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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 
 
บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ก่อตัง้ในปี 2526 ได้ซือ้ที่ดินขนาดใหญ่ ซึง่เดิมเป็นที่ตัง้เหมืองดีบกุร้างแหง่หนึ่ง
บนหาดบางเทา จงัหวดัภเูก็ต ประเทศไทย โดยตอ่มาได้มีการพฒันาเป็นโรงแรม ลากนู่า ภเูก็ต ในรูปแบบรีสอร์ทพกัตากอากาศครบวงจร   
 
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ) คือ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  นอกจากนี ้บริษัทย่อยยงัประกอบ
ธุรกิจสนามกอล์ฟ ธุรกิจร้านขายสินค้า ธุรกิจให้เชา่พืน้ที่อาคารส านกังานและรีสอร์ท และธุรกิจขายสิทธิการพกัในที่พกัตากอากาศ 
 
1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1.1  วิสัยทศัน์และพันธกิจ 
 

วิสัยทศัน์ขององค์กร  

เป็นผู้น าในธุรกิจโรงแรมและการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในระดบันานาชาติ  ที่มุ่งมัน่รักษาสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม และท าให้ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุระดบัได้รับความพงึพอใจสงูสดุ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการพฒันาธุรกิจที่ยัง่ยืนในระยะยาว 
 

พันธกิจขององค์กร  

บริษัทฯ มีพนัธกิจที่ชดัเจนในการส่งเสริมเป้าหมายทางธุรกิจและสร้างผลตอบแทนสงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้น พนัธกิจหลกัที่ส าคญัของ
บริษัทฯ คือ การสร้างวฒันธรรมการท างานแบบร่วมมือและประสานงานกันระหวา่งธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือสร้างความ
ประทบัใจให้แก่ลกูค้าของโรงแรม สมาชิกสิทธิการพกัในที่พักตากอากาศ และเจ้าของบ้านพกัทกุท่านใน ลากูน่า ภเูก็ต ซึ่งเป็น
พืน้ที่การลงทุนที่ส าคญัที่สุดของบริษัทฯ และเพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงการพึ่งพาการประกอบธุรกิจใน ลากูน่า ภเูก็ต แต่เพียงแห่ง
เดียวมากเกินไป บริษัทฯ จึงได้ขยายการลงทนุออกไปนอกจงัหวดัภเูก็ตอย่างตอ่เน่ือง โดยกระจายโครงการลงทนุไปในพืน้ที่ส่วน
อ่ืนๆ ของประเทศไทย ภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน อีกทัง้การแสวงหาแนวทาง
วิธีการด าเนินงานในลกัษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอนัเป็นส่วนส าคญัเหนือสิ่งอ่ืนใดในพนัธกิจของบริษัทฯ นอกเหนือไปจาก
การสร้างความเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองจากการขยายธุรกิจ นวตักรรม และการครองสว่นแบง่ตลาดสงูสดุ 
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1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 

เหตุการณ์ส าคัญ 
 

2530   โรงแรมดสุิตธานี ลากนูา่ ภเูก็ต (เดิมชื่อ โรงแรมดสุิต ลากนู่า รีสอร์ท) เร่ิมเปิดด าเนินการ  

2534   โรงแรมลากนู่า บีช รีสอร์ท เร่ิมเปิดด าเนินการ 

2535   โรงแรมเชอราตนั แกรนด์ ลากนู่า ภเูก็ต และ ลากนู่า ภเูก็ต กอล์ฟ คลบั เร่ิมเปิดด าเนินการ 

2536   บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเร่ิมด าเนินงานกิจการขายอสงัหาริมทรัพย์ 
  โดยเร่ิมด้วยการขายห้องชดุคอนโดมิเนียม อลัลามนัดา 

2538   โรงแรมบนัยนั ทรี ภเูก็ต ซึง่เป็นโรงแรมแหง่แรกของ บนัยนั ทรี รีสอร์ท เร่ิมเปิดด าเนินการอยา่งเป็นทางการ 

2541   ลากนู่า ฮอลิเดย์ คลบั เร่ิมเปิดด าเนินการ 

2545   กลุม่บริษัทฯ ซือ้ที่ดินที่อยูต่ิดกบั ลากนูา่ ภเูก็ต อีกหนึ่งผืนเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการพฒันาโครงการตอ่ไปในอนาคต 

2548   กลุม่บริษัทฯ ได้ซือ้บริษัท ไทยวาพลาซา่ จ ากดั ซึง่เป็นเจ้าของโรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ และอาคารส านกังาน  

