (550,399,358)  (615,634,974)  (375,000)  (35,000,000)
จ�ายเงินป�นผล (74,662,119) (80,006,777)  (43,337,005)  (80,006,777)
เงินสดสุทธิใช�ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (401,003,381)  (361,128,358)  (374,392,005)  (11,606,777)
ผลต�างจากการแปลงค�างบการเงินท่ีเป�นเงินตราต�างประเทศสุทธิ 13,555,405  (3,475,760) - -
เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 340,211,641  (190,111,491)  22,031,441   (7,434,510)
เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วันต�นป� 669,769,787   859,881,278  18,206,259   25,640,769 
เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วันสิ้นป� 1,009,981,428  669,769,787   40,237,700 18,206,259 
ข�อมูลกระแสเงินสดเป�ดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม�ใช�เงินสด
 ส�วนแบ�งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร�วม (7,657,886)  (28,147,939) - - 
 โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ�เป�นต�นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�   264,417,554   31,198,781  - - 
 ส�วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย�เพิ่มขึ้น - 1,121,213,919  - 7,166,065 
 โอนกลับส�วนเกินทุนจากการตีราคาสําหรับการขายสินทรัพย� 1,707,453  9,381,293  - - 
 เงินลงทุนในบริษัทร�วมเพิ่มขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน  - 777,454,049  - 777,454,049 
 ดอกเบี้ยจ�ายที่บันทึกเป�นต�นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย� 9,479,164  12,962,497 - -
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข�อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
 

 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” “LRH”) เป�นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งขึ้นและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย โดย
 มีบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด ซึ่งเป�นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร�เป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ�

 บริษัทฯ และบริษัทย�อยดําเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย� ประกอบด�วยโรงแรม 4 แห�งใน ลากูน�า ภูเก็ต
 ได�แก� อังสนา ลากูน�า ภูเก็ต, บันยัน ทรี ภูเก็ต, อังสนา วิลล�า รีสอร�ท ภูเก็ต และแคสเซีย ภูเก็ต ซึ่งตั้งอยู�ที่จังหวัดภูเก็ต และโรงแรมอีก
 หนึ่งแห�งคือ โรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ ตั้งอยู�ในกรงเทพฯ นอกจากนี้ บริษัทย�อยยังประกอบธุรกิจสนามกอล�ฟภายใต�ชื่อลากูน�ากอล�ฟภูเก็ต
 และลากูน�า กอล�ฟ บินตัน และธุรกิจร�านขายสินค�าภายใต�ชื่อบันยัน ทรี แกลเลอรี่ ธุรกิจให�เช�าพื้นที่อาคารสํานักงานและร�านค�า และธุรกิจ
 ขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ 

 ที่อยู�ของบริษัทฯ และบริษัทย�อยตามที่จดทะเบียนตั้งอยู� ณ เลขที่ 21/17 บี, 21/17 ซี, 21/65, 21/66 และ 21/68 อาคารไทยวา 1 ชั้น 7, 
 22 และ 24 ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร

2. เกณฑ�ในการจัดทํางบการเงิน

 2.1 งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 การแสดงรายการ
  ในงบการเงินเป�นไปตามตามข�อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค�าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
  การบัญชี พ.ศ. 2543 
 

  งบการเงินฉบับภาษาไทยเป�นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯ ใช�เป�นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงิน
  ฉบับภาษาไทยนี้
 

  งบการเงินน้ีได�จัดทําขึ้นโดยใช�เกณฑ�ราคาทุนเดิมเว�นแต�จะได�เป�ดเผยเป�นอย�างอื่นในนโยบายการบัญชี

 2.2 เกณฑ�ในการจัดทํางบการเงินรวม
  

  (ก) งบการเงินรวมนี้ได�จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) (ซึ่งต�อไปนี้เรียกว�า
   “บริษัทฯ”) และบริษัทย�อย (ซึ่งต�อไปนี้เรียกว�า “บริษัทย�อย”) ดังต�อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจําป�
2560

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

อัตราร�อยละ
ของการถือหุ�น

2560
ร�อยละ

2559
ร�อยละ

บริษัทย�อยที่ถือหุ�นโดยบริษัทฯ โดยตรง

บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี่ (สิงคโปร�) จํากัด ขายสินค�า สิงคโปร� 51.0 51.0

บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด ขายสินค�า ไทย 51.0 51.0

บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด(1) ธุรกิจโรงแรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย� ไทย 100.0 100.0

  และให�บริการเก่ียวกับการขายและการตลาด
  ของธุรกิจขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัทย�อยที่ถือหุ�นโดยบริษัทฯ โดยตรง

บริษัท ลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ จํากัด ธุรกิจขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ ไทย 100.0 100.0

  และพัฒนาอสังหาริมทรัพย�
บริษัท ลากูน�า แกรนด� จํากัด ธุรกิจสนามกอล�ฟและพัฒนาอสังหาริมทรัพย� ไทย 100.0 100.0

บริษัท ลากูน�า เลคส� จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย� ไทย 95.0 95.0

บริษัท ลากูน�า (3) จํากัด เป�นเจ�าของที่ดินซึ่งเป�นที่ตั้งโรงแรม ไทย 100.0 100.0

บริษัท ลากูน�าเซอร�วิส จํากัด(2) ให�บริการสาธารณูปโภคและบริการอ่ืนๆ ไทย 72.9 72.9

     แก�โรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทย�อย
บริษัท ทีดับบลิวอาร� โฮลดิ้งส� จํากัด ธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย� ไทย 100.0 100.0

บริษัทย�อยที่ถือหุ�นผ�านบริษัท ทีดับบลิวอาร� โฮลดิ้งส� จํากัด

บริษัท ลากูน�า เอ็กซ�เคอร�ชั่น จํากัด ธุรกิจให�บริการด�านท�องเที่ยว ไทย 49.0 49.0

บริษัท ลากูน�า วิลเลจ จํากัด ธุรกิจโรงแรม ไทย 100.0 100.0

บริษัท แม�จันทร�พร็อพเพอร�ตี้ จํากัด ถือที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต ไทย 100.0 100.0

บริษัท ปายสะมาด ดิเวลลอปเมนท� จํากัด ถือที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต ไทย 100.0 100.0

บริษัท ภูเก็ต รีสอร�ท ดีเวลลอปเมนต� จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย�และธุรกิจโรงแรม ไทย 100.0 100.0

บริษัท พีที เอวีซี อินโดนีเซีย จํากัด ธุรกิจขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ อินโดนีเซีย 100.0 100.0

  และสนามกอล�ฟ
บริษัท ถลางพัฒนา จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย� ไทย 50.0 50.0

บริษัท ไทยวาพลาซ�า จํากัด ธุรกิจโรงแรม ให�เช�าพื้นที่อาคารสํานักงาน ไทย 100.0 100.0 

  และพัฒนาอสังหาริมทรัพย�
บริษัท ไทยวาทาวเวอร� จํากัด ธุรกิจให�เช�าพื้นที่อาคารสํานักงาน ไทย 100.0 100.0

บริษัท ไทยวาทาวเวอร� (2) จํากัด เป�นเจ�าของที่ดินซึ่งเป�นที่ตั้งโรงแรม ไทย 100.0 100.0

บริษัท ทวิน วอเตอร�ส ดีเวลล็อปเมนท� จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย� ไทย 100.0 100.0

บริษัทย�อยที่ถือหุ�นผ�านบริษัท ลากูน�า แกรนด� จํากัด

บริษัท บางเทา (1) จํากัด เป�นเจ�าของที่ดินซึ่งเป�นที่ตั้งสนามกอล�ฟ ไทย 100.0 100.0

บริษัท บางเทา (2) จํากัด เป�นเจ�าของที่ดินซึ่งเป�นที่ตั้งสนามกอล�ฟ ไทย 100.0 100.0

บริษัท บางเทา (3) จํากัด เป�นเจ�าของที่ดินซึ่งเป�นที่ตั้งหอพักพนักงาน ไทย 100.0 100.0

บริษัท บางเทา (4) จํากัด เป�นเจ�าของที่ดินซึ่งเป�นที่ตั้งสนามกอล�ฟ ไทย 100.0 100.0

บริษัท บางเทา ดีเวลลอปเมนท� จํากัด เป�นเจ�าของที่ดินซึ่งเป�นที่ตั้งโรงแรม ไทย 100.0 100.0

บริษัท บางเทาแกรนด� จํากัด ธุรกิจโรงแรม ไทย 100.0 100.0

บริษัท ลากูน�าเซ็นทรัล จํากัด ยังไม�เป�ดดําเนินกิจการ ไทย 85.0 85.0

บริษัทย�อยท่ีถือหุ�นผ�านบริษัท บันยันทรี แกลเลอร่ี (สิงคโปร�) จํากัด

บริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี แกลเลอรี่ เทรดดิ้ง จํากัด ขายสินค�า สาธารณรัฐ - 51.0

   ประชาชนจีน
บริษัทย�อยที่ถือหุ�นผ�านบริษัท ลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ จํากัด

บริษัท เชียร� โกลเดน จํากัด ธุรกิจลงทุน ฮ�องกง 100.0 100.0 

(1)  บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด ถือหุ�นโดยบริษัทฯร�อยละ 49.0 และถือผ�านบริษัท บางเทาแกรนด� จํากัด ร�อยละ 51.0 
(2) บริษัท ลากูน�าเซอร�วิส จํากัด ถือหุ�นโดยบริษัทฯร�อยละ 24.7 และบริษัทย�อย 2 บริษัทร�อยละ 48.2
(3) บริษัท ลากูน�า แกรนด� จํากัด ถือหุ�นโดยบริษัทฯร�อยละ 85.4 และบริษัทย�อย 2 บริษัทร�อยละ 14.6 (2559: ถือหุ�นโดยบริษัทฯ ร�อยละ 87.8 และบริษัทย�อย 2 บริษัทร�อยละ 12.2)

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

อัตราร�อยละ
ของการถือหุ�น

2560
ร�อยละ

2559
ร�อยละ
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   การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย�อยได�อธิบายไว�ในหมายเหตุข�อ 14

   บริษัทย�อยมีสัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท ลากูน�า เอ็กซ�เคอร�ชั่น จํากัด ในอัตราร�อยละ 49 อย�างไรก็ตาม บริษัทย�อยบันทึกส�วน
   ได�เสียในอัตราร�อยละ 100 ของกําไรหลังจากหักเงินป�นผลร�อยละ 15 ของมูลค�าที่ตราไว�ของหุ�นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินป�นผล
   เพื่อให�เป�นไปตามสัดส�วนการแบ�งกําไรตามข�อบังคับของบริษัทย�อยดังกล�าว

  (ข) บริษัทฯ จะถือว�ามีการควบคุมกิจการท่ีเข�าไปลงทุนหรือบริษัทย�อยได� หากบริษัทฯ มีสิทธิได�รับหรือมีส�วนได�เสียในผลตอบแทนของ
   กจิการทีเ่ข�าไปลงทุน และสามารถใช�อาํนาจในการส่ังการกจิกรรมท่ีส�งผลกระทบอย�างมนียัสาํคญัต�อจาํนวนเงนิผลตอบแทนนัน้ได�
 

  (ค) บริษัทฯ นํางบการเงินของบริษัทย�อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแต�วันท่ีบริษัทฯ มีอํานาจในการควบคุมบริษัทย�อยจนถึง
   วันท่ีบริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย�อยนั้น

  (ง) งบการเงินของบริษัทย�อยได�จัดทําขึ้นโดยใช�นโยบายการบัญชีที่สําคัญเช�นเดียวกันกับของบริษัทฯ

  (จ) สินทรัพย�และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย�อยซึ่งจัดตั้งในต�างประเทศแปลงค�าเป�นเงินบาทโดยใช�อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส้ิน
   รอบระยะเวลารายงาน ส�วนรายได�และค�าใช�จ�ายแปลงค�าเป�นเงินบาทโดยใช�อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต�างซึ่งเกิดขึ้น
   จากการแปลงค�าดังกล�าวได�แสดงไว�เป�นรายการ “ผลต�างจากการแปลงค�างบการเงินที่เป�นเงินตราต�างประเทศ” ในงบแสดงการ
   เปลี่ยนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�น

  (ฉ) ยอดคงค�างระหว�างบริษัทฯ และบริษัทย�อย รายการค�าระหว�างกันที่มีสาระสําคัญได�ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล�ว

  (ช) ส�วนของผู�มีส�วนได�เสียที่ไม�มีอํานาจควบคุม  คือ  จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพย�สุทธิของบริษัทย�อยส�วนที่ไม�ได�เป�นของ
   บริษัทฯ และแสดงเป�นรายการแยกต�างหากในงบกําไรขาดทุนรวมและส�วนของผู�ถือหุ�นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

 2.3 บริษัทฯ จัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย�อยและบริษัทร�วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม�
 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช�ในป�ป�จจบัน
  ในระหว�างป� บริษัทฯ และบริษัทย�อยได�นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
  ปรับปรง (ปรับปรง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม� ซ่ึงมีผลบังคับใช�สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
  หลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล�าวได�รับการปรับปรงหรือจัดให�มีขึ้นเพื่อให�มีเนื้อหา
  เท�าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว�างประเทศ โดยส�วนใหญ�เป�นการปรับปรงถ�อยคําและคําศัพท� การตีความและ
  การให�แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู�ใช�มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล�าวมาถือปฏิบัตินี้ไม�มีผลกระทบอย�าง
  เป�นสาระสําคัญต�องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย�อย 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช�ในอนาคต
  ในระหว�างป�ป�จจบัน สภาวิชาชีพบัญชีได�ประกาศใช�มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  ฉบับปรับปรง (ปรับปรง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช�สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
  วันท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล�าวได�รับการปรับปรงหรือจัดให�มีข้ึนเพ่ือให�มีเน้ือหาเท�าเทียมกับมาตรฐาน
  การรายงานทางการเงินระหว�างประเทศ โดยส�วนใหญ�เป�นการปรับปรงและอธิบายให�ชัดเจนเกี่ยวกับการเป�ดเผยข�อมูลในหมายเหตุ
  ประกอบงบการเงิน 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจําป�
2560
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  ฝ�ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย�อยเชื่อว�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรง จะไม�มีผลกระทบอย�างเป�นสาระสําคัญ
  ต�องบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

 4.1 การรับรู�รายได�
  (ก) รายได�จากกิจการโรงแรม
   - รายได�จากกิจการโรงแรมส�วนใหญ�ประกอบด�วยรายได�ค�าห�องพัก ค�าขายอาหารและเครื่องดื่ม และบริการท่ีเกี่ยวข�องอื่น 
    และจะบันทึกเป�นรายได�ตามราคาในใบแจ�งหน้ีโดยไม�รวมภาษีมูลค�าเพ่ิมสําหรับค�าสินค�าที่ได�ขายและค�าบริการท่ีได�
    ให�บริการแล�วหลังจากหักส�วนลด
   - รายได�จากการขายสินค�า (Gallery operation) รับรู�เมื่อได�โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป�นนัยสําคัญของความเป�น
    เจ�าของสินค�าให�กับผู�ซื้อแล�ว รายได�จากการขายแสดงมูลค�าตามราคาในใบแจ�งหนี้ โดยไม�รวมภาษีมูลค�าเพิ่ม สําหรับสินค�า
    ที่ได�ส�งมอบหลังจากหักส�วนลดแล�ว
  (ข) รายได�จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย� 
   -  รายได�จากการขายอสังหาริมทรัพย�
    รายได�จากการขายอสังหาริมทรัพย�รับรู�เป�นรายได�ทั้งจํานวนเม่ือความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคัญของความเป�น
    เจ�าของได�โอนให�แก�ผู�ซื้อแล�วและบริษัทฯ และบริษัทย�อยไม�เกี่ยวข�องในการบริหารอสังหาริมทรัพย�อย�างต�อเนื่องในระดับที่
    เจ�าของพึงกระทําหรือไม�ได�ควบคุมอสังหารมิทรัพย�ทีข่ายไปแล�วท้ังทางตรงและทางอ�อม นอกจากนัน้ บริษทัฯ และบริษทัย�อย
    สามารถวัดมูลค�าของจํานวนรายได�ได�อย�างน�าเช่ือถือ และมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ท่ีกิจการจะได�รับประโยชน�เชิงเศรษฐกิจ
    ของรายการบัญชีนั้น รวมถึงสามารถวัดมูลค�าของต�นทุนที่เกิดขึ้นหรือที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากรายการนั้นได�อย�าง
    น�าเชื่อถือ
         

    ถ�าการขายอสังหาริมทรัพย�นั้นเป�นการขายให�แก�ผู�ที่ไม�ถือสัญชาติไทย ที่ดินจะขายภายใต�สัญญาให�เช�าที่ดินระยะยาว
    (“ผู�เช�า”) ซึ่งมีอายุการเช�า 30 ป� และสามารถใช�สิทธิต�ออายุได�อีก 2 หรือ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 ป� โดยการใช�สิทธิดังกล�าว
    ไม�มีภาระค�าใช�จ�ายใดๆ อีกนอกจากค�าเช�าจ�ายสําหรับการเช�า 30 ป�แรก นอกจากนั้นหากกฎหมายไทยอนุญาตให�ผู�ที่ไม�ถือ
    สัญชาติไทยสามารถถือครองที่ดิน ได�ผู�ให�เช�ายินยอมที่จะขายที่ดินตามสัญญาดังกล�าวให�แก�ผู�เช�าโดยมีค�าตอบแทนเป�น
    จํานวนเงินท่ีไม�มีสาระสําคัญ บริษัทฯ และบริษัทย�อยจึงถือว�าการให�เช�าท่ีดินดังกล�าวเป�นการขายท่ีดินตามหลักการทางบัญชี
    เรื่องเนื้อหาสําคัญกว�ารูปแบบ
   - รายได�จากการจําหน�ายเครื่องตกแต�ง
    รายได�จากการจําหน�ายเครื่องตกแต�งรับรู�เป�นรายได�เมื่อได�มีการติดตั้งเรียบร�อยตามความต�องการของลูกค�าแล�ว
   -  รายได�จากการขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ
    รายได�จากการขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ รับรู�เป�นรายได�ทั้งจํานวนเมื่อได�มีการลงนามในสัญญาซึ่งมีผลบังคับทาง
    กฎหมายและบริษัทได�รับชําระเงินค�างวดรวมกันไม�ต่ํากว�าร�อยละ 50 ของราคาขายตามสัญญา
  (ค) รายได�จากค�าเช�าและค�าบริการ
   รายได�จากค�าเช�ารับรู�เป�นรายได�ตามระยะเวลาการเช�า รายได�ค�าบริการรับรู�เม่ือได�ให�บริการแล�ว โดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จ
   ของงาน 
  (ง) ดอกเบี้ยรับ
   ดอกเบี้ยรับถือเป�นรายได�ตามเกณฑ�คงค�างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท�จริง
  (จ) เงินป�นผล
   เงินป�นผลถือเป�นรายได�เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินป�นผล
 
 4.2  ต�นทุนการขายอสังหาริมทรัพย�
  ในการคํานวณหาต�นทุนขายอสังหาริมทรัพย� บริษัทฯ และบริษัทย�อยได�ทําการแบ�งสรรต�นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว�าจะเกิดขึ้น
  (โดยคํานึงถึงต�นทุนที่เกิดขึ้นจริงด�วย) ให�กับอสังหาริมทรัพย�ที่ขาย แล�วจึงรับรู�เป�นต�นทุนขายในส�วนของกําไรหรือขาดทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 127



 4.3 เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด
  เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล�องสูง ซ่ึงถึงกําหนดจ�ายคืน
  ภายในระยะเวลาไม�เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได�มาและไม�มีข�อจํากัดในการเบิกใช�

 4.4 ลูกหนี้การค�า
  ลูกหนี้การค�าแสดงมูลค�าตามจํานวนมูลค�าสุทธิที่จะได�รับ บริษัทฯ และบริษัทย�อยบันทึกค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดย
  ประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม�ได� ซึ่งโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณ�การเก็บเงินและการวิเคราะห�อายุหนี้

 4.5 ต�นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�
  ต�นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�แสดงมูลค�าตามราคาทุนหรือมูลค�าสุทธิท่ีจะได�รับแล�วแต�ราคาใดจะตํ่ากว�า ราคาทุนประกอบด�วยต�นทุน
  ที่ดิน ต�นทุนการออกแบบ ต�นทุนสาธารณูปโภค ค�าก�อสร�างและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข�อง
 

 4.6 สินค�าคงเหลือ
  สนิค�าคงเหลอืแสดงมลูค�าตามราคาทนุหรอืมูลค�าสุทธิทีจ่ะได�รบัแล�วแต�ราคาใดจะต่าํกว�า ราคาทนุคํานวณโดยวิธเีข�าก�อนออกก�อนหรอื
  วิธีถัวเฉลี่ยถ�วงน้ําหนัก

 4.7 เงินลงทุน 
  ก) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม�อยู�ในความต�องการของตลาดถือเป�นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค�าเผื่อการด�อยค�า
   (ถ�ามี)  
  ข) เงินลงทุนในบริษัทร�วมที่แสดงอยู�ในงบการเงินรวมแสดงมูลค�าตามวิธีส�วนได�เสีย
  ค) เงินลงทุนในบริษัทย�อย และบริษัทร�วมที่แสดงอยู�ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค�าตามวิธีราคาทุน 
  

  มูลค�ายุติธรรมของหลักทรัพย�ในความต�องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดท�ายของป� ส�วนมูลค�า
  ยุติธรรมของตราสารหนี้คํานวณโดยใช�อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
  

  บริษัทฯ ใช�วิธีถัวเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักในการคํานวณต�นทุนของเงินลงทุน 
 

  ในกรณีที่มีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป�นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ จะปรับมูลค�าของเงินลงทุนดังกล�าวใหม�
  โดยใช�มูลค�ายุติธรรม ณ วันท่ีโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน  ผลแตกต�างระหว�างราคาตามบัญชีและมูลค�ายุติธรรม ณ วันท่ีโอนจะบันทึก
  ในส�วนของกําไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป�นองค�ประกอบอื่นของส�วนของผู�ถือหุ�นแล�วแต�ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปล่ียน
 

  เมื่อมีการจําหน�ายเงินลงทุน ผลต�างระหว�างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได�รับกับมูลค�าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส�วนของกําไรหรือ
  ขาดทุน

 4.8 อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน
  บริษัทฯ และบริษัทย�อยวัดมูลค�าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย�เพ่ือการลงทุนด�วยราคาทุนซ่ึงรวมต�นทุนการทํารายการ หลังจากน้ัน บริษัทฯ
  และบริษัทย�อยจะวัดมูลค�าอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุนด�วยมูลค�ายุติธรรม บริษัทฯ และบริษัทย�อยรับรู�ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น
  จากการเปลี่ยนแปลงมูลค�ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุนในส�วนของกําไรหรือขาดทุนในป�ที่เกิดขึ้น
 

  บริษัทฯ และบริษัทย�อยรับรู�ผลต�างระหว�างจํานวนเงินที่ได�รับสุทธิจากการจําหน�ายกับมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�ในส�วนของกําไร
  หรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
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 4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� และค�าเสื่อมราคา
  ทีด่ินแสดงมลูค�าตามราคาทีต่ีใหม� อาคารและอปุกรณ�แสดงมลูค�าตามราคาทนุหรอืราคาท่ีตีใหม�หลังหักค�าเส่ือมราคาสะสมและค�าเผือ่
  การด�อยค�าของสินทรัพย� (ถ�ามี)

  บริษัทฯ และบริษัทย�อยบันทึกมูลค�าเร่ิมแรกของท่ีดินและอาคารในราคาทุน ณ วันท่ีได�สินทรัพย�มา หลังจากน้ันบริษัทฯ และบริษัทย�อย
  จัดให�มีการประเมินราคาสําหรับท่ีดินและอาคารโดยผู�ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย�ดังกล�าวในราคาท่ีตีใหม� ท้ังน้ีบริษัทฯ และ
  บริษัทย�อยมีนโยบายที่จะให�ผู�ประเมินราคาอิสระประเมินราคาสินทรัพย�ดังกล�าวทุกๆ 3 ป� และในระหว�างระยะเวลา 3 ป�นี้ หากมีป�จจัย
  อ่ืนใดท่ีมีผลกระทบอย�างมีสาระสําคัญต�อมูลค�าสินทรัพย� บริษัทฯ และบริษัทย�อยจะให�มีการประเมินราคาใหม�โดยผู�ประเมินราคาอิสระ
  ในป�นั้นๆ เพื่อมิให�ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต�างจากมูลค�ายุติธรรมอย�างมีสาระสําคัญ
 

  บริษัทฯ และบริษัทย�อยบันทึกส�วนต�างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย�ดังต�อไปนี้
  

  - บริษัทฯ และบริษัทย�อยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย�ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม�ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู�
   จํานวนสะสมในบัญชี “ส�วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย�” ในส�วนของผู�ถือหุ�น อย�างไรก็ตาม หากสินทรัพย�นั้นเคยมีการตีราคา
   ลดลงและบริษัทฯ และบริษัทย�อยได�รับรู�ราคาที่ลดลงในส�วนของกําไรหรือขาดทุนแล�ว ส�วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม�นี้จะถูก
   รับรู�เป�นรายได�ไม�เกินจํานวนที่เคยลดลง ซึ่งรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายป�ก�อนแล�ว