2549   โรงแรมบนัยนั ทรี ลิเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เร่ิมเปิดด าเนินการ และโรงแรมลากนู่า ฮอลิเดย์ คลบั ภเูก็ต  
  รีสอร์ท เร่ิมเปิดด าเนินการภายใต้ธุรกิจขายสิทธิการพกัในที่พกัตากอากาศ 

2551  กลุม่บริษัทฯ ท าสญัญาซือ้ที่ดินเพ่ิมเตมิบริเวณที่ติดกบั ลากนู่า ภเูก็ต เพ่ือการพฒันาในอนาคต 

2552  กลุม่บริษัทฯ ลงทนุในกองทนุบนัยนั ทรี อินโดไชน่า โฮสปิทลัลิตี ้ซึง่ก าลงัด าเนินการพฒันารีสอร์ทแบบครบวงจร 
  ในเมืองเว้  ประเทศเวียดนาม  

  โรงแรมเอ้าท์ริกเกอร์ ลากนู่า ภเูก็ต รีสอร์ท แอนด์ วิลลา่ เร่ิมเปิดด าเนินการในเดือนธันวาคม 

2553  ขายโรงแรมดสุิตธานี ลากนู่า ภเูก็ต ในเดือนตลุาคม 

2554  ขายโรงแรมลากนู่า บีช รีสอร์ท ในเดือนพฤษภาคม 

  มีการปิดโรงแรมเชอราตนั แกรนด์ ลากนู่า ภเูก็ต ในกลางปี 2554 เพ่ือท าการปรับปรุงโรงแรมครัง้ใหญ่ พร้อมกบั 
  เปลี่ยนการบริหารและชื่อเป็นโรงแรมองัสนา ลากนู่า ภเูก็ต โดยเปิดด าเนินการในเดือนธันวาคม 

2556  ปิดปรับปรุง ลากนู่า ภเูก็ต กอล์ฟ คลบั ตัง้แตก่ลางปี 2556 ถึงสิน้ปี 2557 เพ่ือยกระดบัสนามกอล์ฟ กอล์ฟคลบั 
   และเปิดตวัการบริการรถกอล์ฟ  

2558  เปิดตวั ลากนู่า ภเูก็ต กอล์ฟ คลบั อีกครัง้ในเดือนมกราคม 

  เปิดตวัโรงแรม แคสเซีย ภเูก็ต อยา่งเป็นทางการในเดือนตลุาคม 

2559  เปิดตวั องัสนา เวเคชัน่ คลบั ในเดือนมกราคม 

  เปลี่ยนการบริหารโรงแรมเอ้าท์ริกเกอร์ ลากนู่า ภเูก็ต รีสอร์ท แอนด์ วิลลา่ เป็น องัสนา วิลลา่ รีสอร์ท ภเูก็ต  
  ในเดือนสิงหาคม 

 บริษัทฯ ลงทนุเพ่ิมเติมอีกร้อยละ 1.25 ในบริษัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน) 
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 
 

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจส านักงานให้เช่า โดยการลงทุน        
ที่ส าคัญส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้การด าเนินงานและการบริหารรีสอร์ทครบวงจรของ ลากูน่า ภูเก็ต ซึ่งตัง้อยู่บนเกาะภูเก็ต            
ในประเทศไทย รวมถึงการลงทนุในโรงแรมบนัยนั ทรี และส านกังานให้เชา่ในกรุงเทพฯ 
กลุ่มธุรกิจ 

 

ธุรกิจหลกัๆ ด าเนินการโดยแตล่ะบริษัทดงันี ้
 
 
 
 
 

 

                
 

 

 

 

ธุรกิจโรงแรม 
BGL 
LBTL 
 
LVL 
TWPL 
 
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง  
LEL 
LGL 
LSC 
 
ธุรกิจแกลเลอร่ี – ขายสินค้า 
BTG(S) 
BTG(T) 
LBTG 
 

ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ 
LBTL 
LHC 
LGL 
LLL 
LRH 
PKRD 
TWDC 
TWRH 
TWPL 
 
ธุรกิจขายสิทธิการพักในท่ีพัก
ตากอากาศ (Holiday Club) 
AVCI  
CGL 
LHC 
 
เจ้าของท่ีดนิ 
BT1 
BT2 
BT3 
BT4 
BTD 
L3 
 
MCP 
PSD 
TLDC 
TWT2 

ธุรกิจให้เช่าพ้ืนท่ี 
อาคารส านักงาน 
TWPL 
TWT 
LRH 

LRH

กิจการ
โรงแรม

กิจการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กิจการให้เช่าพืน้ที่
อาคารส านักงาน
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                     โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ
 

ชื่อเต็มของช่ือยอ่บริษัท ปรากฎตามเอกสารแนบ 6 

 
1.4  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 

บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จ ากดั (BTH) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ ด าเนินธุรกิจหลกัในการบริหารและ
พฒันารีสอร์ท โรงแรม และสปาระดบัหรูภายใต้ตราสญัลกัษณ์อนัเป็นสากล ปัจจบุนั BTH เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือ
หุ้นรวมกันทัง้ทางตรงและทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 65.8 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ BTH ยงัเป็นผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) โดยถือหุ้นในอตัราเกินกวา่ร้อยละ 10 ในบริษัทย่อยหลายบริษัท และบริษัทร่วมหนึ่งแห่ง
ของบริษัทฯ 
 
บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมที่มี BTH ถือหุ้นร่วมอยูด้่วยนัน้เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงแรมและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และการขาย
สินค้าที่ระลึกในโรงแรมที่บริหารจัดการโดย BTH ดังนัน้ การเข้าถือหุ้ นร่วมโดย  BTH ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความช านาญ  และ
ประสบการณ์ทัง้ในการพฒันาและบริหารจดัการโรงแรมทัว่โลกภายใต้เคร่ืองหมายทางการค้า “บนัยนั ทรี” “องัสนา” “แคสเซีย” 
และ “ดาวา” และได้รับรางวลัโรงแรมและรีสอร์ทยอดเยี่ยมมากมายจะส่งผลให้บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมดงักล่าวได้รับประโยชน์
จากการใช้เคร่ืองหมายการค้า ความมีชื่อเสียง และการชว่ยเหลือในการบริหารจดัการจาก BTH 
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2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

ธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจส านักงานให้เช่า โดยการลงทุนที่ส าคัญ  
ส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้การด าเนินงานและการบริหารรีสอร์ทแบบครบวงจรของ ลากูน่า ภูเก็ต ซึ่งตัง้อยู่บนเกาะภูเก็ต ในประเทศไทย 
รวมถึงการลงทนุในโรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ  

 
2.1  รูปแบบธุรกิจและโครงสร้างรายได้ 

 
2.1.1 รูปแบบธุรกิจ 

 
ธุรกิจโรงแรม 

 
โรงแรม  

 
กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ท 2 แหง่ในจงัหวดัภเูก็ต และอีก 1 แหง่ในกรุงเทพฯ ซึ่งทกุแห่งเป็นโรงแรมและ
รีสอร์ทระดับบนที่มีความหรูหรา กลุ่มบริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของโรงแรมอ่ืนอีก 2 แห่งใน ลากูน่า ภูเก็ต ซึ่งด าเนินการ
ให้บริการในรูปแบบของโรงแรม และโรงแรมซึ่งให้บริการส าหรับธุรกิจขายสิทธิการพกัในที่พกัตากอากาศ โรงแรมแต่ละ
แห่งให้บริการด้านห้องพักที่มีความหลากหลาย ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยบาร์ ห้องอาหาร สระว่ายน า้ ฟิตเนส ห้อง
ประชมุสมัมนา บิสซิเนส เซ็นเตอร์ และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ อีกมากมาย  

 
กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของห้องพักโดยส่วนใหญ่ในแต่ละโรงแรม โดยห้องพักบางส่วนมีผู้ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของ
บริษัทเป็นเจ้าของ โดยผู้ ลงทุนเหล่านัน้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุโดยการเข้าร่วมกับโครงการบริหารจดัการของ
โรงแรมซึง่เป็นการให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือน าไปให้แขกของโรงแรมเข้าพกัอาศยั และมีห้องพกับางสว่นที่ขายในรูปแบบ
การเป็นสมาชิกของฮอลิเดย์คลบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) 
                                 แบบ 56-1 (2560)                                                                                                                                                                                                                                        

6 

โรงแรม สถาน
ท่ีตัง้ 

เปิด
ด าเนินการ 

จ านวนห้องพัก 
ท่ีกลุ่ม LRH เป็น

เจ้าของ 
(ท่ีด าเนินงาน)* 

บริษัท 
 (ร้อยละการถือหุ้น 
โดย กลุ่ม LRH) 

บริหารงานโดย 

โรงแรมบนัยนั ทรี ภเูก็ต บางเทา 
ภเูก็ต 

2538 108 (174) LBTL 
(ร้อยละ 100) 