  - บริษัทฯ และบริษัทย�อยรับรู�ราคาตามบัญชีของสินทรัพย�ที่ลดลงจากการตีราคาใหม�ในส�วนของกําไรหรือขาดทุน อย�างไรก็ตาม
   หากสินทรัพย�นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค�างของบัญชี “ส�วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย�” อยู�ในส�วนของ
   ผู�ถือหุ�น ส�วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม�จะถูกรับรู�ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจํานวนที่ไม�เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส�วนเกิน
   ทุนจากการตีราคาสินทรัพย�”
 

  ค�าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ�คํานวณจากราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม�ของสินทรัพย�โดยวิธเีส�นตรงตามอายุการให�ประโยชน�โดย
  ประมาณ ดังนี้

  อาคารและส�วนปรับปรงอาคาร 10 - 50 ป�
  เครื่องจักรและอุปกรณ� 5 - 15 ป�
  เครื่องตกแต�ง ติดตั้ง และยานพาหนะ 5 ป�
  อุปกรณ�ดําเนินงานและอุปกรณ�สํานักงาน 3 - 5 ป�
  สนามกอล�ฟ ส�วนปรับปรงที่ดินและงานตกแต�งภายนอก 5 - 10 ป�

  ค�าเสื่อมราคารวมอยู�ในการคํานวณผลการดําเนินงาน
  

  ไม�มีการคิดค�าเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหว�างก�อสร�าง

  บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ�ออกจากบัญชี เมื่อจําหน�ายสินทรัพย�หรือคาดว�าจะไม�ได�รับประโยชน�เชิงเศรษฐกิจใน
  อนาคตจากการใช�หรือการจําหน�ายสินทรัพย� รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน�ายสินทรัพย�จะรับรู�ในส�วนของกําไรหรือขาดทุน
  เม่ือบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย�น้ันออกจากบัญชี ส�วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย�ท่ีแสดงในองค�ประกอบอ่ืนของส�วนของผู�ถือหุ�น
  ได�ถูกโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรงเมื่อสินทรัพย�หมดอายุใช�งานหรือถูกจําหน�ายออกไป

 4.10 สิทธิการเช�าและค�าตัดจําหน�าย
  สิทธิการเช�าของหน�วยในโรงแรมแสดงมูลค�าตามราคาทุนหักค�าตัดจําหน�ายสะสมและค�าเผื่อการด�อยค�าสะสม (ถ�ามี) ค�าตัดจําหน�าย
  ของสิทธิการเช�าคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส�นตรงตามอายุสิทธิการใช�งาน 20 ป�
 

  ค�าตัดจําหน�ายรวมอยู�ในการคํานวณผลการดําเนินงาน
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 4.11 ต�นทุนการกู�ยืม
  ต�นทนุการกู�ยมืของเงนิกู�ที่ใช�ในการได�มา การก�อสร�างหรอืการผลิตสินทรพัย�ทีต่�องใช�ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให�พร�อมใช�หรือ
  ขาย ได�ถูกนําไปรวมเป�นราคาทุนของสินทรัพย�จนกว�าสินทรัพย�น้ันจะอยู�ในสภาพพร�อมท่ีจะใช�ได�ตามท่ีมุ�งประสงค� ส�วนต�นทุนการกู�ยืม
  อื่นถือเป�นค�าใช�จ�ายในงวดท่ีเกิดรายการ ต�นทุนการกู�ยืมประกอบด�วยดอกเบี้ยและต�นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู�ยืมนั้น 

  อัตราการตั้งขึ้นเป�นราคาทุนของสินทรัพย�คํานวณจากอัตราถัวเฉล่ียถ�วงนํ้าหนักของดอกเบ้ียจ�ายท่ีเกิดขึ้นในระหว�างป�ของเงินกู�ยืม
  เพื่อใช�ในการพัฒนาโครงการ

 4.12 ค�าความนิยม
  บริษัทฯ บันทึกมูลค�าเร่ิมแรกของค�าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท�ากับต�นทุนการรวมธุรกิจส�วนท่ีสูงกว�ามูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�สุทธิ
  ท่ีได�มา หากมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�สุทธิท่ีได�มาสูงกว�าต�นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรู�ส�วนท่ีสูงกว�าน้ีเป�นกําไรในส�วนของกําไร
  หรือขาดทุนทันที

  บริษัทฯ แสดงค�าความนิยมตามราคาทุนหักค�าเผ่ือการด�อยค�าสะสม และจะทดสอบการด�อยค�าของค�าความนิยมทุกป�หรือเม่ือใดก็ตาม
  ที่มีข�อบ�งชี้ของการด�อยค�าเกิดขึ้น
 

  เพื่อวัตถุประสงค�ในการทดสอบการด�อยค�า บริษัทฯ จะป�นส�วนค�าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให�กับหน�วยสินทรัพย�ที่ก�อให�
  เกิดเงินสด (หรือกลุ�มของหน�วยสินทรัพย�ท่ีก�อให�เกิดเงินสด) ท่ีคาดว�าจะได�รับประโยชน�เพ่ิมข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษัทฯ จะทําการ
  ประเมินมูลค�าท่ีคาดว�าจะได�รับคืนของหน�วยของสินทรัพย�ท่ีก�อให�เกิดเงินสดแต�ละรายการ (หรือกลุ�มของหน�วยของสินทรัพย�ท่ีก�อให�เกิด
  เงินสด) หากมูลค�าท่ีคาดว�าจะได�รับคืนของหน�วยของสินทรัพย�ท่ีก�อให�เกิดเงินสดตํ่ากว�ามูลค�าตามบัญชี บริษัทฯ จะรับรู�ขาดทุนจากการ
  ด�อยค�าในส�วนของกําไรหรือขาดทุน และบริษัทฯ ไม�สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด�อยค�าท่ีเก่ียวข�องกับค�าความนิยมได�ในอนาคต
  

 4.13 ค�าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ�าย
  ค�าใช�จ�ายทางการเงินที่เกี่ยวข�องกับการกู�ยืมเงินซึ่งเกิดขึ้นก�อนหรือ ณ วันทําสัญญาวงเงินสินเชื่อและก�อนการเบิกถอนเงินกู�ยืมจะถูก
  บันทึกเป�นค�าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ�าย ค�าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ�ายจะตัดจ�ายตามสัดส�วนของเงินกู�ยืมท่ีได�เบิกถอนแล�ว
  จะแสดงหักจากเงินกู�ยืมที่เกี่ยวข�องและถูกตัดจําหน�ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท�จริงตามอายุของเงินกู�

  ค�าตัดจําหน�ายค�าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ�ายรวมอยู�ในส�วนของกําไรหรือขาดทุน

 4.14 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกัน
  บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข�องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม�ว�าจะเป�น
  โดยทางตรงหรือทางอ�อม หรืออยู�ภายใต�การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

  นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข�องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร�วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ�อม
  ซึ่งทําให�มีอิทธิพลอย�างเป�นสาระสําคัญต�อบริษัทฯ ผู�บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและ
  ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ

 4.15 สัญญาเช�าระยะยาว
  สัญญาเช�าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ�ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป�นเจ�าของส�วนใหญ�ได�โอนไปให�กับผู�เช�าถือเป�นสัญญา
  เช�าการเงิน สัญญาเช�าการเงินจะบันทึกเป�นรายจ�ายฝ�ายทุนด�วยมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�ท่ีเช�าหรือมูลค�าป�จจบันสุทธิของจํานวนเงิน
  ที่ต�องจ�ายตามสัญญาเช�าแล�วแต�มูลค�าใดจะต่ํากว�า ภาระผูกพันตามสัญญาเช�าหักค�าใช�จ�ายทางการเงินจะบันทึกเป�นหนี้สินระยะยาว
  ส�วนดอกเบี้ยจ�ายจะบันทึกในส�วนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช�า สินทรัพย�ที่ได�มาตามสัญญาเช�าการเงินจะคิดค�า
  เสื่อมราคาตลอดอายุการใช�งานของสินทรัพย�ที่เช�า
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  สัญญาเช�าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ�ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป�นเจ�าของส�วนใหญ�ไม�ได�โอนไปให�กับผู�เช�าถือเป�นสัญญา
  เช�าดําเนินงาน จํานวนเงินที่จ�ายตามสัญญาเช�าดําเนินงานรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายในส�วนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเส�นตรงตลอดอายุของ
  สัญญาเช�า

 4.16 เงินตราต�างประเทศ
  บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป�นสกุลเงินบาท ซึ่งเป�นสกุลเงินที่ใช�ในการดําเนินงานของบริษัทฯ รายการ
  ต�างๆ ของแต�ละกิจการท่ีรวมอยู�ในงบการเงินรวมวัดมูลค�าด�วยสกุลเงินท่ีใช�ในการดําเนินงานของแต�ละกิจการน้ัน 

  รายการท่ีเป�นเงินตราต�างประเทศแปลงค�าเป�นเงินบาทโดยใช�อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพย�และหนี้สินที่เป�นตัวเงิน
  ซึ่งอยู�ในสกุลเงินตราต�างประเทศได�แปลงค�าเป�นเงินบาทโดยใช�อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
 

  กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได�รวมอยู�ในการคํานวณผลการดําเนินงาน

 4.17 การด�อยค�าของสินทรัพย�
  ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย�อยจะทําการประเมินการด�อยค�าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ�หรือสินทรัพย�ท่ีไม�มี
  ตัวตนอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย�อยหากมีข�อบ�งชี้ว�าสินทรัพย�ดังกล�าวอาจด�อยค�า และจะทําการประเมินการด�อยค�าของค�าความนิยม
  เป�นรายป� บริษัทฯ และบริษัทย�อยรับรู�ขาดทุนจากการด�อยค�าเม่ือมูลค�าท่ีคาดว�าจะได�รับคืนของสินทรัพย�มีมูลค�าตํ่ากว�ามูลค�าตามบัญชี
  ของสินทรัพย�น้ัน ท้ังน้ี มูลค�าท่ีคาดว�าจะได�รับคืนหมายถึงมูลค�ายุติธรรมหักต�นทุนในการขายของสินทรัพย�หรือมูลค�าจากการใช�สินทรัพย�
  แล�วแต�ราคาใดจะสูงกว�า ในการประเมินมูลค�าจากการใช�สินทรัพย� บริษัทฯ และบริษัทย�อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการ
  คาดว�าจะได�รับจากสินทรัพย�และคํานวณคิดลดเป�นมูลค�าป�จจบันโดยใช�อัตราคิดลดก�อนภาษีที่สะท�อนถึงการประเมินความเสี่ยง
  ในสภาพตลาดป�จจบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป�นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย�ที่กําลังพิจารณาอยู� ในการประเมิน
  มูลค�ายุติธรรมหักต�นทุนในการขาย บริษัทฯ และบริษัทย�อยใช�แบบจําลองการประเมินมูลค�าท่ีดีท่ีสุดท่ีเหมาะสมกับสินทรัพย� ซ่ึงสะท�อน
  ถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะได�มาจากการจําหน�ายสินทรัพย�หักด�วยต�นทุนในการจําหน�าย โดยการจําหน�ายนั้นผู�ซื้อกับผู�ขายมี
  ความรอบรู�และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต�อรองราคากันได�อย�างเป�นอิสระในลักษณะของผู�ที่ไม�มีความเกี่ยวข�องกัน

  บริษัทฯ และบริษัทย�อยจะรับรู�รายการขาดทุนจากการด�อยค�าในส�วนของกําไรหรือขาดทุน ยกเว�นในกรณีท่ี ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ�
  ซึ่งใช�วิธีการตีราคาใหม�และได�บันทึกส�วนเกินทุนจากการตีราคาใหม�ไว�ในส�วนของผู�ถือหุ�น ขาดทุนจากการด�อยค�าจะรับรู�ในส�วนของ
  ผู�ถือหุ�นไม�เกินไปกว�าส�วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว�

  หากในการประเมินการด�อยค�าของสินทรัพย� มีข�อบ�งช้ีท่ีแสดงให�เห็นว�าผลขาดทุนจากการด�อยค�าของสินทรัพย�ท่ีรับรู�ในงวดก�อนได�หมด
  ไปหรือลดลง บริษัทฯ และบริษัทย�อยจะประมาณมูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืนของสินทรัพย�นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการ
  ด�อยค�าที่รับรู�ในงวดก�อนก็ต�อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช�กําหนดมูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืนภายหลังจากการรับรู�ผล
  ขาดทุนจากการด�อยค�าครั้งล�าสุด โดยมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด�อยค�าต�องไม�
  สูงกว�ามูลค�าตามบัญชีท่ีควรจะเป�นหากกิจการไม�เคยรับรู�ผลขาดทุนจากการด�อยค�าของสินทรัพย�ในงวดก�อนๆ บริษัทฯ และบริษัทย�อยจะ
  บันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด�อยค�าของสินทรัพย�โดยรับรู�ไปยังส�วนของกําไรหรือขาดทุนทันที เว�นแต�สินทรัพย�นั้นแสดงด�วย
  ราคาที่ตีใหม� การกลับรายการส�วนที่เกินกว�ามูลค�าตามบัญชีที่ควรจะเป�นถือเป�นการตีราคาสินทรัพย�เพิ่ม

 4.18 ผลประโยชน�พนักงาน
  ผลประโยชน�ระยะสั้นของพนักงาน

  บริษัทฯ และบริษัทย�อยรับรู�เงินเดือน ค�าจ�าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป�นค�าใช�จ�ายเมื่อเกิดรายการ

  ผลประโยชน�หลังออกจากงานและผลประโยชน�ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

  โครงการสมทบเงิน

  บริษัทฯ บริษัทย�อยและพนักงานได�ร�วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซึ่งประกอบด�วยเงินที่พนักงานจ�ายสะสมและเงินที่บริษัทฯและ
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  บริษัทย�อยจ�ายสมทบให�เป�นรายเดือน สินทรัพย�ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได�แยกออกจากสินทรัพย�ของบริษัทฯ และบริษัทย�อย เงิน
  ที่บริษัทฯ และบริษัทย�อยจ�ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเป�นค�าใช�จ�ายในป�ที่เกิดรายการ

  โครงการผลประโยชน�หลังออกจากงาน และผลประโยชน�ระยะยาวอื่นของพนักงาน

  บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ต�องจ�ายให�แก�พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการ
  ผลตอบแทนพนักงานอ่ืนๆ ซ่ึงบริษัทฯ และบริษัทย�อยถือว�าเงินชดเชยดังกล�าวเป�นโครงการผลประโยชน�หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
  นอกจากนั้น บริษัทฯ และบริษัทย�อยจัดให�มีโครงการผลประโยชน�ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได�แก� โครงการรางวัลการปฏิบัติงานครบ
  กําหนดระยะเวลา

  บริษัทฯ และบริษัทย�อยคํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน�ระยะยาวอ่ืน
  ของพนักงาน โดยใช�วิธีคิดลดแต�ละหน�วยท่ีประมาณการไว� (Projected Unit Credit Method) โดยผู�เช่ียวชาญอิสระได�ทําการประเมิน
  ภาระผูกพันดังกล�าวตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย 

  ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน�หลังออกจากงานของ
  พนักงานจะรับรู�ทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

  ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน�ระยะยาวอื่นของพนักงานจะ
  รับรู�ทันทีในกําไรหรือขาดทุน 

 4.19 ประมาณการหนี้สิน
  บริษัทฯ และบริษัทย�อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว�ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป�นผลมาจากเหตุการณ�ในอดีตได�เกิดขึ้นแล�วและ
  มีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�นอนว�าบริษัทฯ และบริษัทย�อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพันน้ัน และบริษัทฯ
  และบริษัทย�อยสามารถประมาณมูลค�าภาระผูกพันน้ันได�อย�างน�าเชื่อถือ 

 4.20 ภาษีเงินได�
  ภาษีเงินได�ประกอบด�วยภาษีเงินได�ป�จจบันและภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี
 

  ภาษีเงินได�ป�จจบัน
  บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได�ป�จจบันตามจํานวนที่คาดว�าจะจ�ายให�กับหน�วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตาม
  หลักเกณฑ�ที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
 

  ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี
  บริษัทฯ และบริษัทย�อยบันทึกภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีของผลแตกต�างชั่วคราวระหว�างราคาตามบัญชีของสินทรัพย�และหนี้สิน ณ วัน
  สิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย�และหนี้สินท่ีเกี่ยวข�องนั้น โดยใช�อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช� ณ วันส้ินรอบระยะเวลา
  รายงาน 
 

  บริษัทฯ และบริษัทย�อยรับรู�หน้ีสินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีของผลแตกต�างช่ัวคราวท่ีต�องเสียภาษีทุกรายการ แต�รับรู�สินทรัพย�ภาษีเงินได�
  รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต�างชั่วคราวที่ใช�หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม�ได�ใช�ในจํานวนเท�าที่มีความเป�นไปได�ค�อนข�าง
  แน�ที่บริษัทฯ จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช�ประโยชน�จากผลแตกต�างชั่วคราวที่ใช�หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม�
  ได�ใช�นั้น

  บริษัทฯ และบริษัทย�อยจะทบทวนมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทําการ
  ปรับลดมูลค�าตามบัญชีดังกล�าว หากมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ว�าบริษัทฯ และบริษัทย�อยจะไม�มีกําไรทางภาษีเพียงพอต�อการนํา
  สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส�วนมาใช�ประโยชน�
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  บริษัทฯ และบริษัทย�อยจะบันทึกภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส�วนของผู�ถือหุ�นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข�องกับรายการที่ได�
  บันทึกโดยตรงไปยังส�วนของผู�ถือหุ�น

 4.21 การวัดมูลค�ายุติธรรม
  มูลค�ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว�าจะได�รับจากการขายสินทรัพย�หรือเป�นราคาที่จะต�องจ�ายเพื่อโอนหนี้สินให�ผู�อื่นโดยรายการ
  ดังกล�าวเป�นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว�างผู�ซ้ือและผู�ขาย (ผู�ร�วมในตลาด)  ณ  วันท่ีวัดมูลค�า บริษัทฯ และบริษัทย�อยใช�ราคาเสนอ
  ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล�องในการวัดมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข�อง
  กําหนดให�ต�องวัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรม ยกเว�นในกรณีท่ีไม�มีตลาดท่ีมีสภาพคล�องสําหรับสินทรัพย�หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือ
  ไม�สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล�องได� บริษัทฯ และบริษัทย�อยจะประมาณมูลค�ายุติธรรมโดยใช�เทคนิคการประเมิน
  มูลค�าท่ีเหมาะสมกับแต�ละสถานการณ� และพยายามใช�ข�อมูลท่ีสามารถสังเกตได�ท่ีเก่ียวข�องกับสินทรัพย�หรือหน้ีสินท่ีจะวัดมูลค�ายุติธรรม
  นั้นให�มากที่สุด 

  ลําดับชั้นของมูลค�ายุติธรรมท่ีใช�วัดมูลค�าและเป�ดเผยมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�และหน้ีสินในงบการเงินแบ�งออกเป�นสามระดับตาม
  ประเภทของข�อมูลที่นํามาใช�ในการวัดมูลค�ายุติธรรม ดังนี้
  ระดับ 1  ใช�ข�อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย�หรือหนี้สินอย�างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล�อง
  ระดับ 2 ใช�ข�อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได�ของสินทรัพย�หรือหนี้สิน ไม�ว�าจะเป�นข�อมูลทางตรงหรือทางอ�อม
  ระดับ 3 ใช�ข�อมูลที่ไม�สามารถสังเกตได� เช�น ข�อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณข้ึน 
 

  ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย�อยจะประเมินความจําเป�นในการโอนรายการระหว�างลําดับช้ันของมูลค�ายุติธรรม
  สําหรับสินทรัพย�และหนี้สินท่ีถืออยู� ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค�ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา

5. การใช�ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ�ายบริหารจําเป�นต�องใช�ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม�
 แน�นอนเสมอ การใช�ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล�าวน้ีส�งผลกระทบต�อจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต�อข�อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุ
 ประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต�างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว� การใช�ดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคัญมีดังนี้
 

 สัญญาเช�า 
 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช�าว�าเป�นสัญญาเช�าดําเนินงานหรือสัญญาเช�าทางการเงิน ฝ�ายบริหารได�ใช�ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไข
 และรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว�าบริษัทฯ และบริษัทย�อยได�โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน�ในสินทรัพย�ที่เช�าดังกล�าว
 แล�วหรือไม�
 

 ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 ในการประมาณค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ฝ�ายบริหารจําเป�นต�องใช�ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว�าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต�ละ
 ราย โดยคํานึงถึงประสบการณ�การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค�างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป�นอยู�ในขณะนั้น เป�นต�น

 มูลค�ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
 ในการประเมินมูลค�ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม�มีการซ้ือขายในตลาดและไม�สามารถหาราคาได�ในตลาดซ้ือขายคล�อง ฝ�ายบริหาร
 ต�องใช�ดุลยพินิจในการประมาณมูลค�ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล�าว โดยใช�เทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลค�า ซ่ึงตัวแปร
 ที่ใช�ในแบบจําลองได�มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู�ในตลาด โดยคํานึงถึงความเสี่ยงทางด�านเครดิต (ทั้งของธนาคารและคู�สัญญา)
 สภาพคล�อง ข�อมูลความสัมพันธ� และการเปล่ียนแปลงของมูลค�าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานที่
 เกี่ยวข�องกับตัวแปรที่ใช�ในการคํานวณอาจมีผลกระทบต�อมูลค�ายุติธรรมที่แสดงอยู�ในงบแสดงฐานะการเงินและการเป�ดเผยลําดับช้ันของ
 มูลค�ายุติธรรม 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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 ค�าเผื่อการด�อยค�าของเงินลงทุนในหลักทรัพย�
 บริษัทฯ และบริษัทย�อยจะตั้งค�าเผื่อการด�อยค�าของเงินลงทุนในหลักทรัพย�เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมูลค�ายุติธรรมของเงินลงทุน
 ดังกล�าวได�ลดลงอย�างมีสาระสําคัญและเป�นระยะเวลานานหรือเม่ือมีข�อบ�งช้ีของการด�อยค�า การท่ีจะสรปว�าเงินลงทุนดังกล�าวได�ลดลงอย�าง
 มีสาระสําคัญหรือเป�นระยะเวลานานหรือไม�นั้นจําเป�นต�องใช�ดุลยพินิจของฝ�ายบริหาร  

 อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน
 บริษัทฯ และบริษัทย�อยแสดงอสังหาริมทรัพย�เพ่ือการลงทุนด�วยมูลค�ายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผู�ประเมินราคาอิสระและรับรู�การเปล่ียนแปลง
 มูลค�ายุติธรรมในส�วนของกําไรหรือขาดทุน ผู�ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค�ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย�เพ่ือการลงทุนโดยใช�วิธีพิจารณา
 จากรายได� เน่ืองจากไม�มีราคาในตลาดท่ีสามารถใช�เทียบเคียงได�  ข�อสมมติฐานท่ีสําคัญท่ีใช�ในการประเมินมูลค�ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย�
 เพื่อการลงทุนได�อธิบายไว�ในหมายเหตุข�อ 17
 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� และค�าเสื่อมราคา
 ในการคํานวณค�าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ� ฝ�ายบริหารจําเป�นต�องประมาณอายุการให�ประโยชน�และมูลค�าคงเหลือเมื่อเลิกใช�งาน
 ของอาคารและอุปกรณ� และต�องทบทวนอายุการให�ประโยชน�และมูลค�าคงเหลือใหม�หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น
 

 บริษัทฯ และบริษัทย�อยแสดงท่ีดินและอาคารด�วยราคาท่ีตีใหม� ซ่ึงราคาท่ีตีใหม�น้ีได�ประเมินโดยผู�ประเมินราคาอิสระโดยใช�เกณฑ�ราคาตลาด
 สําหรับที่ดินและใช�เกณฑ�มูลค�าต�นทุนทดแทนสุทธิ (Replacement Cost Approach) หรือเกณฑ�รายได� (Income Approach) สําหรับอาคาร
 ซึ่งการประเมินมูลค�าดังกล�าวต�องอาศัยข�อสมมติฐานและการประมาณการบางประการได�อธิบายไว�ในหมายเหตุ ข�อ 18
 

 นอกจากนี้ฝ�ายบริหารจําเป�นต�องสอบทานการด�อยค�าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ�ในแต�ละช�วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด�อยค�า
 หากคาดว�ามูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืนต่ํากว�ามูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�นั้น ในการน้ีฝ�ายบริหารจําเป�นต�องใช�ดุลยพินิจที่เกี่ยวข�องกับการ
 คาดการณ�รายได�และค�าใช�จ�ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย�นั้น