บริษัท บนัยนั ทรี โฮเทล็ 
แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั และ 
บริษัท บนัยนั ทรี โฮเทล็ 
แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

โรงแรมองัสนา ลากนู่า 
ภเูก็ต 

บางเทา 
ภเูก็ต 

2554 328(399) BGL 
(ร้อยละ 100) 

บริษัท บนัยนั ทรี โฮเทล็ 
แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั และ 
บริษัท บนัยนั ทรี โฮเทล็ 
แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

โรงแรมบนัยนั ทรี 
กรุงเทพ 

สาทร 
กรุงเทพฯ 

2545 
 

305 (327) TWPL 
(ร้อยละ 100) 

บริษัท บนัยนั ทรี โฮเทล็ 
แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั และ  
บริษัท บนัยนั ทรี โฮเทล็ 
แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

โรงแรมองัสนา วิลลา่  
รีสอร์ท ภเูก็ต  

บางเทา 
ภเูก็ต 

2552 16 (45) LVL 
(ร้อยละ 100) 

บริษัท บนัยนั ทรี โฮเทล็ 
แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั 

โรงแรมแคสเซยี ภเูก็ต บางเทา 
ภเูก็ต 

2558 46 (229) PKRD 
(ร้อยละ 100) 

บริษัท บนัยนั ทรี โฮเทล็ 
แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั และ 
บริษัท บนัยนั ทรี โฮเทล็ 
แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

โรงแรมลากนู่า ฮอลเิดย์ 
คลบั ภเูก็ต รีสอร์ท** 

บางเทา 
ภเูก็ต 

2549 79 (79) LHC 
(ร้อยละ 100) 

บริษัท บนัยนั ทรี โฮเทล็ 
แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

 

*  จ านวนห้องพกัท่ีแสดงในวงเล็บ ได้รวมจ านวนห้องพกัท่ีพฒันาเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการขายซึง่กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ และจ านวนห้องพกัท่ีได้
ขายไปแล้วในรูปแบบอสงัหาริมทรัพย์ หรือในรูปแบบสมาชิกฮอลิเดย์คลบั 

**  อยูภ่ายใต้ธุรกิจขายสิทธิการพกัในท่ีพกัตากอากาศ ตามการจดัประเภททางบญัชี 
 

กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจโรงแรม  

 
ลากูน่า ภูเก็ต ด าเนินการภายใต้แนวคิดรีสอร์ทแบบครบวงจร จึงมีการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกนานัปการเพื่อ
สนับสนนุแนวคิดการด าเนินธุรกิจดงักล่าว โดยกลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของและด าเนินกิจการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจโรงแรมเอง 
ดงันี ้
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กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับ 
ธุรกิจโรงแรม 

เปิด
ด าเนินการ 

บริษัท  
(ร้อยละการถือหุ้น
โดย กลุ่ม LRH) 

ประเภทธุรกิจ / ส่ิงอ านวยความสะดวก 

ลากนู่า เซอร์วิส  2534 LSC 
(ร้อยละ 72.9) 

ให้บริการท่ีส าคญัแก่โรงแรม ได้แก่ การบริการซกัรีด การ
ให้บริการน า้ประปา การรับส่งระหว่างโรงแรม การจัด
สวน การบ ารุงรักษาพืน้ท่ีส่วนกลาง ให้บริการเตน็ท์และ
สิ่งอ านวยความสะดวก การรับส่งพนักงาน รวมถึงการ
ท าการตลาดและบริการส่วนกลางอ่ืนๆ ส าหรับโรงแรม
ใน ลากนู่า ภเูก็ต และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกนั 
 

คาแนล วิลเลจ 2537 LRH             
(ร้อยละ 100) 

เป็นศนูย์การค้าทนัสมยั ตัง้อยู่บนเนือ้ที่ 10 ไร่ ภายใน 
ลากูน่า ภูเก็ต  
 

บนัยนั ทรี แกลเลอร่ี และ 
องัสนา แกลเลอร่ี 

2539 BTG(T) 
(ร้อยละ 51),  

BTG(S) 
(ร้อยละ 51)   

เป็น ร้าน ค้าปลีก ท่ี เน้นการจ าหน่ายสิน ค้ า  ศิลปะ 
หัตถกรรมพื น้ เมืองและผลิตภัณ ฑ์สปา  มี ร้านค้า ท่ี
ด าเนินงานหรือบริหารงานภายใต้บริษัทเหล่านีม้ากมาย
หลายแหง่ทัว่โลก โดย 6 แหง่ตัง้อยู่ใน ลากนู่า ภเูก็ต 