 ค�าความนิยม 
 ในการบันทึกและวัดมูลค�าของค�าความนิยม ณ วันท่ีได�มา ตลอดจนการทดสอบการด�อยค�าในภายหลัง ฝ�ายบริหารจําเป�นต�องประมาณการ
 กระแสเงินสดที่คาดว�าจะได�รับในอนาคตจากสินทรัพย� หรือ หน�วยของสินทรัพย�ที่ก�อให�เกิดเงินสด รวมท้ังการเลือกอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมใน
 การคํานวณหามูลค�าป�จจบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
 

 สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี
 บริษัทฯ และบริษัทย�อยจะรับรู�สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต�างชั่วคราวที่ใช�หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม�ได�ใช�
 เมื่อมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ว�าบริษัทฯ จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช�ประโยชน�จากผลแตกต�างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ใน
 การน้ีฝ�ายบริหารจําเป�นต�องประมาณการว�าบริษัทฯ ควรรับรู�จํานวนสินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีเป�นจํานวนเท�าใด โดยพิจารณาถึง
 จํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว�าจะเกิดในอนาคตในแต�ละช�วงเวลา
 

 ผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน�และผลประโยชน�ระยะยาวอื่นของพนักงาน
 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน� ระยะยาวอ่ืนของพนักงานประมาณข้ึนตามหลัก
 คณิตศาสตร�ประกันภัย ซ่ึงต�องอาศัยข�อสมมติฐานต�างๆ ในการประมาณการน้ัน เช�น อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ
 และอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน เป�นต�น

 คดีฟ�องร�อง
 บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ�องร�องเรียกค�าเสียหาย ซ่ึงฝ�ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย�อยได�ใช�ดุลยพินิจ
 ในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ�องร�องแล�วและบันทึกประมาณการหน้ีสินดังกล�าวภายใต� “ประมาณการหน้ีสินระยะยาว - ประมาณการหน้ีสิน
 ที่เกี่ยวกับการฟ�องร�อง” ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจําป�
2560
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 เงินลงทุนในบริษัทร�วม
 ฝ�ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาว�าบริษัทฯ มีอิทธิพลอย�างมีนัยสําคัญในบริษัทร�วมบางบริษัทถึงแม�ว�าบริษัทฯ จะถือหุ�นในบริษัทดังกล�าว
 เป�นสัดส�วนท่ีน�อยกว�าร�อยละ 20 ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ มีตัวแทนอยู�ในคณะกรรมการบริษัทของบริษัทร�วม ซึ่งรวมถึงการมีส�วนร�วมในการ
 กําหนดนโยบายของบริษัทร�วม

6. เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย�และเงินฝากประจํา มีอัตราดอกเบ้ียระหว�างร�อยละ 0.25 ถึงร�อยละ 0.85 ต�อป�  (2559: ร�อยละ  0.25
 ถึงร�อยละ 0.85 ต�อป�)

7. เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาวที่มีภาระค้ําประกัน

 เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาวที่มีภาระคํ้าประกันเป�นเงินฝากที่จํานําไว�กับสถาบันการเงินแห�งหนึ่งเพื่อเป�นหลักทรัพย�ค้ําประกันวงเงิน
 การออกหนังสือค้ําประกันของธนาคารสําหรับบริษัทย�อยแห�งหนึ่ง

8. ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2560 25602559 2559

(หน�วย: พันบาท)

เงินสด 7,836 7,712 131 144

เงินฝากธนาคาร 1,002,145 662,058 40,107 18,062

รวม 1,009,981 669,770 40,238 18,206

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2560 25602559 2559

(หน�วย: พันบาท)

ลูกหนี้การค�า
ลูกหนี้การค�ากิจการโรงแรม 256,674  290,920 6,378  8,034

หัก: ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,430) (52,436) (3,300)  (1,559)

ลูกหนี้การค�ากิจการโรงแรม - สุทธิ 249,244 238,484 3,078  6,475

ลูกหนี้การค�าจากการจําหน�ายอสังหาริมทรัพย�
 - ลูกหนี้ค�างวดที่ถึงกําหนดชําระ 51,499 41,083 - - 

ส�วนของลูกหนี้การค�าระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระในหนึ่งป� (หมายเหตุ 13) 196,269 204,135 - -

ลูกหนี้การค�าจากการจําหน�ายอสังหาริมทรัพย� - สุทธิ 247,768 245,218 - -

ลูกหนี้การค�ากิจการขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ - ลูกหนี้ค�างวด 114,166 93,485 - -

 ที่ถึงกําหนดชําระและลูกหนี้การค�าจากการให�บริการเก่ียวกับการขาย
 และการตลาดของธุรกิจขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ 
ส�วนของลูกหนี้การค�าระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระในหนึ่งป� (หมายเหตุ 13) 3,995 5,481 - -

ลูกหนี้การค�ากิจการขายสิทธิการพักในท่ีพัก ตากอากาศและการให�บริการ 118,161 98,966 - -

 เกี่ยวกับการขายและการตลาดของธุรกิจขายสิทธิการพักใน
 ที่พักตากอากาศ - สุทธิ 
รวมลูกหนี้การค�า - สุทธิ 615,173  582,668 3,078 6,475
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(หน�วย: พันบาท)

อายุหนี้ค�างชําระ
ยังไม�ถึงกําหนดชําระ 146,159 126,587 146 163 

ค�างชําระ
 น�อยกว�า 30 วัน 71,024 68,472 139 312

 31 - 60 วัน 15,123 11,368 146 306

 61 - 90 วัน 6,489 10,584 101 2,297

 91 - 120 วัน 2,564 1,898 61 310

 มากกว�า 120 วัน 15,315 72,011 5,785 4,646

รวม 256,674 290,920 6,378 8,034

หัก: ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,430) (52,436) (3,300) (1,559)

ลูกหนี้การค�ากิจการโรงแรม - สุทธิ 249,244 238,484 3,078 6,475

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2560

2560

2560

2560

2559

2559

2559

2559

(หน�วย: พันบาท)

ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้กิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน (หมายเหตุ 9) 51,161 39,455 22,969 158,582

ลูกหนี้อื่น 14,451 30,335 56 341

ค�าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยค�างรับ 413 98 - -

รายได�อื่นค�างรับ 3,291 2,431 189 175

ดอกเบี้ยค�างรับ 114 86 67 37

ค�าเช�าค�างรับ 19,965 16,659 19,964 16,658

รวมลูกหนี้อื่น 89,395 89,064 43,245 175,793

รวมลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 704,568 671,732 46,323 182,268

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจําป�
2560

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการค�ากิจการโรงแรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แยกตามอายุหน้ีท่ีคงค�างนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระเงิน
 ได�ดังน้ี
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(หน�วย: พันบาท)

(หน�วย: พันบาท)

อายุหนี้ค�างชําระ
ยังไม�ถึงกําหนดชําระ 209,131 222,918 - -

ค�างชําระ
 น�อยกว�า 30 วัน 10,333 7,460 - -

   31 - 60 วัน 5,984 4,503 - -

   61 - 90 วัน 3,876 2,738 - -

   91 - 120 วัน 2,982 1,900 - -

   มากกว�า 120 วัน 15,462 5,699 - -

ลูกหนี้การค�าจากการจําหน�ายอสังหาริมทรัพย� - สุทธิ 247,768 245,218 - -

อายุหนี้ค�างชําระ
ยังไม�ถึงกําหนดชําระ 36,030 17,900 - -

ค�างชําระ
 น�อยกว�า 30 วัน 10,462 18,415 - -

 31 - 60 วัน 46 4,972 - -

 61 - 90 วัน 42 5,883 - -

 91 - 120 วัน 14 6,923 - -

 มากกว�า 120 วัน 67,572 39,392 - -

ลูกหนี้การค�ากิจการขายสิทธิการ   พักในท่ีพักตากอากาศ - ลูกหนี้ค�างวด
 ที่ถึงกําหนดชําระและลูกหนี้การค�าจากการให�บริการเก่ียวกับการขาย
 และการตลาดของธุรกิจขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ - สุทธิ 114,166 93,485 - -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2560

2560

2560

2560

2559

2559

2559

2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการค�าจากการจําหน�ายอสังหาริมทรัพย� ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แยกตามอายุหน้ีท่ีคงค�างนับจากวันท่ี
 ถึงกําหนดชําระได�ดังน้ี

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการค�ากิจการขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศท่ีค�างวดถึงกําหนดชําระและลูกหน้ีการค�าจากการให�บริการเก่ียวกับ
 การขายและการตลาดของธุรกิจขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แยกตามอายุหน้ีท่ีคงค�างนับจาก
 วันท่ีถึงกําหนดชําระได�ดังน้ี

9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน

 ในระหว�างป� บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน รายการธุรกิจดังกล�าวเป�นไปตามเงื่อนไข
 ทางการค�าและเกณฑ�ตามที่ตกลงกันระหว�างบริษัทฯ บริษัทย�อย และบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข�องกันเหล�านี้ ซึ่งเป�นไปตามปกติธุรกิจโดย
 สามารถสรปได�ดังนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

นโยบายการกําหนดราคา

นโยบายการกําหนดราคา

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2560

2560

2560

2560

2559

2559

2559

2559

(หน�วย: ล�านบาท)

(หน�วย: ล�านบาท)

รายการธุรกิจกับบริษัทย�อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล�ว)
ค�าธรรมเนียมการคํ้าประกันรับ - - 1 1 (3) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน
ค�าธรรมเนียมการคํ้าประกันจ�าย - - 3 3 (3) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน
ดอกเบี้ยรับ - - 56 73 (5) ตามสัญญา
ดอกเบี้ยจ�าย - - 37 49 (5) ตามสัญญา
ค�าธรรมเนียมการจัดการรับ - - 71 56 (4), (7) ตามสัญญา
เบิกชดเชยค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน - - 9 4 (11) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน
จ�ายชดเชยค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน - - 9 10 (11) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน
ค�าเช�าและค�าบริการรับ - - 5 6 (12) (iii) ตามสัญญา
ค�าเช�าและค�าบริการจ�าย - - 6 6 (12)(iv), (v) ตามสัญญา
ค�าบริการส�วนกลางของกิจการโรงแรมจ�าย - - 9 7 (14) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน
ขายเงินลงทุนในบริษัทย�อย - - 146 - ตามที่ระบุไว�ในสัญญา
เงินป�นผลรับ - - 33 - ตามที่ประกาศจ�าย

รายการธุรกิจกับบริษัทร�วม
เบิกเงินเรียกเก็บแทนระหว�างรีสอร�ท 2 3 - - (1) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน
ขายสินค�า 1 - - - (9) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน
เงินป�นผลรับ - - 19 - ตามที่ประกาศจ�าย
เบิกชดเชยค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน 5 - - - (11) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน
จ�ายเงินชดเชยค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน - 1 - - (11) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน
ค�าเช�าและค�าบริการรับ 20 - - - (12)(iv) ตามสัญญา
ค�าเช�าและค�าบริการจ�าย - 1 - - (12)(iv) ตามสัญญา

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข�องกัน
ค�าธรรมเนียมบัตรเครดิตรับ 1 1 - - (1) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน
คืนเงินเรียกเก็บแทนระหว�างรีสอร�ท 80 85 - - (1) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน
เบิกเงินเรียกเก็บแทนระหว�างรีสอร�ท 1 - - - (1) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน
ค�าธรรมเนียมการจัดการรับ 3 2 1 1 (4), (16), (18) ตามสัญญา
ค�าธรรมเนียมการจัดการจ�าย 270 263 2 - (6), (15)  ตามสัญญา
ซื้อบัตรกํานัลสปาและแกลเลอรี่ 8 8 3 3 (2), (8) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน
ขายสินค�า 26 18 - - (9) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน
เบิกชดเชยค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน 52 77 5 6 (11) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน 
จ�ายชดเชยค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน 61 47 7 7 (11) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน
ค�าเช�าและค�าบริการรับ 31 46 - - (12)(i), (ii), (iv), (vi), (vii) 

          ตามสัญญา

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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138   



งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการกําหนดราคา

งบการเงินรวม

2560 25602559 2559

(หน�วย: ล�านบาท)

ผลตอบแทนการให�เช�าหน�วยห�องพักในโรงแรม 4 4 - - (13) ตามสัญญา
ค�าบริการส�วนกลางของกิจการโรงแรมรับ 6 7 - - (14) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน
ค�าอบรมพนักงานจ�าย 10 10 - - (10) ตามเกณฑ�ที่ตกลงร�วมกัน
เงินป�นผลจ�าย 22 - - - ตามประกาศจ�าย
ขายเงินลงทุนในบริษัทย�อยและบริษัทร�วม 217 - - - ตามที่ระบุไว�ในสัญญา

รายการธุรกิจกับผู�บริหารและกรรมการ
ขายอสังหาริมทรัพย� 29 - - - ตามราคาขาย
ผลตอบแทนการให�เช�าหน�วยห�องพักในโรงแรม 2 - - - ตามจริง 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

 ลักษณะรายการ นโยบายการกําหนดราคาและสัญญาที่เกี่ยวข�องกับรายการดังกล�าวสามารถสรปได�ดังนี้
 (1) การเรียกเก็บเงินแทนระหว�างรีสอร�ท เป�นรายการขายสินค�าและให�บริการแก�ลูกค�าในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในกลุ�มลากูน�า ภูเก็ต แต�
  ลูกค�าจะชําระรวมกัน ณ โรงแรมที่ลูกค�าพัก รายการดังกล�าวได�แก� การรับประทานอาหารในภัตตาคาร ค�าบริการสนามกอล�ฟ
  ค�าบริการสปา และค�าซ้ือสินค�าในร�านค�าของโรงแรม โดยโรงแรมทีล่กูค�าพักซ่ึงรับชําระเงินแทนจะนาํส�งเงินคืนให�กบักิจการท่ีให�บริการ
  น้ัน และมีการคิดค�าธรรมเนียมการชําระด�วยบัตรเครดิตเน่ืองจากรายการรับชําระเงินแทนด�วยบัตรเครดิตในอัตราระหว�างร�อยละ 2 ถึง
  ร�อยละ 5 ของรายได�โดยอ�างอิงค�าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บโดยบริษัทบัตรเครดิต โรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ และโรงแรมบันยัน ทรี ลิเจียง
  และสนามกอล�ฟ ลากูน�า บินตัน มีรายการเรียกเก็บเงินแทนด�วยเช�นกัน ส�วนใหญ�เป�นค�าบริการสปา ค�าบริการสนามกอล�ฟ และค�าซื้อ
  สินค�าในร�านค�าของโรงแรม
 

 (2) การขายบัตรกํานัลสปาและบัตรกํานัลแกลลอร่ี โดยบริษัทท่ีดําเนินกิจการสปาและบริษัทท่ีดําเนินกิจการแกลลอร่ีให�แก�บริษัทท่ีเก่ียวข�อง
  กันเพื่อนําไปใช�เป�นเครื่องมือทางการตลาด บัตรกํานัลสปาคิดราคาส�วนลดในอัตราร�อยละ 55 จากราคาตามใบแสดงราคาของสปา
  สําหรับบัตรกํานัลแกลลอรี่คิดราคาส�วนลดในอัตราร�อยละ 20 จากมูลค�าหน�าบัตรกํานัล

 (3) ค�าธรรมเนียมการค้ําประกันระหว�างบริษัทในกลุ�มจากการนําสินทรัพย�ไปค้ําประกันเงินกู�ยืมธนาคารของบริษัทที่เก่ียวข�องกันคิด
  ค�าธรรมเนียมในอัตราร�อยละ 1 ของสัดส�วนของสินทรัพย�ที่นําไปคํ้าประกันต�อวงเงินกู�ยืม
 

 (4) บริษัทฯ ได�รับค�าบริหารจัดการจากบริษัทย�อย เน่ืองจากการบริหาร ดําเนินการและให�บริการส�วนกลางแก�ธุรกิจต�างๆ ในกลุ�มบริษัท โดย
  มีอัตราค�าบริหารจัดการ ตามอัตราที่กําหนดต�อเดือนตามแผนกที่ให�บริการ ยกเว�นแผนกตรวจสอบภายในคิดค�าบริการตามจํานวน
  ชั่วโมงทํางาน และแผนกบริหารโครงการก�อสร�างคิดค�าบริการตามหมายเหตุข�อ (7) 

 (5) เงินให�กู�ยืมแก�บริษัทย�อยและระหว�างบริษัทในกลุ�ม เป�นเงินให�กู�ยืมที่ไม�มีหลักประกันในสกุลเงินบาท เงินให�กู�ยืมคิดดอกเบี้ยในอัตรา
  เท�ากับต�นทุนทางการเงินของบริษัทผู�ให�กู� (borrowing costs) (อ�างอิงตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย�) บวกร�อยละ 1.1 ต�อป�
  เงินให�กู�ยืมดังกล�าวมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม อย�างไรก็ตามบริษัทเหล�านี้คาดว�าจะไม�เรียกคืนเงินกู�ยืมดังกล�าวในระยะเวลาอันสั้น
  ดังนั้นบริษัทฯ จึงแสดงเงินให�กู�ยืม/กู�ยืมดังกล�าวเป�นสินทรัพย�/หนี้สิน ไม�หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
  

 (6) ค�าธรรมเนียมการจัดการเป�นไปตามสัญญาตามที่กล�าวในหมายเหตุข�อ 35 ซึ่งประกอบด�วยสัญญาสิทธิ สัญญาบริหารจัดการโรงแรม 
  และสัญญาให�ความช�วยเหลือทางเทคนิค เงื่อนไขการคิดค�าธรรมเนียมเป�นดังนี้

  ค�าสิทธิสําหรับการใช�เครื่องหมายการค�าและสิทธิอื่นเกี่ยวข�องกับ “Banyan Tree” “Angsana” และ “Cassia”

  (i) บันยัน ทรี ภูเก็ต (บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด) แคสเซีย ภูเก็ต (บริษัท ภูเก็ต รีสอร�ท ดีเวลลอปเมนต� จํากัด) อังสนา วิลล�า 
   รีสอร�ท ภูเก็ต (บริษัท ลากูน�า วิลเลจ จํากัด) จ�ายค�าสิทธิร�อยละ 2 ของรายได�รวม
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  (ii) บันยัน ทรี กรงเทพ (บริษัท ไทยวาพลาซ�า จํากัด) และอังสนา ลากูน�า ภูเก็ต (บริษัท บางเทาแกรนด� จํากัด) จ�ายค�าสิทธิ
   ร�อยละ 3 ของรายได�รวม            
  (iii) บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี่ (สิงคโปร�) จํากัด จ�ายค�าสิทธิร�อยละ 1 ของ
   รายได�รวม
  ค�าบริหารจัดการโรงแรมและค�าบริการให�ความช�วยเหลือทางเทคนิค 
  (iv) สัญญาให�ความช�วยเหลือทางเทคนิคของบันยัน ทรี ภูเก็ต มีค�าธรรมเนียมทางเทคนิคร�อยละ 7.5 ของกําไรขั้นต�นจากการ
   ดําเนินงาน  
  (v) สัญญาบริหารจัดการโรงแรมของบันยัน ทรี กรงเทพ และโรงแรมอังสนา ลากูน�า ภูเก็ต มีค�าธรรมเนียมการจัดการร�อยละ 10
   ของกําไรข้ันต�นจากการดําเนินงานในส�วนของโรงแรม แคสเซีย ภูเก็ต และโรงแรม อังสนา วิลล�า รีสอร�ท ภูเก็ต มีค�าธรรมเนียม                    
   การจัดการร�อยละ 7.5 ของกําไรข้ันต�นจากการดําเนินงาน
  (vi) นอกจากนี้เกี่ยวเนื่องกับสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและสัญญาให�ความช�วยเหลือทางเทคนิคจะมีการป�นส�วนค�าใช�จ�าย
   การตลาดส�วนกลาง ได�แก� ค�าโฆษณาและส�งเสริมการขาย เงินเดือนฝ�ายขาย ค�าใช�จ�ายในการจองห�องพักและค�าใช�จ�ายของ
   สํานักงานขายในต�างประเทศจากสํานักงานใหญ�ของกลุ�มบันยัน ทรี และ/หรือกลุ�มอังสนา และ/หรือ กลุ�มแคสเซียโดยคิด
   ค�าบริการดังนี้
   - ค�าใช�จ�ายการตลาดส�วนกลางคิดในอัตราร�อยละ 3 ของรายได�ของโรงแรมตามจริง ตั้งแต�วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 มีการ
    ปรับลดเหลืออัตราร�อยละ 2 ของรายได�ของโรงแรมตามจริง 
   - ค�าบริการในการจองห�องพักคิดในอัตราร�อยละ 1 ของรายได�ห�องพักบวก 12 เหรียญสหรัฐอเมริกาต�อ 1 รายการ สําหรับ
    การจองห�องพักผ�านผู�ให�บริการอ่ืน 

   ค�าธรรมเนียมการจัดการดังกล�าวเป�นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจโดยท่ัวไป ค�าใช�จ�ายทางการตลาดส�วนกลางของ บันยัน ทรี ภูเก็ต,
   บันยัน ทรี กรงเทพ, อังสนา ลากูน�า ภูเก็ต, อังสนา วิลล�า รีสอร�ท ภูเก็ต และ แคสเซีย ภูเก็ต จะเบิกชดเชยตามผลประโยชน�ที่แต�ละ
   โรงแรมได�รับ ดังนั้นรายการดังกล�าวจึงเป�นไปตามเงื่อนไขทางการค�าทั่วไป
 

 (7) บริษัทฯ ให�บริการบริหารโครงการก�อสร�าง โดยคิดค�าบริการในอัตราร�อยละ 5 ของต�นทุนจริงหรือประมาณการต�นทุนของโครงการ

 (8) การซ้ือบัตรกํานัลบันยัน ทรี สปาและบัตรกํานัลบันยัน ทรี แกลเลอรี่เพื่อเป�นสวัสดิการให�ผู�บริหาร บัตรกํานัลนี้จะจัดสรรให�กับผู�บริหาร
  ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดเป�นประจําทุกป� และมีอายุ 1 ป�นับจากวันที่ออก โดยบัตรกํานัลกําหนดราคาตามมูลค�าหน�าบัตรกํานัล
 

 (9) รายการเหล�านี้เกี่ยวกับ
  (i) รายการขายสินค�าโดยบริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด ให�กับบริษัทที่เกี่ยวข�องกันในราคาส�วนลดร�อยละ 15 ถึง
   ร�อยละ 30 จากราคาขายปลีกขึ้นอยู�กับปริมาณการซ้ือสินค�า
  (ii) รายการขายของใช�สําหรับกิจการโรงแรมและกิจการสปาในปริมาณมาก โดยบริษัทท่ีดําเนินกิจการแกลเลอร่ีให�แก�บริษัทท่ีเก่ียวข�อง
   กันในราคาต�นทุนบวกกําไรส�วนเพิ่มสูงสุดร�อยละ 30 และร�อยละ 40
 

 (10) ค�าอบรมพนักงานจ�ายให�แก�บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด� รีสอร�ท (ประเทศไทย) จํากัด จากการให�บริการส�วนกลางด�านสถานที่และ
  หลักสูตรอบรมให�แก�พนักงาน ค�าใช�จ�ายในการจัดอบรมได�ป�นส�วนให�แต�ละกิจการตามต�นทุนที่เกิดขึ้นจริง
 

 (11) ค�าใช�จ�ายนี้เป�นค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานที่เกิดขึ้นภายในกลุ�มบริษัทโดยจะเรียกเก็บกับบริษัทที่เกี่ยวข�องตามต�นทุนที่เกิดขึ้นจริง

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจําป�
2560
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BGL : บริษัท บางเทาแกรนด� จํากัด
BTRS(T) : บริษัท บันยัน ทรี รีสอร�ท แอนด� สปา (ไทยแลนด�) จํากัด
LBTL : บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

 (12) ค�าเช�าสําหรับการเช�าพื้นที่และที่ดิน สัญญาเช�ามีอายุไม�เกิน 3 ป� ยกเว�นบางสัญญาตามที่ระบุในข�อ (12) (i)
  (i) ค�าเช�าและค�าบริการในอัตราร�อยละ 5 ถึง ร�อยละ 10 ของรายได� ขึ้นอยู�กับป�จจัยต�างๆ เช�น ที่ตั้ง ประมาณการยอดขาย อายุ
   การเช�า ขนาดพ้ืนที่เช�าและลักษณะธุรกิจ 

  (ii) ค�าเช�าและค�าบริการพ้ืนท่ีสํานักงาน และห�องเก็บของของบันยัน ทรี สปา ในโรงแรม บันยัน ทรี ภูเก็ต มีอัตราค�าเช�าต�อเดือน
   ตารางเมตรละ 1,138 บาท
  (iii) ค�าเช�าพื้นที่และค�าบริการในคาแนล วิลเลจ มีการเรียกเก็บค�าเช�าและค�าบริการท่ีเกี่ยวเนื่องตามอัตราเดียวกับราคาตลาด
  (iv) รายได�ค�าเช�าและค�าบริการเรียกเก็บโดยบริษัท ไทยวาพลาซ�า จํากัด สําหรับการเช�าพื้นที่สํานักงานของอาคารไทยวา I และ
   โรงแรมบันยันทรี กรงเทพ โดยมีอัตราค�าเช�าและค�าบริการท่ีเกี่ยวเนื่องตามอัตราเดียวกับราคาตลาด
  (v) ค�าเช�าที่ดินและทะเลสาบซึ่งเป�นที่ตั้งโรงแรมและกิจการที่เกี่ยวข�องกับโรงแรม มีอัตราค�าเช�าต�อป�ไร�ละ 117,325 บาท และ 
   11,733 บาทตามลําดับ 
  (vi) รายได�ค�าบริการจากการให�เช�า บันยัน ทรี แมเนจเม�นท� อคาเดมี ในอัตรา 128,750 บาท ต�อเดือน 
  (vii) ค�าเช�าที่ดินซึ่งเป�นที่ตั้งของสปามีอัตราค�าเช�า 0.7 ล�านบาทต�อป�
 

 (13) บริษัท เชียร� โกลเดน จํากัด ได�รับผลตอบแทนเนื่องจากสัญญาการดําเนินงานในการบริหารหน�วยห�องพักในโรงแรม อังสนา รีสอร�ท
  แอนด� สปา บนเกาะบินตัน ประเทศอินโดนีเซีย โดยได�รับผลตอบแทนในอัตราร�อยละ 15 ต�อป�ของเงินลงทุนในสิทธิการเช�า

 (14) ค�าบริการของกิจการโรงแรมเป�นรายได�ของบริษัท ลากูน�าเซอร�วิส จํากัด จากการให�บริการส�วนกลางแก�กลุ�มธุรกิจต�างๆ ในลากูน�า
  ภูเก็ต โดยคิดค�าบริการในอัตราดังนี้
  - ค�าน้ํา :  ตามราคาต�อหน�วยที่กําหนดและปริมาณหน�วยที่ใช�
  - ค�าซักรีด : ต�นทุนบวกอัตรากําไรส�วนเพิ่ม
  - ค�าดูแลพื้นที่ส�วนกลาง ค�าขนส�ง : ตามต�นทุนที่เกิดขึ้นจริง
  - ค�ารถรับส�งพนักงาน :  ต�นทุนบวกอัตรากําไรส�วนเพิ่ม
  - ค�าธรรมเนียมทางการตลาด :  ร�อยละ 0.75 ของรายได�จากการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของแต�ละกิจการ 
  - ค�าบริการชุมชน :  ตามต�นทุนที่เกิดขึ้นจริง
  - ค�าบริการอ่ืน : ตามราคาที่ตกลงกันและปริมาณที่ใช�จริง

 (15) การให�บริการออกแบบสถาป�ตย�และออกแบบภายใน คิดค�าบริการจากต�นทุนการก�อสร�างตามอัตราก�าวหน�า ซึ่งขึ้นอยู�กับประเภทของ
  การให�บริการและงานก�อสร�าง ค�าธรรมเนียมดังกล�าวสอดคล�องกับวิธีปฏิบัติในธุรกิจนี้ และเป�นไปตามเงื่อนไขทางการค�าโดยท่ัวไป

 (16) บริษัทฯ ได�รับค�าบริการการจัดการจากบริษัท บันยัน ทรี รีสอร�ท แอนด� สปา (ไทยแลนด�) จํากัด เนื่องจากการให�บริการดําเนินการ
  เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารงานบุคคล โดยมีอัตราค�าบริการเดือนละ 55,000 บาท

 (17) การให�บริการเก่ียวกับการจัดการ การรับรู�และการอบรมเก่ียวกับสินค�าแก�บริษัทที่เกี่ยวข�องกัน โดยมีค�าบริการต�อป�ในอัตราตามที่ระบุ
  ไว�ในแต�ละสัญญาบวกอัตราร�อยละ 15 ของกําไรข้ันต�นจากการดําเนินงาน เป�นสกุลเงินสิงคโปร�ดอลล�าร�

ผู�รับ ผู�จ�าย อายุสัญญาเช�า สิ้นสุดสัญญา

 BGL BTRS(T) 30 ป�  พฤศจิกายน 2584
 LBTL BTRS(T) 2 ป� ธันวาคม 2560
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 บริษัทย�อยหลายแห�งมีภาระผูกพันเนื่องจากการออกหนังสือค้ําประกันให�กับทางธนาคารเพ่ือค้ําประกันวงเงินสินเชื่อต�างๆ ของบริษัทฯ และ
 บริษัทย�อย ดังต�อไปนี้

 ยอดคงค�างระหว�างบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
(หน�วย: พันบาท)

 

 (18) การให�บริการเก่ียวกับการบริหารจัดการโครงการ โดยมีค�าบริการตามจํานวนชั่วโมงในการทํางานที่เกิดขึ้นจริง และต�นทุนที่เกี่ยวข�อง
  ทั้งหมดบวกอัตราส�วนเพิ่มร�อยละ 10

 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเน่ืองจากการออกหนังสือคํ้าประกันให�กับทางธนาคารเพ่ือคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือต�างๆ ของบริษัทย�อยอ่ืนๆ ดังต�อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจําป�
2560

2560

2560

2559

2559

 วงเงินเบิกเกินบัญชีและหนังสือค้ําประกันจากธนาคาร 106 106

 วงเงินกู�ยืมระยะสั้น 150 150

 วงเงินกู�ยืมระยะยาว 900 900

 วงเงินเบิกเกินบัญชีและหนังสือค้ําประกันจากธนาคาร 20 20

(หน�วย: ล�านบาท)

(หน�วย: ล�านบาท)

 ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข�องกัน
  บริษัทย�อย - - 22,319 156,971

  บริษัทร�วม 109 4,140 - -

  บริษัทที่เกี่ยวข�องกัน (มีผู�ถือหุ�นร�วมกัน) 51,052 35,315 650 1,611

  รวมลูกหนี้กิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน (หมายเหตุ 8) 51,161 39,455 22,969 158,582

 เจ�าหนี้กิจการที่เกี่ยวข�องกัน 
  บริษัทย�อย - - 10,219 12,138

  บริษัทร�วม - 376 - -

  บริษัทที่เกี่ยวข�องกัน (มีผู�ถือหุ�นร�วมกัน) 125,614 105,207 2,737 2,891

  รวมเจ�าหนี้กิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน (หมายเหตุ 21) 125,614 105,583 12,956 15,029

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2560 25602559 2559
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 เงินให�กู�ยืมระยะยาวแก�บริษัทย�อยและเงินกู�ยืมระยะยาวจากบริษัทย�อย
 ยอดคงค�างของเงินให�กู�ยืมและเงินกู�ยืมระหว�างบริษัทฯ และกิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และการเคล่ือนไหว
 ของเงินให�กู�ยืมและเงินกู�ยืมดังกล�าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 เงินให�กู�ยืมระยะยาวแก�บริษัทย�อย

 ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บริหาร
 ในระหว�างป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีค�าใช�จ�ายสําหรับผลประโยชน�พนักงานของกรรมการและ
 ผู�บริหาร ดังต�อไปนี้

(หน�วย: พันบาท)

(หน�วย: พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

 เงินกู�ยืมระยะยาวจากบริษัทย�อย

 บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด 659,100 307,500 (577,600) 389,000

 บริษัท ลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ จํากัด 1,000 213,000 (19,000) 195,000

 บริษัท ลากูน�า เลคส� จํากัด 324,301 147,200 (77,500) 394,001

 บริษัท ลากูน�า แกรนด� จํากัด 131,600 177,500 (309,100) -

 รวม 1,116,001 845,200 (983,200) 978,001

 บริษัท ลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ จํากัด - 29,000 (29,000) -

 บริษัท ลากูน�า แกรนด� จํากัด - 149,000 (149,000) -

 บริษัท ลากูน�า (3) จํากัด 24,000 2,000 - 26,000

 บริษัท ทีดับบลิวอาร� โฮลดิ้งส� จํากัด 722,680 264,520 (667,200) 320,000

 รวม 746,680 444,520 (845,200) 346,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 มกราคม 2560 กู�เพิ่ม จ�ายชําระคืน 31 ธันวาคม 2560

1 มกราคม 2560 กู�เพิ่ม จ�ายชําระคืน 31 ธันวาคม 2560

 ผลประโยชน�พนักงานระยะสั้น 102,682 100,435 63,231 63,402

 ผลประโยชน�พนักงานหลังออกจากงาน 2,709 2,506 1,503 1,440

 ผลประโยชน�พนักงานระยะยาวอื่น 37 44 22 28

 รวม 105,428 102,985 64,756 64,870

(หน�วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2560 25602559 2559

บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 143



10. สินค�าคงเหลือ

11. ต�นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�

 บริษัทย�อยได�นําต�นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�จํานวน 978 ล�านบาท (2559: 1,029 ล�านบาท) ไปจํานองเพื่อเป�นหลักประกันวงเงิน
 สินเชื่อที่ได�รับจากสถาบันการเงิน

 ต�นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย�บางส�วนได�ใช�เงินกู�ยืมจากสถาบันการเงินในการดําเนินงานก�อสร�างโดยในระหว�างป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560
 บริษัทย�อยได�รวมต�นทุนการกู�ยืมเข�าเป�นต�นทุนในการพัฒนาโครงการจํานวน 9 ล�านบาท (2559: 13 ล�านบาท) อัตราการต้ังขึ้นเป�นทุน
 ถัวเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักเท�ากับร�อยละ 4.68 (2559: ร�อยละ 4.88)

12. สินทรัพย�หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจําป�
2560

2560 2560 25602559 2559 2559

งบการเงินรวม

ราคาทุน รายการปรับลดราคาทุน
ให�เป�นมูลค�าสุทธิที่จะได�รับ

สินค�าคงเหลือ-สุทธิ

(หน�วย: พันบาท)

 อาหารและเคร่ืองดื่ม 28,054 26,757 - - 28,054 26,757

 สินค�าสําเร็จรูปและวัสดุสิ้นเปลือง 86,000 88,457 (1,457) (276) 84,543 88,181

 รวม 114,055 115,214 (1,457) (276) 112,597 114,938

อสังหาริมทรัพย�เพื่อขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ 420,172 414,537 - -

อาคารท่ีก�อสร�างเสร็จแล�ว 806,596 461,796 - -

ที่ดิน  1,954,124 1,699,661 111,429 111,429

อสังหาริมทรัพย�ระหว�างก�อสร�าง 805,087 963,961 15,728 8,795

รวม  3,985,979 3,539,955 127,157 120,224

ภาษีมูลค�าเพิ่ม  32,778 46,449 582 625

ค�าใช�จ�ายจ�ายล�วงหน�าและภาษีเงินได�หัก ณ ที่จ�าย 47,190 49,298 7,183 4,903

เงินล�วงหน�าจ�ายเจ�าหนี้และพนักงาน 33,454 35,784 2,669 9,534

ภาษีเงินได�และภาษีมูลค�าเพิ่มรอเรียกคืน 25,457 25,289 4,362 5,576

รวม  138,879 156,820 14,796 20,638

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2560

2560

2560

2560

2559

2559

2559

2559

(หน�วย: พันบาท)

(หน�วย: พันบาท)
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13. ลูกหนี้การค�าระยะยาว
 
 ลูกหนี้การค�าระยะยาวประกอบด�วย

 13.1 ลูกหนี้ผ�อนชําระจากการขายอสังหาริมทรัพย� ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร�อยละ 5.0 ถึงร�อยละ 7.0 และ MLR บวกร�อยละ 0.5 ต�อป� โดยมี
  ระยะเวลาผ�อนชําระ 3 ถึง 10 ป�

 13.2 ลูกหนี้ผ�อนชําระจากการขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร�อยละ 8.0 ถึงร�อยละ 9.0 ต�อป� โดยมีระยะเวลาผ�อน
  ชําระ 2 ถึง 5 ป�

 ลูกหนี้การค�าระยะยาวมีกําหนดชําระดังนี้

14. เงินลงทุนในบริษัทย�อย
 
 เงินลงทุนในบริษัทย�อยตามที่แสดงอยู�ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต�อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2560 2559

 (หน�วย: พันบาท)

 ลูกหนี้การค�าระยะยาวส�วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป� 200,264 209,616

 ลูกหนี้การค�าระยะยาว 322,175 393,401

 รวม  522,439 603,017

 ขายอสังหาริมทรัพย� 
  ภายใน 1 ป�  (หมายเหตุ 8) 196,269 204,135

   มากกว�า 1 ป� ถึง 5 ป� 319,337 204,135

  มากกว�า 5 ป� 347 588

 ลูกหนี้การค�าระยะยาว - ขายอสังหาริมทรัพย� 515,953 594,585

 ขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ
  ภายใน 1 ป�  (หมายเหตุ 8) 3,995 5,481

  มากกว�า 1 ป� ถึง 5 ป� 2,491 2,951

 ลูกหนี้การค�าระยะยาว - ขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ 6,486 8,432

 รวม  522,439 603,017

ล�านบาท ล�านบาทล�านบาท ล�านบาท

2560 2560 25602559 2559 2559

ทุนเรียกชําระแล�ว

ชื่อบริษัท

สัดส�วนเงินลงทุน ราคาทุน

 บริษัทย�อยที่บริษัทฯถือหุ�นโดยตรง
 บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี่ (สิงคโปร�) จํากัด   0.43  0.43  51.0 51.0 4.0 4.0
   ล�านเหรียญ ล�านเหรียญ
   สิงคโปร� สิงคโปร�
 บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด 7.8 7.8 51.0 51.0 4.0 4.0

 บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด(1) 1,500.0 1,500.0 100.0 100.0 1,325.1 1,325.1

 บริษัท ลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ จํากัด 330.0 330.0 100.0 100.0 330.0 330.0

 บริษัท ลากูน�า แกรนด� จํากัด(3) 1,000.0 1,000.0 100.0 100.0 958.5 984.8

ร�อยละ ร�อยละ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจําป�
2560

ล�านบาท ล�านบาทล�านบาท ล�านบาท

2560 2560 25602559 2559 2559

ทุนเรียกชําระแล�ว

ชื่อบริษัท

สัดส�วนเงินลงทุน ราคาทุน

 บริษัท ลากูน�า เลคส� จํากัด 1.0 1.0 95.0 95.0 0.9 0.9  

 บริษัท ลากูน�าเซอร�วิส จํากัด(2) 90.5 90.5 72.9 72.9 22.4 22.4

 บริษัท ลากูน�า (3) จํากัด 0.1 0.1 100.0 100.0 47.8 47.8

 บริษัท ทีดับบลิวอาร� โฮลดิ้งส� จํากัด 1,550.0 1,550.0 100.0 100.0 1,550.0 1,550.0

 

 บริษัทย�อยที่ถือผ�าน บริษัท ทีดับบลิวอาร� โฮลดิ้งส� จํากัด
 บริษัท ลากูน�า เอ็กซ�เคอร�ชั่น จํากัด 8.0 8.0 49.0 49.0 - -

 บริษัท ลากูน�า วิลเลจ จํากัด  6.0 6.0 100.0 100.0 - -

 บริษัท แม�จันทร�พร็อพเพอร�ตี้ จํากัด 232.3 232.3 100.0 100.0 - -

 บริษัท ปายสะมาด ดิเวลลอปเมนท�  จํากัด 28.4 28.4 100.0 100.0 - -

 บริษัท ภูเก็ต รีสอร�ท ดีเวลลอปเมนต� จํากัด 100.0 100.0 100.0 100.0 - -

 บริษัท พีที เอวีซี อินโดนีเซีย จํากัด 2.3 0.9 100.0 100.0 - -

   ล�านเหรียญ ล�านเหรียญ
   สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา 
 บริษัท ถลางพัฒนา จํากัด 251.0 251.0 50.0 50.0 - -

 บริษัท ไทยวาพลาซ�า จํากัด 2,250.0 2,250.0 100.0 100.0 - -

 บริษัท ไทยวาทาวเวอร� จํากัด 455.0 455.0 100.0 100.0 - -

 บริษัท ไทยวาทาวเวอร� (2) จํากัด 21.0 21.0 100.0 100.0 - -

 บริษัท ทวิน วอเตอร�ส ดีเวลล็อปเมนท� จํากัด 214.4 214.4 100.0 100.0 - -

 

 บริษัทย�อยที่ถือผ�าน บริษัท ลากูน�า แกรนด� จํากัด
 บริษัท บางเทา (1) จํากัด 20.9 20.9 100.0 100.0 - -

 บริษัท บางเทา (2) จํากัด 19.1 19.1 100.0 100.0 - -

 บริษัท บางเทา (3) จํากัด 7.8 7.8 100.0 100.0 - -

 บริษัท บางเทา (4) จํากัด 14.6 14.6 100.0 100.0 - -

 บริษัท บางเทา ดีเวลลอปเมนท� จํากัด 80.0 80.0 100.0 100.0 - -

 บริษัท บางเทาแกรนด� จํากัด 1,546.0 1,546.0 100.0 100.0 - -

 บริษัท ลากูน�าเซ็นทรัล จํากัด 1.0 1.0 85.0 85.0 - -

 บริษัทย�อยที่ถือผ�าน บริษัท บันยันทรี แกลเลอรี่ (สิงคโปร�) จํากัด
 บริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี แกลเลอรี่ เทรดดิ้ง จํากัด - 75 - 51.0 - -

    พันเหรียญ
    สหรัฐอเมริกา
 บริษัทย�อยที่ถือผ�าน บริษัท ลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ จํากัด
 บริษัท เชียร� โกลเดน จํากัด - - 100.0 100.0 - -

 รวมเงินลงทุนในบริษัทย�อย     4,242.7 4,269.0

ร�อยละ ร�อยละ

(1)  บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด ถือหุ�นโดยบริษัทฯร�อยละ 49.0 และถือผ�านบริษัท บางเทาแกรนด� จํากัด ร�อยละ 51.0 
(2) บริษัท ลากูน�าเซอร�วิส จํากัด ถือหุ�นโดยบริษัทฯร�อยละ 24.7 และบริษัทย�อย 2 บริษัทร�อยละ 48.2
(3) บริษัท ลากูน�า แกรนด� จํากัด ถือหุ�นโดยบริษัทฯร�อยละ 85.4 และบริษัทย�อย 2 บริษัทร�อยละ 14.6 (2559: ถือหุ�นโดยบริษัทฯร�อยละ 87.8 และบริษัทย�อย 2 บริษัทร�อยละ 12.2)
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 ในระหว�างงวด บริษัทฯได�รับเงินป�นผลจากบริษัทย�อยดังนี้

 บริษัทย�อยมีสัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท ลากูน�า เอ็กซ�เคอร�ชั่น จํากัด ในอัตราร�อยละ 49 อย�างไรก็ตาม บริษัทย�อยบันทึกส�วนได�เสียในอัตรา
 ร�อยละ 100 ของกําไรหลังจากหักเงินป�นผลร�อยละ 15 ของมูลค�าที่ตราไว�ของหุ�นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินป�นผล เพื่อให�เป�นไปตามสัดส�วน
 การแบ�งกําไรตามข�อบังคับของบริษัทย�อยดังกล�าว

 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี่ (สิงคโปร�) จํากัด (บริษัทย�อย) ได�ทําสัญญาขายหุ�นทั้งหมดในบริษัท ลิเจียง
 บันยัน ทรี แกลเลอรี่ เทรดดิ้ง จํากัด (บริษัทย�อยทางอ�อม) ในราคาขาย 0.2 ล�านเหรียญสิงคโปร�หรือเท�ากับ 5.7 ล�านบาทและเม่ือวันที่
 8 สิงหาคม 2560 บริษัท บันยัน ทรี  แกลเลอรี่ (สิงคโปร�) จํากัด ได�ทําสัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซ้ือขายหุ�นดังกล�าวกับบริษัทที่เกี่ยวข�องกัน
 สองแห�ง เพื่อกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการซ้ือขาย บริษัทย�อยได�รับชําระเงินจากการขายหุ�นดังกล�าวเต็มจํานวนแล�วเมื่อวันที่ 
 28 กันยายน 2560 ผลจากรายการดังกล�าว ทําให�บริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี แกลเลอรี่ เทรดดิ้ง จํากัด ไม�เป�นบริษัทย�อยทางอ�อมของบริษัทฯ
 อีกต�อไป 
 

 บริษัทฯ รับรู�ส�วนต�างระหว�างราคาขายและมูลค�าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย�อยทางอ�อมตามวิธีส�วนได�เสียจํานวน 18 ล�านบาทเป�นกําไร
 จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย�อยในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดป�จจบัน

 สินทรัพย�สุทธิของบริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี แกลเลอรี่ เทรดดิ้ง จํากัด ณ วันที่ขายเงินลงทุน มีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริษัท

2560 2559

 (หน�วย: พันบาท)

 บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี่ (สิงคโปร�) จํากัด 7,463 -

 บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด 25,690 -

 รวม  33,153 -

 เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด 11,184

 ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น 21,855

 สินค�าคงเหลือ 16,403

 ที่ดินและอุปกรณ� 583

 สินทรัพย�หมุนเวียนอื่น 618

 สินทรัพย�รวม 50,643

 เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น 48,545

 ภาษีเงินได�นิติบุคคลค�างจ�าย 283

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 11,090

 หนี้สินรวม 59,918

 สินทรัพย�สุทธิ (9,275)

 เงินรับจากการขาย 5,727

 กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย�อย 15,002

 โอนกลับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทย�อย 2,986

 กําไรรวมจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย�อย 17,988

 

 เงินรับจากการขาย 5,727

 เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดของบริษัทย�อยที่ถูกขาย (11,184)

 เงินสดสุทธิลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย�อย (5,457)

มูลค�าตามบัญชีสุทธิ

 (หน�วย: พันบาท)

บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 147



 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 บริษัทฯได�ทําสัญญาขายหุ�นสามัญจํานวน 235,000 หุ�น หรือคิดเป�นร�อยละ 2.4 ของส�วนได�เสียในบริษัท ลากูน�า
 แกรนด� จํากัด (บริษัทย�อย) ในราคาขาย 146.4 ล�านบาท ให�กับบริษัท ลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ จํากัด (บริษัทย�อย)

 บริษัทฯรับรู�ส�วนต�างตามราคาขายและมูลค�าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย�อยจํานวน 120 ล�านบาท เป�นกําไรจากการขายเงินลงทุนใน
 บริษัทย�อยในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับป�ป�จจบัน อย�างไรก็ตาม รายการบัญชีนี้ไม�มีผลกระทบต�องบการเงินรวม

 บริษัทฯมีค�าความนิยมจากการซื้อบริษัทย�อย ดังนี้

 ค�าความนิยมเกิดจากการรวมธุรกิจของบริษัท ไทยวา พลาซ�า จํากัดและบริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด โดยแต�ละกิจการน้ันถูกกําหนดให�
 เป�นหน�วยสินทรัพย�ที่ก�อให�เกิดเงินสด เพื่อทดสอบการด�อยค�าประจําป�
 

 บริษัทฯพิจารณามูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืนของหน�วยสินทรัพย�ที่ก�อให�เกิดเงินสดจากมูลค�าจากการใช�สินทรัพย� โดยประมาณการกระแส
 เงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว�าจะได�รับอ�างอิงจากประมาณการทางการเงินซ่ึงได�รับอนุมัติจากฝ�ายบริหารประมาณการกระแสเงินสด
 ดังกล�าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ป�

 ข�อสมมติที่สําคัญในการคํานวณมูลค�าจากการใช�สินทรัพย� สรปได�ดังนี้

 ฝ�ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีตและการคาดการณ�การเติบโตของตลาดและอัตราคิดลดเป�นอัตราที่สะท�อน
 ถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดป�จจบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซึ่งเป�นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย�ที่กําลัง
 พิจารณาอยู�

 ฝ�ายบริหารพิจารณาแล�วเชื่อว�า ค�าความนิยมไม�เกิดการด�อยค�า

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจําป�
2560

งบการเงินรวม

2560 2559

 (หน�วย: พันบาท)

 บริษัท ไทยวาพลาซ�า จํากัด 56,976 56,976

 บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด 350,928 350,928

 รวม  407,904 407,904

บริษัท ไทยวาพลาซ�า จํากัด บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด

 อัตราการเติบโต (ร�อยละต�อป�) 2.97 3.63 9.65 4.93  

 อัตราคิดลด (ร�อยละต�อป�) 8.18 7.14 8.22 7.49

2560 25602559 2559
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  บริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี โฮเท็ล จํากัด ซึ่งถือหุ�นโดยบริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด จดทะเบียนที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
  และดําเนินธุรกิจโรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย�

  บริษัท ทรอป�คอล รีสอร�ท จํากัด ซ่ึงถือหุ�นโดยบริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด จดทะเบียนท่ีฮ�องกงและดําเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทอ่ืน

  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได�มีมติอนุมัติให�บริษัทฯซื้อหุ�นเพิ่มเติมในบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
  จากตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 