องัสนา เวดดิง้  เชเปิล้  
(โบสถ์ส าหรับประกอบพิธีวิวาห์)  

2548 BGL 
(ร้อยละ 100) 

เป็นโบสถ์ส าหรับประกอบพิธีวิวาห์ในโรงแรมแห่งแรก
ของประเทศไทย น าเสนอแพ็กเก็จแต่งงานท่ีมีบริการ
หลากหลายและมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายคือคู่แต่งงานท่ีมี
ฐานะ  

เควสท์ 2537 LEL 
(ร้อยละ 49) 

เควสท์เป็นศูนย์ฝึกอบรมซึง่มีหลกัสตูรต่างๆ ท่ีออกแบบ
ให้ตรงกับความต้องการ และเป้าหมายของแต่ละบริษัท  
นอกจากนี ้เควสท์ยังมีกิจกรรมสนัทนาการส าหรับเด็ก
และแขกผู้ เข้าพกัในโรงแรม 

ลากนู่า ทวัร์ 
 

2550 เร่ิมด าเนินการจากการคัดสรรผู้ ให้บริการน าเท่ียวจาก
ภายนอกเพ่ือให้บริการแก่แขกของ ลากนู่า ภเูก็ต โดยใน
กลางปี 2551 ลากูน่า ทัวร์ ซึ่งบริหารจัดการโดยกลุ่ม
บริษัทฯ ได้เร่ิมเสนอทวัร์ลอ่งเรือและทวัร์ในเมือง 

 
ธุรกิจกอล์ฟ 
 
ลากูน่ากอล์ฟภูเก็ต 
 

ลากูน่ากอล์ฟภเูก็ต เป็นสนามกอล์ฟขนาด 18 หลมุ 71 พาร์ ที่ได้รับรางวลัชนะเลิศ ตัง้อยู่ภายใน ลากูน่า ภเูก็ต ซึ่งเป็น   
รีสอร์ทที่มีชื่อเสียงระดบัโลก โดยที่ผู้ เล่นจะได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่บนสนามกอล์ฟที่ถกูออกแบบอย่างมืออาชีพ
และให้ประสบการณ์ในการเล่นกอล์ฟที่สมบรูณ์แบบ ลากูน่ากอล์ฟภเูก็ต น าเสนอทางเลือกส าหรับการสมคัรสมาชิกราย
ปี 5 ปี และ 10 ปี พร้อมทัง้ได้รับสิทธิพิเศษส าหรับสมาชิก 
 

ลากูน่า กอล์ฟ บินตัน 
 

ลากูน่า กอล์ฟ บินตนั เป็นสนามกอล์ฟขนาด 18 หลมุ 72 พาร์ ตัง้อยู่ภายใน ลากูน่า บินตนั ซึ่งออกแบบโดย เกร็ก 
นอร์แมน ในปี 2559 - 2560 ลากูน่า กอล์ฟ ได้เช่าสนามกอล์ฟและท าการปรับปรุงใหม่ และยงัเปิดรับสมาชิกกอล์ฟที่
อยู่ในท้องถ่ินด้วย 
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ธุรกิจกอล์ฟ เปิด
ด าเนินการ 

บริษัท  
(ร้อยละการถือหุ้นโดย 

กลุ่ม LRH) 

ประเภทธุรกิจ / ส่ิงอ านวยความสะดวก 

ลากนู่ากอล์ฟภเูก็ต 2535 LGL (ร้อยละ 100) สนามกอล์ฟ 18 หลมุ, สไตล์รีสอร์ท 

ลากนู่า กอล์ฟ บินตนั 2559 AVCI (ร้อยละ 100) สนามกอล์ฟ 18 หลมุ, สไตล์รีสอร์ท 

 
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

 
ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ 

  
ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์โดยเสนอขายบ้านพักและอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการพักผ่อน ได้แก่ อพาร์ทเม้นท์ บ้านพัก
แบบกึ่งบ้านเดี่ยวและแบบบ้านเดี่ยว รวมทัง้แบบเรสซิเด้นซ์ เช่น บ้านพกับนัยนั ทรี เรสซิเด้นซ์ ซึ่งตัง้อยู่ภายในบริเวณ     
รีสอร์ทหรือภายในบริเวณโรงแรม นักลงทนุที่ซือ้อสงัหาริมทรัพย์ของลากูน่า สามารถเลือกรับผลตอบแทนจากการลงทนุ
โดยการเข้าร่วมกับโครงการบริหารจดัการของโรงแรมโดยการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือน าไปให้แขกของโรงแรมเข้าพกั
อาศยั ส าหรับการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ปัจจบุนัที่เปิดขายมีดงันี ้