  ในระหว�างป� 2559 บริษัทได�ซื้อหุ�นเพิ่มเติมในบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) จํานวน 11 ล�านหุ�น คิดเป�นสัดส�วนร�อยละ 1.25 ของ
  ทุนจดทะเบียน รวมเป�นเงิน 97 ล�านบาท ส�งผลให�บริษัทฯ มีสัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทดังกล�าวในอัตราร�อยละ 10.03 นอกจากนี้ที่
  ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) มีมติอนุมัติแต�งตั้งกรรมการเพ่ิมเติมซึ่งเป�นผู�บริหารสําคัญของบริษัทฯ โดย
  มีผลบังคับตั้งแต�วันที่ 25 ธันวาคม 2559 เป�นต�นไป ฝ�ายบริหารได�พิจารณาแล�วว�าเหตุการณ�ดังกล�าวมีผลทําให�บริษัทฯ มีอิทธิพล
  อย�างมีนัยสําคัญในบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) บริษัทฯ จึงเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในบริษัทดังกล�าวจากเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป�น
  เงินลงทุนในบริษัทร�วม บริษัทฯ ได�กลับรายการผลกําไรที่ยังไม�เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในหลักทรัพย�เผื่อขายซึ่งเคยรับรู�ในกําไร
  ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และรับรู�ในงบกําไรขาดทุนรวมจํานวน 346 ล�านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 649 ล�านบาท) โดยแสดง
  ภายใต�หัวข�อ “กําไรจากการปรับมูลค�ายุติธรรมของเงินลงทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน” เนื่องจากการโอนเปล่ียนประเภท
  เงินลงทุนจากเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป�นเงินลงทุนในบริษัทร�วม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

 (หน�วย: พันบาท)

 (หน�วย: พันบาท)

15. เงินลงทุนในบริษัทร�วม
 
 15.1 รายละเอียดของบริษัทร�วม

2560
ร�อยละ

2559
ร�อยละ 2560 25602559 2559

ลักษณะธุรกิจช่ือบริษัท จัดต้ังข้ึน
ในประเทศ

มูลค�าตามบัญชี
ตามวิธีส�วนได�เสีย

ราคาทุนสัดส�วนเงินลงทุน

งบการเงินรวม

 บริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี โฮเท็ล จํากัด ธุรกิจโรงแรมและพัฒนา สาธารณรัฐ - 49 - 348,414 - 305,334 

      อสังหาริมทรัพย� ประชาชนจีน 
 บริษัท ทรอป�คอล รีสอร�ท จํากัด ธุรกิจลงทุน ฮ�องกง 26 26 17,673 17,673 - -

 หัก: ค�าเผื่อการด�อยค�าในเงินลงทุน      (17,673) (17,673) - -

 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)  ผลิตและจัดจําหน�าย ประเทศไทย 10.03 10.03 777,454 777,454 807,281 777,454 

   วุ�นเส�น แป�งมันสําปะหลัง
   และผลิตภัณฑ�อาหาร   
 บริษัท บันยัน ทรี ไชน�า จํากัด  ธุรกิจลงทุน สิงคโปร� 10.69 - 125,057 - 121,118  

 

 เงินลงทุนในบริษัทร�วม - สุทธิ     902,511 1,125,868 928,399 1,082,788

ลักษณะธุรกิจช่ือบริษัท จัดต้ังข้ึน
ในประเทศ

สัดส�วนเงินลงทุน ราคาทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) ผลิตและจัดจําหน�ายวุ�นเส�น แป�งมัน สําปะหลัง ประเทศไทย 10.03 10.03 777,454 777,454

   และผลิตภัณฑ�อาหารอ่ืน ๆ
 รวม      777,454 777,454

2560 25592560
ร�อยละ

2559
ร�อยละ
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(หน�วย: พันบาท)

(หน�วย: พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจําป�
2560

  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด (บริษัทย�อย) ได�ทําสัญญาขายหุ�นในบริษัท  ลิเจียง บันยัน ทรี โฮเท็ล
  จํากัด (บริษัทร�วม) กับบริษัทที่เกี่ยวข�องกันแห�งหนึ่งและเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด ได�ทําสัญญา
  เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซ้ือขายหุ�นดังกล�าวกับบริษัทที่เกี่ยวข�องกันสองแห�ง โดยบริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด ตกลงที่จะขายหุ�นสัดส�วน
  ร�อยละ 24.52 ในบริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี โฮเท็ล จํากัด โดยมีราคาขายคิดเป�นจํานวนเงิน 42.8 ล�านหยวนหรือเท�ากับ 211.2 ล�านบาท
  บริษัทย�อยได�รับชําระเงินเต็มจํานวนแล�วจากการขายหุ�นในระหว�างป�

  บริษัทย�อยรับรู�ส�วนต�างระหว�างราคาขายและมูลค�าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร�วมตามวิธีส�วนได�เสียจํานวน 97.7 ล�านบาทเป�น
  กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร�วมในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับป�ป�จจบัน  

  นอกจากนี้สัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซ้ือขายหุ�นข�างต�นระบุว�า บริษัทย�อยได�ปรับโครงสร�างการถือหุ�นในบริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี โฮเท็ล
  จํากัด ส�วนท่ีเหลืออีกร�อยละ 24.52 เป�นการถือหุ�นในบริษัท บันยัน ทรี ไชน�า จํากัด (BTC) ในสัดส�วนการถือหุ�นท่ีกําหนดจากมูลค�า
  การซ้ือขายตามสัญญาซื้อขายหุ�น ร�อยละ 24.52 ตามที่กล�าวข�างต�นต�อมูลค�ายุติธรรมของ BTC ที่ประเมินโดยผู�ประเมินราคาอิสระ
  บริษัทย�อยได�รับใบหุ�นใน BTC แล�วเม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2560

  การปรับโครงสร�างการถือหุ�นดังกล�าวส�งผลให�บริษัทย�อยมีสัดส�วนการถือหุ�นใน BTC ร�อยละ 10.69  และต�นทุนของเงินลงทุนใน BTC 

  เท�ากับมูลค�าตามบัญชีตามวิธีส�วนได�เสียร�อยละ 24.52 ของเงินลงทุนในบริษัทร�วมเดิมก�อนการปรับโครงสร�าง ทั้งนี้ ฝ�ายบริหารของ
  บริษัทฯ ได�พิจารณาว�าบริษัทฯและบริษัทย�อยมีอิทธิพลอย�างมีนัยสําคัญใน BTC เนื่องจากมีตัวแทนอยู�ในคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ
  จึงจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทดังกล�าวเป�นเงินลงทุนในบริษัทร�วม และบันทึกเงินลงทุนดังกล�าวตามวิธีส�วนได�เสียในงบการเงินรวม
 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ ได�จํานําหุ�นสามัญของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) เพื่อใช�เป�นหลักทรัพย�ค้ําประกัน
  เงินกู�ระยะยาวของบริษัทฯจํานวน 10 ล�านหุ�น 

 15.2 ส�วนแบ�งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินป�นผลรับ
  

  ในระหว�างป�  บริษัทย�อยรับรู�ส�วนแบ�งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษัทร�วมในงบการเงินรวมและเงินป�นผลรับในงบการเงิน
  เฉพาะกิจการดังนี้

ส�วนแบ�งขาดทุนจากเงินลงทุน
ในบริษัทร�วม ในระหว�างป�

ส�วนแบ�งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จากเงินลงทุนในบริษัทร�วมในระหว�างป�

งบการเงินรวม

2560 25602559 2559

 Lijiang Banyan Tree Hotel Co., Ltd. (50,256) (49,605) (4,964) (28,148)

 Thai Wah Public Company Limited 51,402 - (3,022) -

 Banyan Tree China Pte. Ltd. (4,267) - 328 -

 Total (3,121) (49,605) (7,658) (28,148)

ชื่อบริษัท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินป�นผลรับ

2560 2559

 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 18,553 -

 รวม  18,553 -
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(หน�วย: ล�านบาท)

(หน�วย: ล�านบาท)

(หน�วย: ล�านบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

 15.3 มูลค�ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร�วมที่เป�นบริษัทจดทะเบียนฯ
  

  สําหรับเงินลงทุนในบริษัทร�วมที่เป�นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย มูลค�ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล�าวมี
  ดังต�อไปนี้

 15.4 ข�อมูลทางการเงินของบริษัทร�วมที่มีสาระสําคัญ
  สรปรายการฐานะทางการเงิน

มูลค�ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559

 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 826 826

บริษัท

สินทรัพย�หมุนเวียน - 205 3,148 2,797 - -

สินทรัพย�ไม�หมุนเวียน - 1,371 3,968 3,606 3,602 -

หนี้สินหมุนเวียน - (796) (808) (750) - -

หนี้สินไม�หมุนเวียน - (158) (402) (308) - -

ส�วนของผู�มีส�วนได�เสียที่ไม�มีอํานาจควบคุม - - (560) (246) - -

สินทรัพย� - สุทธิ - 622 5,346 5,099 3,602 -

สัดส�วนเงินลงทุน (ร�อยละ) - 49 10.03 10.03 10.69 -

สัดส�วนตามส�วนได�เสียของกิจการในสินทรัพย� - สุทธิ - 305 536 512 385 -

ผลต�างของส�วนได�เสียของกิจการในสินทรัพย�สุทธิ - - - - (264) -

 และมูลค�าตามบัญชีของเงินลงทุน
ผลต�างของมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�ที่ระบุได� - - 166 167 - -

ค�าความนิยม - - 98 98 - -

รายการปรับปรงอื่น - - 7 - - -

มูลค�าตามบัญชีของส�วนได�เสียของกิจการในบริษัทร�วม - 305 807 777 121 -

บริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี โฮเท็ล 
จํากัด

บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) บริษัท บันยัน ทรี ไชน�า จํากัด

2560 2559 2560 2559 2560 2559

  สรปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายได�  - 283 6,472 6,306 - -

กําไร (ขาดทุน) - (101) 493 669 (40) -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - (57) (61) 5 3 -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - (158) 432 674 (37) -

บริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี โฮเท็ล 
จํากัด

บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) บริษัท บันยัน ทรี ไชน�า จํากัด

2560 2559 2560 2559 2560 2559
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจําป�
2560

 15.5 ข�อมูลทางการเงินของบริษัทร�วมอื่น 

 15.6  เงินลงทุนในบริษัทร�วมที่ขาดทุนเกินทุน
  
  บริษัทย�อยได�รับรู�ส�วนแบ�งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท ทรอป�คอล รีสอร�ท จํากัด จนมูลค�าตามบัญชีตามวิธีส�วนได�เสียเท�ากับศูนย�
  บริษัทย�อยได�หยุดรับรู�ส�วนแบ�งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร�วมเน่ืองจากไม�ได�มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือทางพฤตินัย
  ที่ต�องจ�ายเงินเพื่อชําระภาระผูกพันของบริษัทร�วมดังกล�าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

16. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

บริษัท ทรอป�คอล รีสอร�ท จํากัด

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

 ขาดทุน  (246) (157)

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 338 6

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 92 (151)

(หน�วย: ล�านบาท)

(หน�วย: ล�านบาท)

(หน�วย: พันบาท)

2560 2559

ส�วนแบ�งผลขาดทุนสะสม
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม

ส�วนแบ�งผลขาดทุน
ในระหว�างป�

2560 25602559 2559

 บริษัท ทรอป�คอล รีสอร�ท จํากัด (23) (41) (252) (229)

บริษัทร�วม

ส�วนแบ�งผลขาดทุนที่หยุดรับรู�

 เงินลงทุนในบริษัทอื่น
 บริษัท ไบเบค อินเวสท�เมนท� จํากัด 188,425 188,425

 บันยัน ทรี อินโดไชน�า โฮสป�ทัลลิตี้ ฟ�นด� แอลพี 417,940 417,940

 รวม   606,365 606,365

2560 2559

งบการเงินรวม
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17. อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน

 ยอดคงเหลือต�นป� 434,781 705,300 9,430 1,149,511 376,896 733,871 9,994 1,120,761

 เพิ่มขึ้น - 10,608 - 10,608 - - 9,862 9,862

 โอน  - (242) 242 - - 10,426 (10,426) -

 ผลกําไร (ขาดทุน) สุทธิจาก 261 4,954 - 5,215 57,885 (38,997) - 18,888

  การตีราคาเป�นมูลค�ายุติธรรม 
 ยอดคงเหลือปลายป�  435,042 720,620 9,672 1,165,334 434,781 705,300 9,430 1,149,511

 ยอดคงเหลือต�นป� 159,378 17,230 9,430 186,038 141,745 47,050 9,415 198,210

 เพิ่มขึ้น - - - - - - 15 15

 ผลกําไร (ขาดทุน) สุทธิจาก 19 (330) - (311) 17,633 (29,820) - (12,187)

  การตีราคาเป�นมูลค�ายุติธรรม 
 ยอดคงเหลือปลายป�  159,397 16,900 9,430 185,727 159,378 17,230 9,430 186,038

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน�วย: พันบาท)

(หน�วย: พันบาท)

ที่ดินรอการ
พัฒนา/ขาย

ที่ดินรอการ
พัฒนา/ขาย

ห�องในอาคาร
สํานักงานและ
ร�านค�าให�เช�า

ห�องในอาคาร
สํานักงานและ
ร�านค�าให�เช�า

งานระหว�าง
ก�อสร�าง

งานระหว�าง
ก�อสร�าง

รวม รวม

 มูลค�ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุนประเมินโดยผู�ประเมินราคาอิสระ เกณฑ�ที่ใช�ประเมินราคาสินทรัพย�มีดังนี้
 - ที่ดินรอการพัฒนา/ขาย ประเมินราคาโดยใช�เกณฑ�ราคาตลาด (Market Approach)

 - ห�องในอาคารสํานักงานและร�านค�าให�เช�า ประเมินราคาโดยใช�เกณฑ�รายได� (Income Approach)

 ข�อสมมติฐานหลักที่ใช�ในการประเมินมูลค�ายุติธรรม สรปได�ดังนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย�อยได�นําอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุนมูลค�าประมาณ 675 ล�านบาท (2559: 663 ล�านบาท) ไป
 ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ได�รับจากธนาคารพาณิชย�  และวางเป�นหลักประกันสําหรับคดีความตามที่กล�าวในหมายเหตุ 41

 อัตราคิดลด (ร�อยละ) 9 - 11 9 มูลค�ายุติธรรมลดลง
 อัตราค�าเช�าเฉลี่ยต�อ ตร.ม. ต�อเดือน (บาท) 580 and 620 620 มูลค�ายุติธรรมเพ่ิมขึ้น
 ราคาต�อไร� (พันบาท)  110 - 13,000 168 - 8,513 มูลค�ายุติธรรมเพ่ิมขึ้น

ผลกระทบต�อมูลค�ายุติธรรม
เมื่ออัตราตามข�อสมมติฐานเพิ่มขึ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2560 2559

ที่ดินรอการ
พัฒนา/ขาย

ที่ดินรอการ
พัฒนา/ขาย

ห�องในอาคาร
สํานักงานและ
ร�านค�าให�เช�า

ห�องในอาคาร
สํานักงานและ
ร�านค�าให�เช�า

งานระหว�าง
ก�อสร�าง

งานระหว�าง
ก�อสร�าง

รวม รวม

2560 2559

บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 153
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รายงานประจําป�
2560

18. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ�
 งบการเงินรวม
 สินทรัพย�ตามราคาทุน

 ราคาทุน
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 1,512,119 4,846,965 407,387 1,545,520 968,270 437,351 58,519 180,130 338,629 10,294,890
 ซื้อเพิ่ม  - 9,564 - 29,209 39,146 34,617 748 4,139 184,560 301,983
 จําหน�ายและตัดจําหน�าย - 930 (71) (569) (5,631) (4,538) - (2,005) - (11,884)
 โอนเข�า/โอนออก - 264,940 27,242 63,936 90,541 24,331 18 527 (471,535) -
 โอนไปเป�นต�นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย� (134) (26,141) - (3,991) (9,527) - - - - (39,793)
 ปรับปรง - (1,014) - - 391 (135) - 68 237 (453)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 1,511,985 5,095,244 434,558 1,634,105 1,083,190 491,626 59,285 182,859 51,891 10,544,743
 ซื้อเพิ่ม  - 11,258 62 37,426 27,106 35,095 428 2,517 84,049 197,941
 จําหน�ายและตัดจําหน�าย - (4,692) (76) (639) (11,915) (13,015) (121) (3,376) (3,092) (36,926)
 จําหน�ายจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย�อย - - - - (2,223) - - - - (2,223)
 โอนเข�า/โอนออก - 18,497 1,873 31,234 6,065 10,531 163 1,871 (70,234) -
 โอนไปเป�นต�นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย� (1,218) (27,075) - - - - - - - (28,293)
 ปรับปรง 50 679 (2,734) (1,993) (2,526) 1,917 - (343) (361) (5,311)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,510,817 5,093,911 433,683 1,700,133 1,099,697 526,154 59,755 183,528 62,253 10,669,931
 ค�าเสื่อมราคาสะสม
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 (571) (1,402,822) (305,646) (1,011,950) (859,521) (301,174) (36,389) (156,892) - (4,074,965)
 ค�าเสื่อมราคาสําหรับป� - (125,457) (13,889) (80,528) (60,631) (45,712) (5,045) (9,341) - (340,603)
 จําหน�ายและตัดจําหน�าย - (1,850) 3 568 5,470 3,914 - 2,005 - 10,110
 โอนไปเป�นต�นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย� - 6,854 - 3,185 4,351 - - - - 14,390
 ปรับปรง - 60 - (1) (34) 153 - (58) - 120
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (571) (1,523,215) (319,532) (1,088,726) (910,365) (342,819) (41,434) (164,286) - (4,390,948)
 ค�าเสื่อมราคาสําหรับป� - (146,766) (13,255) (88,860) (52,690) (48,195) (4,297) (7,832) - (361,895)
 จําหน�ายและตัดจําหน�าย - 1,429 76 499 11,493 12,503 121 3,371 - 29,492
 จําหน�ายจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย�อย - - - - 1,639 - - - - 1,639
 โอนไปเป�นต�นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย� - 1,231 - - - - - - - 1,231
 ปรับปรง - (1,763) 33 1,917 818 (340) - 281 - 946
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (571) (1,669,084) (332,678) (1,175,170) (949,105) (378,851) (45,610) (168,466) - (4,719,535)

(หน�วย: พันบาท)

ที่ดินและ
ส�วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคารและ
ส�วนปรับปรุง
อาคาร

สนามกอล�ฟ เครื่องจักร
และอุปกรณ�

เครื่องตกแต�ง
และติดตั้ง

อุปกรณ�
ดําเนินงานและ
อุปกรณ�
สํานักงาน

งานตกแต�ง
ภายนอก

ยานพาหนะ งานระหว�าง
ก�อสร�าง

รวม
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(หน�วย: พันบาท)

 ค�าเผื่อการด�อยค�า
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 - (11,037) - - - - (649) - - (11,686)
 โอนกลับ - 5,673 - - - - - - - 5,673
 ปรับปรง - 271 - - - - 649 - - 920
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - (5,093) - - - - - - - (5,093)
 ปรับปรง - 170 - - - - - - - 170
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - (4,923) - - - - - - - (4,923)
 

 มูลค�าสุทธิ – ราคาทุน
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 1,511,548 3,433,106 101,741 533,570 108,749 136,177 21,481 23,238 338,629 6,208,239
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 1,511,414 3,566,936 115,026 545,379 172,825 148,807 17,851 18,573 51,891 6,148,702
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,510,246 3,419,904 101,005 524,963 150,592 147,303 14,145 15,062 62,253 5,945,473

งบการเงินรวม (ต�อ)
สินทรัพย�ตามราคาทุน

ที่ดินและ
ส�วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคารและ
ส�วนปรับปรุง
อาคาร

สนามกอล�ฟ เครื่องจักร
และอุปกรณ�

เครื่องตกแต�ง
และติดตั้ง

อุปกรณ�
ดําเนินงานและ
อุปกรณ�
สํานักงาน

งานตกแต�ง
ภายนอก

ยานพาหนะ งานระหว�าง
ก�อสร�าง

รวม

บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
155



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจําป�
2560

 ส�วนที่ตีราคาเพิ่ม
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 4,439,631 58,228 - - - - - - - 4,497,859
 เพิ่มขึ้น  1,095,066 47,153 - - - - - - - 1,142,219
 โอนไปเป�นต�นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย� (5,342) (648) - - - - - - - (5,990)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 5,529,355 104,733 - - - - - - - 5,634,088
 โอนไปเป�นต�นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย� (237,355) - - - - - - - - (237,355)
 จําหน�าย - อื่นๆ - (13) - - - - - - - (13)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 5,292,000 104,720 - - - - - - - 5,396,720
 ค�าเสื่อมราคาสะสม
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 - (18,647) - - - - - - - (18,647)
 ค�าเสื่อมราคาสําหรับส�วนที่ตีราคาเพิ่ม - (1,108) - - - - - - - (1,108)
 เพิ่มขึ้น  - (21,005) - - - - - - - (21,005)
 โอนไปเป�นต�นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย� - 194 - - - - - - - 194
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - (40,566) - - - - - - - (40.566)
 ค�าเสื่อมราคาสําหรับส�วนที่ตีราคาเพิ่ม  - (1,773) - - - - - - - (1,773)
  จําหน�าย - อื่นๆ - 4 - - - - - - - 4
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - (42,335) - - - - - - - (42,335)

 มูลค�าสุทธิ - ส�วนที่ตีเพิ่ม
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 4,439,631 39,581 - - - - - - - 4,479,212
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 5,529,355 64,167 - - - - - - - 5,593,522
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 5,292,000 62,385 - - - - - - - 5,354,385
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� - สุทธิ
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 5,951,179 3,472,687 101,741 533,570 108,749 136,177 21,481 23,238 338,629 10,687,451
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 7,040,769 3,631,103 115,026 545,379 172,825 148,807 17,851 18,573 51,891 11,742,224
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 6,802,246 3,482,289 101,005 524,963 150,592 147,303 14,145 15,062 62,253 11,299,858
 ค�าเสื่อมราคาสําหรับป�
 2559           340,791
 2560           363,498

(หน�วย: พันบาท)

ที่ดินและ
ส�วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคารและ
ส�วนปรับปรุง
อาคาร

สนามกอล�ฟ เครื่องจักร
และอุปกรณ�

เครื่องตกแต�ง
และติดตั้ง

อุปกรณ�
ดําเนินงานและ
อุปกรณ�
สํานักงาน

งานตกแต�ง
ภายนอก

ยานพาหนะ งานระหว�าง
ก�อสร�าง

รวม

งบการเงินรวม (ต�อ)
สินทรัพย�ตามราคาที่ตีใหม�
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(หน�วย: พันบาท)

 

 ราคาทุน
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 189 57,302 16,108 12,660 24,023 1,420 7,710 - 119,412

 ซื้อเพิ่ม  - - - 322 4,049 - 848 - 5,219

 จําหน�ายและตัดจําหน�าย - - - (162) (43) - - - (205)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 189 57,302 16,108 12,820 28,029 1,420 8,558 - 124,426

 ซื้อเพิ่ม  - 40 - 2,353 9,453 107 - 281 12,234

 จําหน�ายและตัดจําหน�าย - - - - (859) - - - (859)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 189 57,342 16,108 15,173 36,623 1,527 8,558 281 135,801

 ค�าเสื่อมราคาสะสม
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 - (29,528) (3,299) (10,997) (21,390) (1,325) (7,493) - (74,032)

 ค�าเสื่อมราคาสําหรับป� - (1,816) (1,074) (514) (1,981) (39) (165) - (5,589)

 จําหน�ายและตัดจําหน�าย - - - 157 43 - - - 200

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - (31,344) (4,373) (11,354) (23,328) (1,364) (7,658) - (79,421)

 ค�าเสื่อมราคาสําหรับป� - (1,812) (1,074) (557) (3,718) (44) (250) - (7,455)

 จําหน�ายและตัดจําหน�าย - - - - 859 - - - 859

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - (33,156) (5,447) (11,911) (26,187) (1,408) (7,908) - (86,017)

 มูลค�าสุทธิ - ราคาทุน
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 189 27,774 12,809 1,663 2,633 95 217 - 45,380

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 189 25,958 11,735 1,466 4,701 56 900 - 45,005

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 189 24,186 10,661 3,262 10,436 119 650 281 49,784

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย�ตามราคาทุน

ที่ดินและ
ส�วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคาร เครื่องจักร
และอุปกรณ�

เครื่องตกแต�ง
และติดตั้ง

อุปกรณ�
ดําเนินงานและ
อุปกรณ�
สํานักงาน

งานตกแต�ง
ภายนอก

ยานพาหนะ งานระหว�าง
ก�อสร�าง

รวม

บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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รายงานประจําป�
2560

 ส�วนที่ตีราคาเพิ่ม
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 1,586 3,657 - - - - - - 5,243

 เพิ่มขึ้น  2,218 10,435 - - - - - - 12,653

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 3,804 14,092 - - - - - - 17,896

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 3,804 14,092 - - - - - - 17,896

 ค�าเสื่อมราคาสะสม
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 - (1,692) - - - - - - (1,692)

 ค�าเสื่อมราคาสําหรับส�วนที่ตีราคาเพิ่ม - (50) - - - - - - (50)

 เพิ่มขึ้น  - (5,487) - - - - - - (5,487)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - (7,229) - - - - - - (7,229)

 ค�าเสื่อมราคาสําหรับส�วนที่ตีราคาเพิ่ม - (235) - - - - - - (235)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - (7,464)       (7,464)

 มูลค�าสุทธิ - ส�วนที่ตีราคาเพิ่ม
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 1,586 1,965 - - - - - - 3,551

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 3,804 6,863 - - - - - - 10,667

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 3,804 6,628 - - - - - - 10,432

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� - สุทธิ
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 1,775 29,739 12,809 1,663 2,633 95 217 - 48,931

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 3,993 32,821 11,735 1,466 4,701 56 900 - 55,672

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 3,993 30,814 10,661 3,262 10,436 119 650 281 60,216

 ค�าเสื่อมราคาสําหรับปี
 2559          5,639

 2560          7,690

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ต�อ)
สินทรัพย�ตามราคาที่ตีใหม�

ที่ดินและ
ส�วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคาร เครื่องจักร
และอุปกรณ�

เครื่องตกแต�ง
และติดตั้ง

อุปกรณ�
ดําเนินงานและ
อุปกรณ�
สํานักงาน

งานตกแต�ง
ภายนอก

ยานพาหนะ งานระหว�าง
ก�อสร�าง

รวม

(หน�วย: พันบาท)
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 บริษัทฯ และบริษัทย�อยได�จัดให�มีการประเมินราคาสินทรัพย�ใหม�โดยผู�ประเมินราคาอิสระตามรายงานลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ตามรายกลุ�ม
 ของสินทรัพย�ซึ่งเกณฑ�ที่ใช�ประเมินราคาสินทรัพย�มีดังนี้
 - ที่ดินประเมินราคาโดยใช�เกณฑ�ราคาตลาด (Market Approach) 

 - อาคารประเมินราคาโดยใช�เกณฑ�มูลค�าต�นทุนทดแทนสุทธิ (Replacement Cost Approach) หรือเกณฑ�รายได� (Income Approach)

 ข�อสมมติฐานหลักที่ใช�ในการประเมินมูลค�าราคาที่ตีใหม� สรปได�ดังนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีอาคารและอุปกรณ�จํานวนหนึ่งซึ่งตัดค�าเสื่อมราคาหมดแล�วแต�ยังใช�งานอยู� มูลค�า
 ตามบัญชีก�อนหักค�าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย�ดังกล�าวมีจํานวน 2,182 ล�านบาท (2559: 1,774 ล�านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ:
 41 ล�านบาท, 2559: 38 ล�านบาท)

 บริษัทย�อยได�นําที่ดินและอาคารซ่ึงมีมูลค�ายุติธรรม 7,388 ล�านบาท (2559: 7,824 ล�านบาท) ไปจํานองเพื่อเป�นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่
 ได�รับจากสถาบันการเงิน

19. สิทธิการเช�า

 อาคาร - ราคาต�อตารางเมตร (บาท) 1,000 - 67,000 1,000 - 15,000 มูลค�ายุติธรรมเพ่ิมขึ้น
 อัตราคิดลด (ร�อยละ) 13 - มูลค�ายุติธรรมลดลง
 อัตราราคาห�องพักเฉลี่ยต�อคืน (บาท) 15,452 - มูลค�ายุติธรรมเพ่ิมขึ้น
 ที่ดิน - ราคาต�อไร� (ล�านบาท) 1.5 - 380 18 มูลค�ายุติธรรมเพ่ิมขึ้น

ผลกระทบต�อราคาที่ตีใหม�
เมื่ออัตราตามข�อสมมติฐานเพิ่มขึ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 ราคาทุน
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 50,367

 ปรับปรงอัตราแลกเปลี่ยน   (703)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 49,664

 ค�าตัดจําหน�ายสะสม
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 (36,161)

 ค�าตัดจําหน�ายสําหรับป�  (2,559)

 ปรับปรงอัตราแลกเปลี่ยน  517

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (38,203)

 มูลค�าสุทธิ
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 14,206

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 11,461

หน�วยในโรงแรม

(หน�วย: พันบาท)
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 ราคาทุน
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 51,838

 ปรับปรงอัตราแลกเปลี่ยน  (1.471)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 50,367

 ค�าตัดจําหน�ายสะสม
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 (34,559)

 ค�าตัดจําหน�ายสําหรับป�  (2,662)

 ปรับปรงอัตราแลกเปลี่ยน  1,060

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (36,161)

 มูลค�าสุทธิ
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 17,279

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 14,206

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจําป�
2560

หน�วยในโรงแรม

(หน�วย: พันบาท)

 สิทธิการเช�าหน�วยในโรงแรมตัดจําหน�ายเป�นเวลา 20 ป� นับตั้งแต�กรกฎาคม 2545 ถึงมิถุนายน 2565
 

20. เงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

 เงินกู�ยมืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินนีค้้าํประกนัโดยการจํานองทีด่นิและอาคารของบรษิทัย�อยตามท่ีกล�าวไว�ในหมายเหตขุ�อ 18 และค้าํประกนั
 โดยบริษัทย�อยหลายบริษัท

21. เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น

อัตราดอกเบี้ย
(ร�อยละต�อป�)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2560 25602559 2559

 เงินกู�ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 3.63 510,000 515,000 260,000 265,000

   (2016: 3.63 - 5.00) 

 รวม   510,000 515,000 260,000 265,000

(หน�วย: พันบาท)

(หน�วย: พันบาท)

 เจ�าหนี้การค�า 330,676 316,377 1,666 927

 เจ�าหนี้กิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน (หมายเหตุ 9) 125,614 105,583 12,956 15,029

 ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย 223,511 164,454 12,714 10,686

 เจ�าหนี้อื่น 100,651 100,181 29 114

 ค�าบริการค�างจ�ายพนักงานโรงแรม 37,565 36,128 - -

 ค�าเช�าค�างจ�ายแก�เจ�าของวิลล�า 106,878 97,119 7,156 7,529

 รวม  924,895 819,842 34,521 34,285

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2560 25602559 2559
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22. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

23 เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(หน�วย: พันบาท)

(หน�วย: พันบาท)

(หน�วย: พันบาท)

 ภาษีมูลค�าเพิ่มค�างจ�าย 60,386 56,478 3,022 4,086

 รายได�รับล�วงหน�า 35,418 39,709 72 -

 ภาษีอื่นค�างจ�าย 63,870 57,248 3,748 4,686

 ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 6,884 10,205 1,050 1,050

 รวม  166,558 163,640 7,892 9,822

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2560 25602559 2559

 เงินกู�ยืมระยะยาวประกอบด�วย 

 มีหลักประกัน 2,726,480 3,047,821 74,625 -

 เงินกู�ยืมระยะยาวถึงกําหนดชําระดังนี้
  ภายใน 1 ป� 518,610 590,860 500 -

  มากกว�า 1 ป� ถึง 5 ป� 2,084,620 2,125,182 33,875 -

  มากกว�า 5 ป� 123,250 331,779 40,250 -

   2,207,870 2,456,961 74,125 -

 รวม  2,726,480 3,047,821 74,625 -

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2560 25602559 2559

 บริษัทฯ
  (1) เงินกู�ยืมสกุลบาทจากธนาคารวงเงิน 75 ล�านบาท 74,625 - 74,625 -

  มีกําหนดชําระคืนรายไตรมาสต้ังแต�เดือนเมษายน 2560 
  ถึงเดือนมกราคม 2567โดยมีอัตราดอกเบี้ยดังต�อไปนี้
  2560 เป�นต�นไป: MLR ลบร�อยละ 0.75, 1.25 และ 1.5 ต�อป�  
 บริษัทย�อย 
 (2) เงินกู�ยืมสกุลบาทจากธนาคารวงเงิน 1,000 ล�านบาท(ก) 595,550 741,050 - -

  มีกําหนดชําระคืนรายไตรมาสต้ังแต�เดือนตุลาคม 2552 
  ถึงเดือนกรกฎาคม 2565 โดยมีอัตราดอกเบี้ยดังนี้:
  2555 - 2560 : MLR ลบร�อยละ 1 และ 1.5 ต�อป�
  2561 เป�นต�นไป: MLR ลบร�อยละ 0.5 และ 0.75 ต�อป�
 (3) เงินกู�ยืมสกุลบาทจากธนาคารวงเงิน 800 ล�านบาท มีกําหนดชําระคืน 400,000 480,000 - -

  รายไตรมาสตั้งแต�เดือนมีนาคม 2556 ถึงเดือนธันวาคม 2565 โดยมี 
  อัตราดอกเบี้ยดังนี้
  2555 เป�นต�นไป: MLR ลบร�อยละ 1 และ 1.5 ต�อป�
 (4) เงินกู�ยืมสกุลบาทจากธนาคารวงเงิน 298 ล�านบาท(ก) มีกําหนด 146,729 178,729 - -

  ชําระคืนรายไตรมาสต้ังแต�เดือนมิถุนายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2565
  โดยมีอัตราดอกเบี้ยดังนี้
  2559 เป�นต�นไป: MLR ลบร�อยละ 1 และ 1.25 ต�อป�

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2560 25602559 2559
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รายงานประจําป�
2560

(หน�วย: พันบาท)

 (5) เงินกู�ยืมสกุลบาทจากธนาคารวงเงิน 520 ล�านบาท มีกําหนดชําระคืน - 63,610 - -

  รายไตรมาสตั้งแต�เดือนมิถุนายน 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2560 
  โดยมีอัตราดอกเบี้ยดังนี้
  2555 เป�นต�นไป: MLR ลบร�อยละ 1 และ 1.5 ต�อป� 
 (6) เงินกู�ยืมสกุลบาทจากธนาคารวงเงิน 175 ล�านบาท มีกําหนดชําระคืน 174,000 175,000 - -

  รายไตรมาสตั้งแต�เดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนตุลาคม 2566
  โดยมีอัตราดอกเบี้ยดังนี้
  2558 เป�นต�นไป: MLR ลบร�อยละ 1, 1.25 และ 1.5 ต�อป� 
 (7) เงินกู�ยืมสกุลบาทจากธนาคารวงเงิน 100 ล�านบาท มีกําหนดชําระคืน 80,000 96,000 - -

  รายไตรมาสตั้งแต�เดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2565 
  โดยมีอัตราดอกเบี้ยดังนี้
  2558 เป�นต�นไป: MLR ลบร�อยละ 1, 1.25 และ 1.5 ต�อป� 
 (8) เงินกู�ยืมสกุลบาทจากธนาคารวงเงิน 600 ล�านบาท(ก) 397,532 503,916 - -

  มีกําหนดชําระคืน รายไตรมาสตั้งแต�เดือนมิถุนายน 2559 ถึง
  เดือนมีนาคม 2564 โดยมีอัตราดอกเบี้ยดังนี้
  2558 เป�นต�นไป: MLR ลบร�อยละ 0.75 และ 1.25 ต�อป� 
 (9) เงินกู�ยืมสกุลบาทจากธนาคารวงเงิน 900 ล�านบาท(ก)  507,669 606,199 - -

  มีกําหนดชําระคืน รายไตรมาสตั้งแต�เดือนเมษายน 2561 ถึง
  เดือนสิงหาคม 2565 โดยมีอัตราดอกเบี้ยดังนี้
  2558 เป�นต�นไป: MLR ลบร�อยละ 0.75, 1.25 และ 1.5 ต�อป�  

 (10) เงินกู�ยืมสกุลบาทจากธนาคารวงเงิน 450 ล�านบาท(ก)  350,375 203,317 - -

  มีกําหนดชําระคืนรายไตรมาสต้ังแต�เดือนสิงหาคม 2560 ถึง
  เดือนพฤษภาคม 2566 โดยมีอัตราดอกเบี้ยดังนี้
  2559 เป�นต�นไป: MLR ลบร�อยละ 1, 1.25 และ 1.5 ต�อป� 
 รวมเงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2,726,480 3,047,821 74,625 -

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2560 25602559 2559

MLR : อัตราดอกเบี้ยเงินกู�ยืมต่ําสุดที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค�ารายใหญ�ชั้นดี (Minimum Lending Rate)
(ก) : ทั้งนี้ กําหนดให�ต�องชําระคืนเงินกู�ก�อนกําหนด โดยเป�นการชําระคืนจากงวดท�ายสุด ณ วันที่โอนกรรมสิทธิอสังหาริมทรัพย�ที่ขาย

 เงินกู�ยืมค้ําประกันโดยที่ดินและอาคารของบริษัทย�อยตามที่กล�าวไว�ในหมายเหตุข�อ 11 ข�อ 17 และ ข�อ 18 เงินกู�ยืมตามข�อ (9) ค้ําประกันโดย
 บริษัทย�อยและหุ�นสามัญจํานวน 10 ล�านหุ�นของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
 

 ในสัญญาเงินกู�ยืมระยะยาวระบุให�บริษัทฯ และบริษัทย�อยต�องปฏิบัติตามข�อกําหนดต�างๆ ซึ่งรวมถึงการดํารงอัตราส�วนหนี้สินต�อส�วนของ
 ผู�ถือหุ�นและอัตราส�วนความสามารถในการชําระหน้ี (Debt-Service Coverage Ratio) ให�เป�นไปตามสัดส�วนที่กําหนดไว�ในสัญญา เป�นต�น

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย�อยมีวงเงินกู�ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู�ที่ยังมิได�เบิกใช�เป�นจํานวน 543 ล�านบาท (2559: 472 ล�านบาท)
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(หน�วย: พันบาท)

 ทั้งนี้ ภายใต�ข�อกําหนดสิทธิและหน�าที่ของผู�ออกหุ�นกู� บริษัทฯต�องปฏิบัติตามข�อกําหนดและหน�าที่บางประการซ่ึงรวมถึงการดํารงอัตราส�วน
 หนี้สินต�อส�วนของผู�ถือหุ�น (Debt to Equity Ratio) ของงบการเงินรวมตามที่กําหนดไว�ในหนังสือชี้ชวน

25. สํารองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน 
 

 จํานวนเงินสํารองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป�นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานและผลประโยชน�ระยะยาวอ่ืน แสดงได�ดังน้ี

24.   หุ�นกู�ชนิดไม�มีประกัน

ครบกําหนด
งบการเงินรวม

หุ�นกู� อัตราดอกเบี้ย อายุ

 หุ�นกู�ครั้งที่ 1/2559 ร�อยละ 5.15 ต�อป� 3 ป� 24 ธันวาคม 2561 500,000 500,000

 รวมหุ�นกู� - ราคาตามมูลค�า    500,000 500,000

 หัก: ค�าใช�จ�ายทางตรงในการออกหุ�นกู�รอตัดจ�าย    (2,020) (4,087)  

 หุ�นกู� - สุทธิ    497,980 495,913

 หัก: หุ�นกู�ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป�    (497,980) -

 หุ�นกู� - ถึงกําหนดชําระมากกว�า 1 ป�    - 495,913

2560 2559

งบการเงินรวม

 ยอดคงเหลือต�นป� 33,371 26,240 59,611 33,950 29,656 63,606

 ต�นทุนบริการในป�จจบัน   2,093 2,206 4,299 2,088 2,173 4,261

 ต�นทุนดอกเบี้ย  544 511 1,055 483 621 1,104

 ผลประโยชน�ที่จ�ายในระหว�างป�  (2,162) (7,635) (9,797) (3,150) (6,210) (9,360)

 ยอดคงเหลือปลายป� 33,846 21,322 55,168 33,371 26,240 59,611

 ยอดคงเหลือต�นป� 13,198 1,708 14,906 13,056 2,297 15,353

 ต�นทุนบริการในป�จจบัน   160 102 262 166 111 277

 ต�นทุนดอกเบี้ย  88 36 124 79 48 127

 ผลประโยชน�ที่จ�ายในระหว�างป� - (505) (505) (134) (838) (972)

 โอนมาจากบริษัทย�อย - - - 31 90 121

 ยอดคงเหลือปลายป� 13,446 1,341 14,787 13,198 1,708 14,906

(หน�วย: พันบาท)

(หน�วย: พันบาท)

2560

ผลประโยชน�
หลังออก
จากงาน

ผลประโยชน�
หลังออก
จากงาน

ผลประโยชน�
ระยะยาวอื่น

ผลประโยชน�
ระยะยาวอื่น

รวม รวม

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

ผลประโยชน�
หลังออก
จากงาน

ผลประโยชน�
หลังออก
จากงาน

ผลประโยชน�
ระยะยาวอื่น

ผลประโยชน�
ระยะยาวอื่น

รวม รวม

2559
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รายงานประจําป�
2560

 ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงานรวมอยู�ในส�วนของกําไรหรือขาดทุนแสดงได�ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 25602559 2559

 ต�นทุนบริการในป�จจบัน  4,299 4,261 262 277

 ต�นทุนดอกเบี้ย  1,055 1,104 124 127

 โอนมาจากบริษัทย�อย - - - 121

 รวมค�าใช�จ�ายที่รับรู�ในส�วนของกําไรหรือขาดทุน 5,354 5,365 386 525

 ค�าใช�จ�ายดังกล�าวรับรู�ในส�วนของกําไรหรือขาดทุนในรายการต�อไปนี้ 
 ต�นทุนขาย 4,970 4,963 13 12

 ค�าใช�จ�ายในการขายและการบริหาร 384 402 373 513

(หน�วย: พันบาท)

(หน�วย: พันบาท)

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัยสะสมสําหรับผลประโยชน�หลังออกจากงานของ
 บริษัทฯ และบริษัทย�อยท่ีรับรู�ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู�เป�นส�วนหน่ึงของกําไรสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวน 19 ล�านบาท
 (2559: 19 ล�านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1 ล�านบาท, 2559: 1 ล�านบาท) 

 บริษัทฯ และบริษัทย�อยคาดว�าจะจ�ายชําระผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ป�ข�างหน�า เป�นจํานวนประมาณ 8 ล�านบาท (งบการเงิน
 เฉพาะกิจการ: จํานวน 2 ล�านบาท) (2559: จํานวน 7 ล�านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 1 ล�านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักในการจ�ายชําระผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย�อย
 ประมาณ 10 ป� (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ป�) (2559: 10 ป� งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ป�)
 

 สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย สรปได�ดังนี้

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญต�อมูลค�าป�จจบันของภาระผูกพันผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
 2560 สรปได�ดังนี้

 อัตราคิดลด (ร�อยละต�อป�) 2.75 2.75 2.75 2.75

 อัตราการข้ึนเงินเดือน (ร�อยละต�อป�) 3.00 3.00 3.00 3.00

 ราคาทอง (บาท) 19,000 19,000 19,000 19,000

 อัตราคิดลด (+/- ร�อยละ 0.50) (947) 1,491 (120) 127

 อัตราการข้ึนเงินเดือน (+/- ร�อยละ 1.00) 2,097 (1,448) 309 (290)

 ราคาทอง (+/- 1,000 บาท) 885 (404) 126 (125)

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น

25602559

ลดลง ลดลง

2559

(หน�วย: พันบาท)

26. ทุนสํารอง
 

 ทุนสํารองเกิดข้ึนจากการบันทึกราคายุติธรรมของสินทรัพย�ในบริษัทย�อย ณ วันท่ีลงทุนในบริษัทย�อยซ่ึงไม�สามารถนําไปจ�ายเงินป�นผลได�

164   



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน�วย: พันบาท)

27. ส�วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย�
 

 ส�วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย� คือ ส�วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ�

 ส�วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย�ดังกล�าวไม�สามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไม�สามารถจ�ายเป�นเงินป�นผลได�

28. สํารองตามกฎหมาย
 

 เพื่อให�เป�นไปตามมาตรา 116 แห�งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต�องจัดสรรกําไรสุทธิประจําป�ส�วนหนึ่งไว�เป�น
 ทุนสํารองไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป�หักด�วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ�ามี) จนกว�าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม�น�อยกว�า
 ร�อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล�าวไม�สามารถนําไปจ�ายเงินป�นผลได� ป�จจบัน บริษัทฯ ได�จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
 ไว�ครบถ�วนแล�ว

29. รายได�อื่น

 ยอดคงเหลือต�นป� 4,801,621 3,921,718 142,719 136,986

 ส�วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย�เพิ่มขึ้น - 889,284 - 5,733

 โอนกลับส�วนเกินทุนจากการตีราคาสําหรับการขายสินทรัพย� (1,708) (9,381) - -

 ยอดคงเหลือปลายป� 4,799,913 4,801,621 142,719 142,719

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 25602559 2559

 ดอกเบี้ยรับ 35,650 41,726 56,778 74,107

 เงินป�นผลรับ - 27,838 51,706 27,838

 กําไรจากการปรับมูลค�ายุติธรรมของเงินลงทุน - 345,660 - 649,126

  จากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน (หมายเหตุ 15) 
 กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย�อย (หมายเหตุ 14) 17,988 - 120,042 -

 กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร�วม (หมายเหตุ 15) 97,745 - - -

 กําไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค�ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน  5,215 18,887 - -

 ค�าธรรมเนียมการจัดการรับ 429 1,236 72,782 56,900

 อื่นๆ  20,849 26,034 1,415 1,239

 รวม  177,876 461,381 302,723 809,210

(หน�วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 25602559 2559
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30. ค�าใช�จ�ายตามลักษณะ
 

 รายการค�าใช�จ�ายแบ�งตามลักษณะประกอบด�วยรายการค�าใช�จ�ายที่สําคัญดังต�อไปนี้

31. ภาษีเงินได�
 
 ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรปได�ดังนี้

 เงินเดือน ค�าแรงและผลประโยชน�อื่นของพนักงาน 1,181,981 1,149,206 122,564 118,028

 ค�าเสื่อมราคา 363,498 340,791 7,690 5,639

 ค�าเช�าจ�ายตามสัญญาเช�าดําเนินงาน 264,250 245,696 33,410 35,379

 ค�าซ�อมแซมและบํารงรักษา 173,289 180,656 2,008 2,437

 ค�าน้ําและค�าไฟฟ�า 201,339 206,826 4,661 5,349

 ค�าธรรมเนียมในการบริหารงานและค�าสิทธิ 180,028 171,335 - -

 ค�านายหน�า  197,960 145,677 - -

 ค�าใช�จ�ายในการขายและการตลาด 213,998 239,562 378 2,427

 ต�นทุนค�าอาหารและเคร่ืองดื่ม 352,584 356,991 - -

 ที่ดินและงานก�อสร�างเพิ่มขึ้นระหว�างป� 1,065,170 595,649 6,932 -

 การเปล่ียนแปลงในต�นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย� (446,024) 247,187 (6,932) 65,278

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจําป�
2560

(หน�วย: พันบาท)

(หน�วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 25602559 2559

 ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรปได�ดังนี้

 ภาษีเงินได�ป�จจบัน
 ภาษีเงินได�นิติบุคคลสําหรับป� 97,171 101,651 - -

 รายการปรับปรงค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�นิติบุคคลของป�ก�อน (1,766) (1,654) - -

 ตัดจําหน�ายภาษีหัก ณ ที่จ�ายจ�ายล�วงหน�า 4,952 - - -

 ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี
 ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต�างชั่วคราวและ (31,996) 33,894 9,738 (3,285)

  การกลับรายการผลแตกต�างชั่วคราว
 ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�ที่แสดงอยู�ในงบกําไรขาดทุน 68,361 133,891 9,738 (3,285)

 ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีท่ีเก่ียวข�องกับผลกําไรท่ียังไม�เกิดข้ึนจากเงินลงทุน - 38,239 - 98,933

  ในหลักทรัพย�เผ่ือขาย
 ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีท่ีเก่ียวข�องกับส�วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย� - (224,243) - (1,433)

   - (186,004) - 97,500

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 25602559 2559

(หน�วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 25602559 2559
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(หน�วย: พันบาท)

 รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว�างกําไรทางบัญชีกับค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�มีดังนี้

 ส�วนประกอบของสินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี ประกอบด�วยรายการดังต�อไปนี้

 กําไรทางบัญชีก�อนภาษีเงินได�นิติบุคคล 131,469 511,680 103,719 648,859

    ร�อยละ ร�อยละ ร�อยละ ร�อยละ
 อัตราภาษีเงินได�นิติบุคคล 0-20 0-30 20 20

 กําไรทางบัญชีก�อนภาษีเงินได�นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 26,170 97,055 20,744 129,772

 รายการปรับปรงค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�นิติบุคคลของป�ก�อน (1,766) (1,654) - -

 ตัดจําหน�ายภาษีหัก ณ ที่จ�ายจ�ายล�วงหน�า 4,952 - - -

 ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:
  กําไรจากการปรับมูลค�ายุติธรรมของเงินลงทุนจาก
   การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน - (69,132) - (129,825)

  กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย�อยในระหว�างกลุ�มบริษัท  39,527 - - -

  กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร�วม (6,331) - - -

  เงินป�นผลรับ - (5,568) (10,341) (5,568)

  ขาดทุนทางภาษีที่ไม�ได�ใช� (17,284) 77,970 - 2,400

  ค�าใช�จ�ายต�องห�ามทางภาษี 23,093 35,220 (665) (64)

  รวม  39,005 38,490 (11,006) (133,057)

 ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�ที่แสดงอยู�ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 68,361 133,891 9,738 (3,285)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 25602559 2559

 สินทรัพย� (หนี้สิน) ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี
  ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม�ได�ใช� 189,945 175,845

  สํารองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน 11,034 11,922

  รายการเรียกเก็บระหว�างกันและบันทึกในต�นทุน 18,721 15,939

   การพัฒนาอสังหาริมทรัพย�และที่ดิน อาคารและอุปกรณ� 
  รายการอ่ืน ๆ ของสินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี 11,868 13,274

  ส�วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย� (1,587,138) (1,588,137)

  ผลแตกต�างชั่วคราวจากการรับรู�รายได�และต�นทุน (721,583) (740,374)

  กําไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค�ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน (163,847) (161,465)

 หนี้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีสุทธิ (2,241,000) (2,272,996)

 รายการในงบแสดงฐานะการเงินเป�นดังนี้
 สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี 98,128 83,964

 หนี้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี (2,339,128) (2,356,960)

 หนี้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีสุทธิ (2,241,000) (2,272,996)

(หน�วย: พันบาท)

2560 2559

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
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รายงานประจําป�
2560

งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม

 สินทรัพย� (หนี้สิน) ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี
  ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม�ได�ใช� 13,593 27,204

  สํารองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน 2,957 2,981

  รายการอ่ืน ๆ ของสินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี 1,326 1,257

  ส�วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย� (22,098) (22,145)

  ผลแตกต�างชั่วคราวจากการรับรู�รายได� (88,337) (92,224)

  กําไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค�ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน (24,649) (24,544)

 หนี้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีสุทธิ (117,208) (107,471)

2560 2559

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม�ได�ใช� จํานวน 282 ล�านบาท (2559: 369 ล�านบาท) ที่ไม�
 ได�บันทึกสินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย�อยพิจารณาแล�วเห็นว�าอาจไม�มีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ
 ที่จะนําขาดทุนทางภาษีที่ยังไม�ได�ใช�ข�างต�นมาใช�ประโยชน�ได�

 รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให�ประโยชน�ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม�ได�ใช�แสดงได�ดังนี้

 31 ธันวาคม 2560 - 22,673 - -

 31 ธันวาคม 2561 56,832 34,340 - -

 31 ธันวาคม 2562 51,287 48,627 - -

 31 ธันวาคม 2563 54,952 60,132 - -

 31 ธันวาคม 2564 38,585 203,549 - 11,552

 31 ธันวาคม 2565 80,467 - - -

    282,123 369,321 - 11,552

(หน�วย: พันบาท)

(หน�วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 25602559 2559

32. กําไรต�อหุ�นขั้นพื้นฐาน
 

 กําไรต�อหุ�นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับป�ที่เป�นของผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ (ไม�รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด�วยจํานวนถัวเฉลี่ย
 ถ�วงน้ําหนักของหุ�นสามัญที่ออกอยู�ในระหว�างป�

 กําไรส�วนท่ีเป�นของผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ (พันบาท) 59,535 380,252 93,981 652,144

 จํานวนถัวเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักของหุ�นสามัญ (พันหุ�น) 166,683 166,683 166,683 166,683

 กําไรต�อหุ�น (บาท/หุ�น) 0.36 2.28 0.56 3.91   

2560 25602559 2559

งบการเงินรวม

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หน�วย: ล�านบาท)

33. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
 

 บริษัทฯ และบริษัทย�อย และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย�อยได�ร�วมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
 เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด�วยเงินที่พนักงานจ�ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย�อยจ�ายสมทบให� และจะจ�ายให�กับพนักงานใน
 กรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว�าด�วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย�อย
 
 ในระหว�างป� บริษัทฯ และบริษัทย�อยรับรู�เงินสมทบดังกล�าวเป�นค�าใช�จ�ายดังต�อไปนี้

 บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน 4.1 3.0
   เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 บริษัท ลากูน�า แกรนด� จํากัด บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน 1.1 1.0
   เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 บริษัท บางเทาแกรนด� จํากัด บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน - 3.5 3.6
   ไทยพาณิชย� จํากัด
 บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน  บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน 6.3 6.8  
   เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด - บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน 0.6 0.7
    เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี่ (สิงคโปร�) จํากัด - คณะกรรมการกองทุน 1.4 1.5
    สํารองเล้ียงชีพกลาง
 บริษัท ลากูน�า เซอร�วิส จํากัด - บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน 2.2 2.1
    เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 บริษัท ลากูน�า ฮอลิเดย� คลับจํากัด - บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน 0.9 0.8
    เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 บริษัท ไทยวาพลาซ�า จํากัด บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน 3.9 3.5
   ทิสโก� จํากัด  เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 บริษัท ลากูน�า วิลเลจ จํากัด บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน - 0.7 0.9  
   เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 บริษัท ลากูน�า เอ็กซ�เคอร�ชั่น จํากัด - บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน 0.4 0.5
    เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 บริษัท ภูเก็ต รีสอร�ท ดีเวลลอปเมนต� จํากัด บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน 1.2 1.0  
   เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)

25592560พนักงานส�วนปฏิบัติการ พนักงานสํานักงาน

ชื่อผู�จัดการกองทุนฯ จํานวนเงินที่บริษัท
จ�ายสมทบ

34. เงินป�นผล
 
 เงินป�นผลที่ประกาศจ�ายในป� 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้ 

 เงินป�นผลจากกําไรสะสมของป� 2559 ที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 43.34 0.26

   วันท่ี 20 เมษายน 2560
 รวมเงินป�นผลสําหรับป� 2560  43.34

 เงินป�นผลระหว�างกาล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
   วันท่ี 10 สิงหาคม 2559 20.00 0.12

 เงินป�นผลจากกําไรสะสมของป� 2558 ที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป�
   วันท่ี 26 เมษายน 2559 60.01 0.36

 รวมเงินป�นผลสําหรับป� 2559  80.01

อนุมัติโดย รวมเงินป�นผล
(ล�านบาท)

เงินป�นผลต�อหุ�น
(บาท)
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รายงานประจําป�
2560

35. ภาระผูกพัน
 

 รายจ�ายฝ�ายทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ�ายฝ�ายทุนดังนี้

 ก) บริษัทย�อยมีภาระผูกพันท่ีเก่ียวข�องกับการก�อสร�างและปรับปรงสินทรัพย�ประเภทโรงแรมและสํานักงานให�เช�าเป�นจํานวน 22 ล�านบาท
  (2559: 13 ล�านบาท) 

 ข) บริษัทย�อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับโครงการก�อสร�างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย�ประมาณ 412 ล�านบาท (2559: 439 ล�านบาท)
 

 ค)  บริษัทย�อยแห�งหนึ่งได�เข�าทําสัญญาจะซื้อขายที่ดินกับบุคคลภายนอกจํานวนเนื้อที่ดินรวม 237 ไร� 1 งาน 39.6 ตารางวา ในการนี้
  บริษัทย�อยตกลงที่จะซื้อที่ดินเป�นคราวๆ ตามเงื่อนไขและข�อตกลงที่ระบุไว�ในสัญญาฯ โดยตกลงซื้อที่ดินครั้งแรกมีเนื้อที่ 53 ไร� 2 งาน
  3.4 ตารางวา สําหรับที่ดินส�วนท่ีเหลือจํานวน 183 ไร� 3 งาน 36.2 ตารางวา บริษัทย�อยมีสิทธิที่จะซื้อในภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
  โดยบริษัทย�อยได�ชําระเงินค�ามัดจําแล�วเป�นจํานวนเงิน 65 ล�านบาทและราคาซื้อขายที่ดินในส�วนท่ีเหลือนี้จะเพิ่มขึ้นในอัตราร�อยละ 5
  ทุกป� นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
 

 สัญญาการดําเนินงาน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทย�อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาดําเนินงานดังนี้
 ก) บริษัทย�อยได�ทําสัญญาการดําเนินงานหลายสัญญากับบริษัทคู�สัญญา โดยบริษัทคู�สัญญารับเป�นผู�ดําเนินงานโรงแรมและสนามกอล�ฟ
  ของบริษัทย�อย ในการนี้บริษัทย�อยผูกพันที่จะชําระค�าธรรมเนียมบริการต�างๆ ตามอัตรา เงื่อนไขและหลักเกณฑ�ที่ระบุไว�ในสัญญา
  สาระสําคัญของสัญญาดังกล�าวสรปได�ดังนี้

บริษัท ธุรกิจ ระยะเวลาตามสัญญา ค�าธรรมเนียมผู�บริหาร

 บริษัท บางเทาแกรนด� จํากัด อังสนา ลากูน�า ภูเก็ต บริษัท แซงชัวรี่ แมเนจเม�นท� จํากัด(1) 1.7.2555 - 31.3.2560 - ค�าสิทธิ์: ร�อยละ 3   
       ของรายได�รวม
    บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด� 1.4.2560 - 30.11.2574 -  ค�าสิทธิ์: ร�อยละ 3   
       รีสอร�ท จํากัด(2)   ของรายได�รวม
    บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด� 1.7.2555 - 30.11.2574 - ค�าธรรมเนียมการจัดการ: 
    รีสอร�ท (ประเทศไทย) จํากัด   ร�อยละ 10 ของกําไร 
       ขั้นต�นจากการดําเนินงาน
 บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด บันยัน ทรี ภูเก็ต  บริษัท แซงชัวรี่ แมเนจเม�นท� จํากัด (1) 1.1.2559 - 31.3.2560 -  ค�าสิทธิ์: ร�อยละ 2    
       ของรายได�รวม
    บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด� 1.4.2560 - 31.12.2568  - ค�าสิทธิ์: ร�อยละ 2    
    รีสอร�ท จํากัด(2)   ของรายได�รวม
    บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด� 1.1.2559 - 31.12.2568 -  ค�าความช�วยเหลือทาง   
      รีสอร�ท (ประเทศไทย) จํากัด (ก)  เทคนิค: ร�อยละ 7.5 ของ  
       กําไรข้ันต�นจากการ
       ดําเนินงาน
 บริษัท ไทยวาพลาซ�า จํากัด บันยัน ทรี กรงเทพ บริษัท แซงชัวรี่ แมเนจเม�นท� จํากัด (1) 1.7.2555 - 31.3.2560 -  ค�าสิทธิ์: ร�อยละ 3   
       ของรายได�รวม
    บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด� 1.4.2560 - 31.12.2564  -  ค�าสิทธิ์: ร�อยละ 3   
    รีสอร�ท จํากัด(2)   ของรายได�รวม
    บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด� 1.7.2555 - 31.12.2564 -  ค�าธรรมเนยีมการจัดการ:  
    รีสอร�ท (ประเทศไทย) จํากัด (ข)  ร�อยละ 10 ของกําไร
       ขั้นต�นจากการดําเนินงาน
 บริษัท ลากูน�า วิลเลจ จํากัด อังสนา วิลล�า รีสอร�ท  บริษัท แซงชัวรี่ แมเนจเม�นท� จํากัด (1) 1.8.2559 - 31.3.2560 -  ค�าสิทธิ: ร�อยละ 2   
   ภูเก็ต    ของรายได�รวม
    บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด� 1.4.2560 - 31.7.2584 -  ค�าสิทธิ: ร�อยละ 2   
    รีสอร�ท จํากัด(2)   ของรายได�รวม
    บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด� 1.8.2559  31.7.2584 -  ค�าธรรมเนียมการจัดการ:  
    รีสอร�ท (ประเทศไทย) จํากัด (ค)  ร�อยละ 7.5 ของกําไร
       ขั้นต�นจากการดําเนินงาน
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 ข) บริษัทฯ และบริษัทย�อยหลายแห�งมีภาระผูกพันที่เกี่ยวข�องกับผลตอบแทนเงินสดคืนให�แก�ผู�ที่เข�าร�วมโครงการให�เช�าวิลล�าโดยแบ�งเป�น
  ผลตอบแทนในอัตราคงท่ีหรือผลตอบแทนแปรผันตามรายได�หรือกําไรของโรงแรมท่ีเกิดข้ึนจริงสัญญาดังกล�าวมีระยะเวลา 3 ป�
 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีจํานวนเงินผลตอบแทนข้ันตํ่าท่ีต�องจ�ายในอนาคตภายใต�สัญญาดังกล�าว
  ดังน้ี

 ในระหว�างป� 2560 บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีรายจ�ายตามสัญญาเช�าเป�นจํานวนเงิน 31 ล�านบาท (2559: 44 ล�านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ:
 7 ล�านบาท, 2559: 7 ล�านบาท)
 

 ภาระจํายอมในการใช�ที่ดิน
 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย�อยบางแห�งมีที่ดินติดภาระจํายอมรวมจํานวนประมาณ 11 ไร� (2559: 10 ไร�) ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งที่ดินที่
 ติดภาระจํายอมดังกล�าวแสดงภายใต�หัวข�อต�นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�และที่ดิน อาคารและอุปกรณ� 

36. การค้ําประกัน

 ก) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย�อยซึ่งโดยส�วนใหญ�สําหรับการใช�ไฟฟ�า
  สาธารณูปโภคและช�องสัญญาณสื่อสารจํานวน 54 ล�านบาท (2559: 50 ล�านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2 ล�านบาท 2559:
  2 ล�านบาท) 

 ข) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีการคํ้าประกันเงินกู�ของบริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี โฮเท็ล จํากัด (LBTH) โดยการออก Letter
  of Indemnity ให�แก� บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส� จํากัด ซึ่งเป�นบริษัทแม�ของ LBTH การคํ้าประกันเงินกู�ของ LBTH นี้เป�นไปตาม
  สัดส�วนการถือหุ�นของบริษัทฯจํานวนร�อยละ 49.04 ที่มีใน LBTH (ลงทุนผ�านบริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด) (2560: ไม�มี)

บริษัท ธุรกิจ ระยะเวลาตามสัญญา ค�าธรรมเนียมผู�บริหาร

(1) เดิมชื่อ บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด� รีสอร�ท จํากัด
(2) เดิมชื่อบริษัท บันยัน ทรี คอร�ปอเรท จํากัด
(ก)  บริษัทผู�บริหารได�ใช�สิทธิต�ออายุสัญญาไปอีก 1 ครั้ง ครั้งละ 10 ป� 
(ข)  บริษัทผู�บริหารมีสิทธิต�ออายุสัญญานี้ไปได�อีก 1 ครั้ง ครั้งละ 20 ป� 
(ค)  คู�สัญญาฝ�ายใดฝ�ายหนึ่งมีสิทธิต�ออายุสัญญาได�อีก มีกําหนดเวลา 20 ป� โดยไม�จํากัดจํานวนครั้งในการต�ออายุ

 บริษัท ภูเก็ต รีสอร�ท                แคสเซีย ภูเก็ต บริษัท แซงชัวรี่ แมเนจเม�นท� จํากัด (1) 20.10.2558 - 31.3.2560 - ค�าสิทธิ: ร�อยละ 2
  ดีเวลลอปเมนต� จํากัด     ของรายได�รวม
    บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด�  1.4.2560 - 19.10.2583   -  ค�าสิทธิ: ร�อยละ 2
    รีสอร�ท จํากัด(2)   ของรายได�รวม
    บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด� 20.10.2558 - 19.10.2583 -  ค�าธรรมเนียมการจัดการ:
    รีสอร�ท (ประเทศไทย) จํากัด (ค)  ร�อยละ 7.5 ของกําไร
       ขั้นต�นจากการดําเนินงาน

 จ�ายชําระภายใน:
  ภายใน 1 ป� 19 31 5 6

  มากกว�า 1 ป� ถึง 5 ป� 17 40 13 18

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 25602559 2559

(หน�วย: ล�านบาท)
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37. การเสนอข�อมูลทางการเงินจําแนกตามส�วนงาน

 ข�อมูลส�วนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคล�องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู�มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด�านการดําเนินงานได�รับและ
 สอบทานอย�างสม่ําเสมอเพื่อใช�ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให�กับส�วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส�วนงาน 
 

 เพ่ือวัตถุประสงค�ในการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทย�อยจัดโครงสร�างองค�กรเป�นหน�วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ�และบริการ บริษัทฯ
 และบริษัทย�อยมีส�วนงานที่รายงานทั้งสิ้นดังนี้ 
 
 - ธุรกิจโรงแรมประกอบด�วยการดําเนินงานของโรงแรมและภัตตาคาร รวมท้ังธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ได�แก�  ธุรกิจสนามกอล�ฟและร�านขายสินค�า
 - ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย�ประกอบด�วยการขายอสังหาริมทรัพย�และการขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ
 - ธุรกิจให�เช�าพื้นที่อาคารสํานักงานประกอบด�วยการให�เช�าและบริการบนที่ดินและอาคารท่ีผู�บริหารกําหนดไว�เพื่อให�เช�า
 - สํานักงานใหญ� ประกอบด�วยค�าใช�จ�ายที่เกิดขึ้นของสํานักงานส�วนกลางและไม�ได�ป�นส�วนให�กับส�วนงานที่รายงานอื่น

 ไม�มีการรวมส�วนงานดําเนินงานในส�วนงานท่ีรายงานข�างต�น 

 ผู�มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต�ละหน�วยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือวัตถุประสงค�ในการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรร
 ทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส�วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงาน
 และสินทรัพย�รวมซึ่งวัดมูลค�าโดยใช�เกณฑ�เดียวกับที่ใช�ในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพย�รวมในงบการเงิน

 การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหว�างส�วนงานที่รายงานเป�นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสําหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
 
 ข�อมูลรายได�และกําไรของส�วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย�อยสําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต�อไปนี้

 รายได�ระหว�างส�วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล�ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจําป�
2560

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธุรกิจโรงแรม สํานักงานใหญ� รวมธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย�

ธุรกิจให�เช�าพื้นที่
อาคารสํานักงาน

 รายได�
 รายได�ส�วนงานดําเนินงาน 
  รายได�รวม 3,842 933 108 - 4,883
  รายได�ระหว�างส�วนงาน (184) (6) (13) - (203)
  รายได�จากบุคคลภายนอก 3,658 927 95 - 4,680
 ผลการดําเนินงาน
 ผลการดําเนินงานของส�วนงาน 215 47 31 (160) 133
 รายได�ที่ไม�ได�ป�นส�วน     142
 กําไรจากการดําเนินงานของส�วนงานและรายได�อื่น     275
 ดอกเบี้ยรับ 3 32 1 - 36
 ค�าใช�จ�ายทางการเงิน (117) (46) - (14) (177)
 ส�วนแบ�งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร�วม     (3)
 กําไรก�อนค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�     131
 ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได� (33) (21) (6) (8) (68)
 กําไรสําหรับป�     63
 
 ข�อมูลของส�วนงานอื่น
 ค�าเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ� 344 10 3 7 364
 ตัดจําหน�ายสิทธิการเช�า - 3 - - 3
 กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย�อย - - - 18 18
 กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร�วม - - - 98 98

(หน�วย: ล�านบาท)
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(หน�วย: ล�านบาท)

(หน�วย: ล�านบาท)

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

 รายได�
 รายได�ส�วนงานดําเนินงาน 
  รายได�รวม 3,681 1,320 104 - 5,105
  รายได�ระหว�างส�วนงาน (198) (14) (13) - (225)
       รายได�จากบุคคลภายนอก 3,483 1,306 91 - 4,880
 ผลการดําเนินงาน
  ผลการดําเนินงานของส�วนงาน 160 281 22 (173) 290
 รายได�ที่ไม�ได�ป�นส�วน     420
 กําไรจากการดําเนินงานของส�วนงานและรายได�อื่น     710
 ดอกเบี้ยรับ 2 39 1 - 42
 ค�าใช�จ�ายทางการเงิน (113) (69) - (8) (190)
 ส�วนแบ�งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร�วม     (50)
 กําไรก�อนค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�     512
 ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได� (86) (80) (4) 36 (134)
 กําไรสําหรับป�     378

 ข�อมูลของส�วนงานอื่น
 ค�าเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ� 323 10 3 5 341
 ตัดจําหน�ายสิทธิการเช�า - 3 - - 3
 กําไรจากการปรับมูลค�ายุติธรรมของเงินลงทุนจากการ  - - - 346 346
  โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 

ธุรกิจโรงแรม สํานักงานใหญ� รวมธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย�

ธุรกิจให�เช�าพื้นที่
อาคารสํานักงาน

 รายได�จากลูกค�าภายนอก
 ประเทศไทย 4,642 4,821

 ประเทศอื่นๆ 38 59

 รวม   4,680 4,880

 สินทรัพย�ไม�หมุนเวียนที่ไม�รวมเครื่องมือทางการเงิน
     และสินทรัพย�ภาษีเงินได�รอตัดบัญชี
 ประเทศไทย 12,900 13,326

 ประเทศอื่นๆ 61 65

 รวม   12,961 13,391

2560 2559

 รายได�จากลูกค�าภายนอกกําหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค�า

 ในป� 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย�อยไม�มีรายได�จากลูกค�ารายใดท่ีมีมูลค�าเท�ากับหรือมากกว�าร�อยละ 10 ของรายได�ของกิจการ
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38. ลําดับชั้นของมูลค�ายุติธรรม
 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีสินทรัพย�และหนี้สินท่ีวัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมหรือเป�ดเผยมูลค�ายุติธรรม
 แยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค�ายุติธรรม ดังนี้ 

 สินทรัพย�ที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรม  
 อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน - - 1,165 1,165

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� - ที่ดินและอาคาร - - 10,132 10,132

 สินทรัพย�ที่เป�ดเผยมูลค�ายุติธรรม
 เงินลงทุนในบริษัทร�วม - บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 826 - - 826

 หนี้สินท่ีเป�ดเผยมูลค�ายุติธรรม
 หุ�นกู�ชนิดไม�มีหลักประกัน - 484 - 484

 สินทรัพย�ที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุตธิรรม  
 อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน  - - 1,150 1,150

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� - ที่ดินและอาคาร - - 10,672 10,672

 สินทรัพย�ที่เป�ดเผยมูลค�ายุติธรรม 
 เงินลงทุนในบริษัทร�วม - บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 826 - - 826

 หนี้สินท่ีเป�ดเผยมูลค�ายุติธรรม 
 หุ�นกู�ชนิดไม�มีหลักประกัน - 465 - 465

 สินทรัพย�ที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรม  
 อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน  - - 186 186

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� - ที่ดินและอาคาร - - 35 35

 สินทรัพย�ที่เป�ดเผยมูลค�ายุติธรรม 
 เงินลงทุนในบริษัทร�วม - บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 826 - - 826

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจําป�
2560

(หน�วย: ล�านบาท)

(หน�วย: ล�านบาท)

(หน�วย: ล�านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดับ 1

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 3

รวม

รวม

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

31 ธันวาคม 2559
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39. เครื่องมือทางการเงิน

 39.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
  เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯ และบริษัทย�อยตามที่นิยามอยู�ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและ
  การเป�ดเผยข�อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด�วย เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น เจ�าหนี้
  การค�าและเจ�าหนี้อื่น เงินให�กู�ยืม เงินลงทุน เงินกู�ยืมระยะสั้น เงินกู�ยืมระยะยาว และหุ�นกู� บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข�องกับเครื่องมือ
  ทางการเงินดังกล�าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

  ความเสี่ยงด�านการให�สินเชื่อ 
  บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีความเสี่ยงด�านสินเชื่อจากลูกหนี้การค�าที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงแรม การให�เช�าพื้นที่และจากการขาย
  อสังหาริมทรัพย� อย�างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย�อยมีลูกค�าเป�นจํานวนมากรายและหลายหลาก ดังนั้น บริษัทฯ และ
  บริษัทย�อยจึงไม�คาดว�าจะได�รับความเสียหายจากการเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้เหล�านั้น
 

  ความเสี่ยงด�านอัตราดอกเบี้ย
  บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน ลูกหนี้การค�า ลูกหนี้การค�าระยะยาว
  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู�ยืม และหุ�นกู� สินทรัพย�และหนี้สินทางการเงินส�วนใหญ�ของบริษัทฯ และบริษัทย�อยมีอัตราดอกเบี้ย
  ที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล�เคียงกับอัตราตลาดในป�จจบัน บริษัทฯ และบริษัทย�อยจึงมิได�ใช�
  ตราสารอนุพันธ�เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังกล�าว 

  สินทรัพย�และหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพย�และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตรา
  ดอกเบี้ยคงท่ีสามารถแยกตามวันที่ครบกําหนดหรือวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม�หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม�
  ถึงก�อน ได�ดังนี้

 สินทรัพย�ที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรม
 อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน  - - 186 186

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� - ที่ดินและอาคาร - - 37 37

 สินทรัพย�ที่เป�ดเผยมูลค�ายุติธรรม
 เงินลงทุนในบริษัทร�วม - บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 826 - - 826

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน�วย: ล�านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

31 ธันวาคม 2559
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อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ยคงที่

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

 สินทรัพย�ทางการเงิน
 เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด  - - 1,002 8 1,010 0.25 - 0.85

 เงินลงทุนชั่วคราว 13 - - - 13 0.90

 ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น 192 - 13 500 705 3 - 9

 เงินฝากประจําระยะยาว - 2 - - 2 1.40

 ลูกหน้ีการค�าระยะยาว - 312 10 - 322 3 - 9

 หนี้สินทางการเงิน
 เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น - - - 925 925 -

 เงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  - - 510 - 510 3.63

 หุ�นกู�ชนิดไม�มีประกัน 498 - - - 498 5.15

 เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 2,726 - 2,726 4.53 - 5.03

 สินทรัพย�ทางการเงิน
 เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด  - - 40 - 40 0.25 - 0.375

 ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น - - - 46 46 -

 เงินฝากประจําระยะยาว - 2 - - 2 1.40

 เงินให�กู�ยืมระยะยาวแก�บริษัทย�อย - - 978 - 978 4.19

 หนี้สินทางการเงิน
 เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น - - - 35 35 -

 เงินกู�ยืมระยะยาวจากบริษัทย�อย - - 346 - 346 2.10 - 6.73

 เงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - 260 - 260 3.65

 เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 75 - 75 4.53

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจําป�
2560

(หน�วย: ล�านบาท)

(หน�วย: ล�านบาท)

ภายใน 1 ป�

ภายใน 1 ป�

มากกว�า 1 ป�
ถึง 5 ป�

มากกว�า 1 ป�
ถึง 5 ป�

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม�มี
อัตราดอกเบี้ย

ไม�มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร�อยละต�อป�)

อัตราดอกเบี้ย
(ร�อยละต�อป�)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน�วย: ล�านบาท)

(หน�วย: ล�านบาท)

 สินทรัพย�ทางการเงิน 
 เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด   - - 662 8 670 0.375 - 0.85

 เงินลงทุนชั่วคราว 13 - - - 13 1.40

 ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น 238 - 13 421 672 3 - 12

 เงินฝากประจําระยะยาว - 2 - - 2 1.40

 ลูกหน้ีการค�าระยะยาว - 371 22 - 393 3 - 12

 

 หนี้สินทางการเงิน
 เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น - - - 819 819 -

 เงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - 515 - 515 3.60 - 5

 หุ�นกู�ชนิดไม�มีประกัน - 496 - - 496 5.15

 เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 3,048 - 3,048 4.48 - 5.28

 สินทรัพย�ทางการเงิน
 เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด  - - 18 - 18 0.375

 ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น - - - 182 182 -

 เงินฝากประจําระยะยาว - 2 - - 2 1.40

 เงินให�กู�ยืมระยะยาวแก�บริษัทย�อย - - 1,116 - 1,116 6.01

 หนี้สินทางการเงิน
 เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น - - - 34 34 -

 เงินกู�ยืมระยะยาวจากบริษัทย�อย - - 747 - 747 2.10 - 6.62

 เงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - 265 - 265 3.65

อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ยคงที่

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ภายใน 1 ป�

ภายใน 1 ป�

มากกว�า 1 ป�
ถึง 5 ป�

มากกว�า 1 ป�
ถึง 5 ป�

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม�มี
อัตราดอกเบี้ย

ไม�มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร�อยละต�อป�)

อัตราดอกเบี้ย
(ร�อยละต�อป�)

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค�าและการกู�ยืมหรือให�กู�ยืมเป�นเงิน
 ต�างประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงจากการที่มีเงินลงทุนในบริษัทย�อยและบริษัทร�วมในต�างประเทศซึ่งบริษัทฯ มิได�ทําสัญญา
 ป�องกันความเสี่ยงไว�
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจําป�
2560

 บริษัทฯ และบริษัทย�อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย�และหนี้สินทางการเงินที่เป�นเงินตราต�างประเทศดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560
(ล�าน)

2560
(ล�าน)

2560
(ล�าน)

2560
(ล�าน)

2559
(ล�าน)

2559
(ล�าน)

2559
(ล�าน)

2559
(ล�าน)

2560
(บาทต�อหนึ่งหน�วย
เงินตราต�างประเทศ)

2559
(บาทต�อหนึ่งหน�วย
เงินตราต�างประเทศ)

 เหรียญสหรัฐอเมริกา 2 2 - - - - - - 32.6407 35.7843

สกุลเงิน
สินทรัพย�ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย�ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 39.2 มูลค�ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
  บริษัทฯ และบริษัทย�อยประมาณมูลค�ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลักเกณฑ�ดังนี้

  ก) สินทรัพย�และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน ได�แก� เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค�าและเจ�าหนี้
   การค�า แสดงมูลค�ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค�าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
  ข) หุ�นกู�ที่จ�ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่แสดงมูลค�ายุติธรรมโดยการคํานวณมูลค�าป�จจบันของกระแสเงินสดจ�ายในอนาคต  คิดลดด�วย
   อัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดป�จจบัน
  ค) เงินกู�ยืมระยะสั้นและระยะยาวที่จ�ายดอกเบี้ยในอัตราใกล�เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดแสดงมูลค�ายุติธรรมโดยประมาณตาม
   มูลค�าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

  สินทรัพย�และหน้ีสินทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย�อยมีมูลค�ายุติธรรมใกล�เคียงกับมูลค�าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
  ยกเว�นรายการดังต�อไปนี้

 หนี้สินทางการเงิน
 หุ�นกู�ชนิดไม�มีประกัน 498 496 484 465

(หน�วย: ล�านบาท)

2560

มูลค�าตามบัญชี มูลค�ายุติธรรม

25602559 2559

งบการเงินรวม

40. การบริหารจัดการทุน 
 
 วัตถุประสงค�ในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯ คือ การจัดให�มีซ่ึงโครงสร�างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการดํารงไว�ซ่ึงความสามารถ
 ในการดําเนินธุรกิจอย�างต�อเนื่อง 
 

 ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ�มบริษัทมีอัตราส�วนหนี้สินต�อทุน (Debt-to-Equity Ratio) เท�ากับ 0.65:1
 (2559: 0.63:1) และบริษัทฯ มีอัตราส�วนเท�ากับ 0.15 (2559: 0.21:1)
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41. คดีความ 
 
 บริษัทในเครือบริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) จํานวน 4 บริษัท และกรรมการบริษัทในเครือดังกล�าวอีก 10 คน ถูกฟ�อง
 เป�นจําเลยในคดีของศาลจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2552 โดยโจทก�อ�างในคําฟ�องว�าโจทก�ได�ซื้อห�องชุดของอาคารชุดอัลลามันดา 1
 ในระหว�างป� 2534 ถึง 2538 โดยในสัญญาซื้อขายระบุว�าโครงการมีที่ดินประมาณ 20 ไร� แต�ในหนังสือสําคัญจดทะเบียนอาคารชุด
 อัลลามันดา 1 ระบุว�ามีที่ดินจํานวน 9 ไร� 2 งาน 9 ตารางวา ดังนั้นถือว�าจําเลยผิดสัญญาซื้อขาย โจทก�จึงเรียกร�องให�จําเลยโอนที่ดิน
 ตามที่ระบุไว�ในสัญญาซื้อขายจํานวน 10 ไร� 3 งาน 97.1 ตารางวา ให�กับนิติบุคคลอาคารชุดอัลลามันดา 1 ในฐานะโจทก�ที่ 10 หรือชดใช�
 เงินจํานวน 132 ล�านบาท แทนในกรณีที่ไม�สามารถโอนที่ดินได� และโจทก�ยังได�ฟ�องเรียกค�าเสียหายอีกจํานวน 56 ล�านบาท สําหรับการ
 ละเมิดการใช�ท่ีดินท่ีควรจะเป�นทรัพย�สินส�วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุดอัลลามันดา 1 ซ่ึงรวมจํานวนเงินท่ีโจทก�เรียกร�องท้ังส้ิน 188 ล�านบาท
 พร�อมดอกเบี้ยในอัตราร�อยละ 7.5 ต�อป� นับถัดจากวันฟ�องจนกว�าจําเลยจะได�ชําระเสร็จสิ้น พร�อมกันนี้โจทก�ยังได�ฟ�องกรรมการบริษัท
 ในเครือทั้งในอดีตและป�จจบันอีก 10 คน เป�นจําเลยที่ 5 ถึง 14 ในฐานะที่เป�นตัวแทนของบริษัทในเครือซึ่งเป�นจําเลยที่ 1 ถึง 4 เพื่อให�
 ร�วมกันรับผิดตามฟ�องด�วย
 

 โจทก�ได�ยื่นคําร�องขอให�ศาลมีคําสั่งคุ�มครองชั่วคราวเพื่อห�ามมิให�จําเลย จําหน�าย จ�าย โอน และแก�ไข เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโฉนดที่ดิน
 ทั้ง 9 แปลงของจําเลยที่มีข�อพิพาทอยู�ในคดีนี้กับสํานักงานที่ดิน ในระหว�างที่คดีนี้ยังอยู�ในการพิจารณาของศาล เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555
 ศาลได�มีคําสั่งอนุญาตคําร�องขอคุ�มครองชั่วคราวของโจทก�
 

 ในวันท่ี 27 มิถุนายน 2557 ศาลจังหวัดภูเก็ตได�พิพากษาส่ังให�จําเลย (1) โอนท่ีดินจํานวน 9 แปลง เน้ือท่ีรวมท้ังส้ิน 10 ไร� 3 งาน  97.1 ตารางวา
 ให�แก�โจทก� (2) ชําระค�าเสียหายจากการนําที่ดินจํานวน 2 แปลงไปใช�ประโยชน�เป�นจํานวนเงิน 5,890,956 บาท พร�อมดอกเบี้ยในอัตรา
 ร�อยละ 7.5 ต�อป� นับตั้งแต�วันถัดจากวันฟ�องเป�นต�นไปจนกว�าจะชําระเสร็จ (3) ชําระค�าเสียหายจํานวนเงิน 16,000.79 บาทต�อวัน
 นับตั้งแต�วันถัดจากวันฟ�องเป�นต�นไปจนกว�าจะโอนที่ดินดังกล�าวให�แล�วเสร็จ และ (4) ชําระค�าทนายความให�แก�โจทก�เป�นจํานวนเงิน
  500,000 บาท เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2558 บริษัทย�อยได�ย่ืนอุทธรณ�คําพิพากษาต�อศาลช้ันต�นเป�นท่ีเรียบร�อยแล�ว เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2558
 ศาลอุทธรณ�ได�มีคําส่ังให�จําเลยวางหลักประกันจํานวน 36 ล�านบาท เพ่ือเป�นประกันสําหรับค�าเสียหายท่ีศาลช้ันต�นได�พิพากษาให�จําเลยชําระ
 ให�กับโจทก� เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ศาลจังหวัดภูเก็ตได�พิจารณาให�สิทธิบริษัทนําที่ดินที่จังหวัดเชียงรายใช�เป�นหลักประกันดังกล�าว

 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ศาลอุทธรณ�ได�พิพากษาแก�สั่งให�จําเลยโอนที่ดินจํานวน 8 แปลง จากทั้งหมด 9 แปลงตามที่ศาลชั้นต�นได�
 พิพากษาไว� เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 4 ไร� 1 งาน 90.9 ตารางวา ให�เป�นทรัพย�ส�วนกลางของอาคารชุดอัลลามันดา 1 ศาลอุทธรณ�ยังตัดสินว�าจําเลย
 ไม�ได�ทําละเมิดต�อโจทก�ในการนําท่ีดินไปใช�ประโยชน�  ดังน้ันจําเลยจึงไม�ต�องชดใช�ค�าเสียหายให�กับโจทก� รวมท้ังศาลอุทธรณ� ได�ยกฟ�องโจทก�
 ในส�วนของจําเลยที่ 5 ถึง 14 ซึ่งเป�นกรรมการของบริษัททั้งหมด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 จําเลยได�ยื่นคําร�องขออนุญาตยื่นฎีกาและฎีกา
 ต�อศาลฎีกา และเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 จําเลยได�ยื่นคําคัดค�านคําร�องของโจทก�ที่ขออนุญาตฎีกา
 

 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ� 2561 โจทก�และจําเลยได�ลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อที่จะยุติข�อพิพาทในคดีนี้เรียบร�อยแล�วและ
 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ� 2561 ทนายความของท้ังโจทก�และจําเลยได�ร�วมกันยื่นคําร�องต�อศูนย�ไกล�เกลี่ยและประนอมข�อพิพาทในศาลฎีกา
 เพื่อขอให�ศาลฎีกามีคําพิพากษาตามยอมให�เป�นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนี้

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย�อยได�บันทึกค�าเผื่อหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีนี้เป�นจํานวนเงิน 41.0 ล�านบาท (2559: 40.6 ล�านบาท)
 ค�าเผื่อหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล�าวจะถูกปรับปรงตามคําพิพากษาของศาลเมื่อคดีสิ้นสุด
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42. เหตุการณ�ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ� 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติเพื่อนําเสนอต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ�ายป�นผล
 จากกําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยจ�ายป�นผลเป�นเงินสดในอัตราหุ�นละ 0.38 บาท การจ�ายเงินป�นผลดังกล�าวขึ้นอยู�กับ
 การอนุมัติของผู�ถือหุ�น 

43. การอนุมัติงบการเงิน
 

 งบการเงินน้ีได�รับอนุมัติให�ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ� 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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รายงานประจําป�
2560
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ค�าตอบแทนของผู�สอบบัญช ีสําหรับรอบป�บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค�าสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย�อยจ�ายค�าสอบบัญชีให�สํานักงานสอบบัญชี สําหรับรอบป�บัญชีเป�นจํานวนเงิน 7,500,000 บาท บริษัทย�อยมีการจ�าย
ค�าสอบบัญชีให�สํานักงานสอบบัญชีรายอื่นเป�นจํานวนเงิน 908,820 บาท โดยจํานวนนี้ไม�รวมค�าสอบบัญชีที่จ�ายโดยบริษัทร�วม

ค�าบริการอื่น

บริษัทฯ และบริษัทย�อยไม�มีจ�ายค�าตอบแทนของงานบริการอื่นสําหรับการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร�วมกันของบัญชียอดขายสุทธิและค�าปรึกษา
อื่นๆ ให�สํานักงานสอบบัญชีรายอื่นสําหรับรอบป�บัญชี และไม�มีภาระจะต�องจ�ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให�บริการไม�แล�วเสร็จใน
รอบป�บัญชี 2560 

ค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชี
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หน�วยงานกํากับบริษัทที่ออกหลักทรัพย�
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� (“ก.ล.ต.”)
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรงเทพฯ 10900 
ประเทศไทย
โทรศัพท� 66 (0) 2033 9999    
โทรสาร 66 (0) 2033 9660
อีเมล�  info@sec.or.th      
Homepage www.sec.or.th
หน�วยงานกํากับบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย�ฯ”)
อาคารตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 2009 9000 และ 66 (0) 2009 9999     
โทรสาร   66 (0) 2009 9991
อีเมล�  SETContactCenter@set.or.th      
Homepage www.set.or.th
นายทะเบียนหลักทรัพย�
บริษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท� 66 (0) 2009 9000
โทรสาร   66 (0) 2009 9991
อีเมล�  SETContactCenter@set.or.th      
Homepage www.set.co.th/tsd
ผู�สอบบัญชี
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดย 
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182
และ/หรือ นางสาวร�งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516
และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659
และ/หรือ นางสาวพิมพ�ใจ มานิตขจรกิจ  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 
และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธ�พงษ�สานนท� ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5872
อาคารเลครัชดา ชั้น 33
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท� 66 (0) 2264 0777
โทรสาร 66 (0) 2264 0789-90
บริษัท เอสดี สอบบัญชีและที่ปรึกษา จํากัด โดย
นายสมศักดิ์ ธนไพศาลสกุล ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5794 และ/หรือ
นางพรรนิภา รัตนเจริญ ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8462
120/590 ถนนนนทรี แขวงช�องนนทรี เขตยานนาวา 
กรงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 2681 3371
ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท อัลเลน แอนด� โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารสินธร 3 ชั้น 22 
130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 2263 7600
โทรสาร  66 (0) 2263 7699           

บริษัท สํานักกฎหมาย อัมพร อนุพร แอนด� แอสโซซิเอทส� จํากัด
80/2 ตรอกเสถียร ถนนตะนาว แขวงศาลเจ�าพ�อเสือ
เขตพระนคร กรงเทพฯ 10200 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 2622 0200
โทรสาร  66 (0) 2622 0198
บริษัท เบเคอร� แอนด� แม็คเค็นซี่ จํากัด
อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 25
990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 2636 2000
โทรสาร  66 (0) 2636 2111
บริษัท สํานักกฎหมายธรรมนิติ จํากัด
อาคารนายเลิศทาวเวอร� ชั้น 4 
2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 2252 1260
โทรสาร  66 (0) 2252 1104
บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร� (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารเอ็มไพร�ทาวเวอร� ชั้น 47 ห�อง 4707
195 ถนนสาทรใต� แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 2686 8500
โทรสาร  66 (0) 2670 0131
บริษัท สํานักกฎหมายจักรพงษ�ทนายความ จํากัด
195 ซอยสันนิบาตเทศบาล ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม 
เขตจตุจักร กรงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 2930 0123
โทรสาร  66 (0) 2513 6011
บริษัท อรรถวรเดช แอนด� แอสโซซิเอทส� จํากัด 
อาคารศรีจลทรัพย� ชั้น 12  44 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 2613 9449

บริษัท วีระวงค� ชินวัฒน� และเพียงพนอ จํากัด
อาคารเมอร�คิวรี่ ชั้น 22
540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 2264 8000
โทรสาร  66 (0) 2657 2222
ที่ปรึกษาทางการเงิน
-ไม�มี-
ธนาคารที่ติดต�อประจํา
ธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ�
ธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร
ธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ�
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักสีลม
ธนาคารกรงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ�
ธนาคารกรงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสีลม
ข�อมูลอื่นท่ีเกี่ยวข�อง
-ไม�มี-

บุคคลอ�างอิง

รายงานประจําป�
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บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ� 
อาคารไทยวา 1 ชั้น 7, 22 และ ชั้น 24
21/17 บี, 21/17 ซี, 21/65, 21/66 และ 21/68          
ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท� 66 (0) 2677 4455
โทรสาร 66 (0) 2285 0733
อีเมล� ir@lagunaresorts.com 

สํานักงานภูเก็ต
390/1 หมู� 1 ถนนศรีสุนทร  ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 7636 2300 
โทรสาร 66 (0) 7632 4061
อีเมล� info@lagunaphuket.com

โรงแรมบันยัน ทรี กรงเทพ
21/100 ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท� 66 (0) 2679 1200
โทรสาร 66 (0) 2679 1199
อีเมล� bangkok@banyantree.com
 
โรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต 
33, 33/27 หมู� 4 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
โทรศัพท� 66 (0) 7637 2400 
โทรสาร 66 (0) 7632 5552
อีเมล� phuket@banyantree.com

โรงแรมอังสนา ลากูน�า ภูเก็ต 
10 หมู� 4 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
โทรศัพท� 66 (0) 7635 8500
โทรสาร 66 (0) 7632 4108
อีเมล� reservations-lagunaphuket@angsana.com

โรงแรมลากูน�า แคสเซีย ภูเก็ต
64 หมู� 4 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
โทรศัพท� 66 (0) 7635 6999
โทรสาร 66 (0) 7635 6900-01
อีเมล� reservations-phuket@cassia.com 

โรงแรมลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ ภูเก็ต รีสอร�ท
61 หมู� 4 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
โทรศัพท� 66 (0) 7627 1888 
โทรสาร 66 (0) 7627 1853
อีเมล� inforesort@lagunaholidayclub.com

โรงแรมอังสนา วิลล�า รีสอร�ท ภูเก็ต 
ลากูน�า วิลเลจ
142/3 หมู� 6 ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
โทรศัพท� 66 (0) 7633 6900 
โทรสาร 66 (0) 7633 6970
อีเมล�  reservations-villasresort@angsana.com

สถานประกอบการ
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ลากูน�ากอล�ฟภูเก็ต
34 หมู� 4 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
โทรศัพท� 66 (0) 7632 4350
โทรสาร 66 (0) 7632 4351
อีเมล� golf@lagunaphuket.com

เควสท� 
322/1 หมู� 2 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
โทรศัพท� 66 (0) 7636 2300 ต�อ 1803
 66 (0) 7636 2330 ext 7
โทรสาร 66 (0) 7636 2370
อีเมล� info@questleadingtheway.com

คาแนล วิลเลจ ลากูน�า ช�อปป��ง 
390/1 หมู� 1 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
โทรศัพท� 66 (0) 7636 2330 
โทรสาร 66 (0) 7636 2331
อีเมล� shopping@lagunaphuket.com
 assist-shopping@lagunaphuket.com

ลากูน�า ทัวร�
390/1 หมู� 1 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
โทรศัพท� 66 (0) 7636 2330 ต�อ 8
โทรสาร 66 (0) 7636 2370
อีเมล� tours@lagunaphuket.com

ลากูน�า พร็อพเพอร�ตี้ เซลส�
390/1 หมู� 1 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
โทรศัพท� 66 (0) 7636 2333
โทรสาร 66 (0) 7636 2334
อีเมล� info@lagunaproperty.com

เรินเทิ่น พูล โอนเนอร� เซอร�วิส
ยูนิต 28-29 คาแนล วิลเลจ
390/1 หมู� 1 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
โทรศัพท� 66 (0) 7636 2330 ต�อ 2401-3 
โทรสาร 66 (0) 7636 2342
อีเมล� sanctuaryclub@banyantree.com

บริการโครงการท่ีพักอาศัย
57 หมู� 4 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
โทรศัพท� 66 (0) 7630 5650
โทรสาร 66 (0) 7630 5653
อีเมล� admin-estateservices@lagunaphuket.com

ลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ - สํานักงานภูเก็ต
390/1 หมู� 1 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
โทรศัพท� 66 (0) 7636 2400
โทรสาร 66 (0) 7636 2401
อีเมล� info@lagunaholidayclub.com

ลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ - สํานักงานกรงเทพฯ
อาคารไทยวา 1 ชั้น 7 
21/15 ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ
เขตสาทร กรงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท� 66 (0) 2690 4900
โทรสาร 66 (0) 2690 4901
อีเมล� info@lagunaholidayclub.com

บริษัท ลากูน�าเซอร�วิส จํากัด 
57 หมู� 4 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
โทรศัพท� 66 (0) 7630 5639 - 42
โทรสาร 66 (0) 7630 5643

โบสถ�สําหรับประกอบพิธีวิวาห� 
390/62 หมู� 1 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
โทรศัพท� 66 (0) 7632 4101 ext 8566-7    
โทรสาร 66 (0) 7627 1465
อีเมล� weddings-lagunaphuket@angsana.com

บริษัท ไทยวาพลาซ�า จํากัด
อาคารไทยวา 1 ชั้น 22 และ 24
21/65, 21/66 และ 21/68 ถนนสาทรใต� 
แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท�  66 (0) 2677 4455 
โทรสาร  66 (0) 2285 0733

สถานบริการอื่น
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ชื่อย�อ ช่ือเต็ม

AVCI บริษัท เอวีซี อินโดนีเซีย จํากัด 
BGL บริษัท บางเทาแกรนด� จํากัด
BI บริษัท ไบเบซ อินเวสท�เมนท� จํากัด 
BT1 บริษัท บางเทา (1) จํากัด
BT2 บริษัท บางเทา (2) จํากัด
BT3 บริษัท บางเทา (3) จํากัด
BT4 บริษัท บางเทา (4) จํากัด
BTC บริษัท บันยัน ทรี ไชน�า จํากัด
BTD บริษัท บางเทา ดีเวลลอปเมนท� จํากัด
BTG(S) บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี่ (สิงคโปร�) จํากัด
BTG(T) บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
CGL บริษัท เชียร� โกลเดน จํากัด
HHBR บริษัท หัวหิน บีช รีสอร�ท จํากัด
L3 บริษัท ลากูน�า (3) จํากัด
LBTH บริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี โฮเท็ล จํากัด
LBTL บริษัท ลากูน�า บันยัน ทรี จํากัด
LEL บริษัท ลากูน�า เอ็กซ�เคอร�ชั่น จํากัด
LGL บริษัท ลากูน�า แกรนด� จํากัด
LHC บริษัท ลากูน�า ฮอลิเดย� คลับ จํากัด
LLL บริษัท ลากูน�า เลคส� จํากัด
LRH บริษัท ลากูน�า รีสอร�ท แอนด� โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
LSC บริษัท ลากูน�าเซอร�วิส จํากัด
LVL บริษัท ลากูน�า วิลเลจ จํากัด
MCP บริษัท แม�จันทร�พร็อพเพอร�ตี้ จํากัด
PKRD บริษัท ภูเก็ต รีสอร�ท ดีเวลลอปเมนต� จํากัด
PSD บริษัท ปายสะมาด ดิเวลลอปเมนท� จํากัด
TLDC บริษัท ถลางพัฒนา จํากัด
TRL บริษัท ทรอป�คอล รีสอร�ท จํากัด
TWDC บริษัท ทวิน วอเตอร�ส ดีเวลล็อปเมนท� จํากัด
TWPC บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
TWPL บริษัท ไทยวาพลาซ�า จํากัด
TWRH บริษัท ทีดับบลิวอาร� โฮลดิ้งส� จํากัด
TWT บริษัท ไทยวาทาวเวอร� จํากัด
TWT2 บริษัท ไทยวาทาวเวอร� (2) จํากัด

ชื่อย�อและชื่อเต็มของบริษัท
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