 
โครงการ สถานที่ตัง้ ประเภท ราคา 

(ล้านบาท) 
องัสนา บีชฟร้อนท์ 
เรสซิเด้นซ์ 

ภเูก็ต อพาร์ทเม้นท์ 38-42 
 

องัสนา โอเช่ียนวิว 
เรสซิเด้นซ์ 
 

ภเูก็ต อพาร์ทเม้นท์  27-37 
 

บนัยนั ทรี กรุงเทพ กรุงเทพฯ อพาร์ทเม้นท์ 21-24 

บนัยนั ทรี ภเูก็ต ภเูก็ต แกรนด์ เรสซิเด้นซ์ 
บ้านพกัพร้อมสระวา่ยน า้สองสระ  
บ้านพกัพร้อมสระวา่ยน า้ (ใหม)่ 
 
 
 

101-114 
60-65 

49 
 
 

แคสเซีย ภเูก็ต ภเูก็ต อพาร์ทเม้นท์ 
คอนโดมิเนียม 

5-10 
7-14 

ลากนู่า พาร์ค ภเูก็ต บ้านเดี่ยว 
ทาวน์โฮม 

15-16 
9-11 

ลากนู่า วลิเลจ   ภเูก็ต เรสซิเด้นซ์ 
อพาร์ทเม้นท์ 
 
 
 

37-38 
11-25 

 
กลุ่มบริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของที่ดินอีกจ านวนมากทัง้ภายในและบริเวณใกล้เคียงกับ ลากูน่า ภูเก็ต ซึ่งอยู่ในแผนงาน          
การก่อสร้างเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายในอนาคต 

 
การบริการโครงการที่พักอาศัย 

 

ลากูน่า พร็อพเพอร์ตี  ้เมเนจเม้นท์ แอนด์ เอสเตรส เซอร์วิส  ให้บริการที่สร้างความแตกต่างจากผู้ ประกอบการ
อสงัหาริมทรัพย์รายอื่น โดยได้เร่ิมให้บริการเม่ือต้นปี 2550 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ลกูค้าที่ซือ้อสงัหาริมทรัพย์ภายใน    
ลากูน่า ภูเก็ต ซึ่งการบริการประกอบด้วยการให้บริการดูแลสระว่ายน า้ งานช่างทัว่ไป การดูแลตกแต่งสวนและสภาพ  
ภมิูทศัน์โดยรอบ การบริการซอ่มบ ารุง และการบ ารุงรักษาพืน้ที่สว่นกลาง 
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ลากูน่า ภูเก็ต เรนทลั  
 

เป็นบริการที่เปิดตวัตอนสิน้ปี 2557 โดยลากูน่า ภเูก็ต เรนทลั ให้บริการเช่าบ้านพกัในวนัหยดุพกัผ่อนหรือเพ่ือเชา่ระยะ
ยาว ในอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาโดยกลุ่มบริษัทฯ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ชื่อกลุ่มโรงแรมใน ลากูน่า ภูเก็ต วตัถปุระสงค์ของ 
การบริการนีเ้พ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมแก่เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ใน ลากนู่า ภเูก็ต ที่ไม่สามารถหาบริการ
จากผู้ ประกอบการรายอ่ืนในภูเก็ตได้ การบริการนีเ้ป็นการให้บริการแบบครบวงจร เพื่อเสนอทางเลือกให้เจ้าของ
อสงัหาริมทรัพย์ที่ต้องการบริการท าความสะอาด ดแูลรักษาที่พกั หรือ บริการเชา่ที่พกั  
 

ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ (ฮอลิเดย์ คลับ) 
 

ในเดือนมกราคม ปี 2559 อังสนา เวเคชัน่ คลบั เร่ิมด าเนินการขายสิทธิการพักในที่พกัตากอากาศในเครือองัสนาและ
บางส่วนในเครือบันยัน ทรี  ให้แก่สมาชิกซึ่งมีระยะเวลา 25 ปี  ภายใต้ระบบการแลกคะแนน (point-based 
membership) ซึ่งมีการบริหารจัดการโดยผู้บริหารจัดการดูแลที่เป็นอิสระ ( independent trustee) เพื่อรักษาสิทธิและ
ประโยชน์ตา่งๆ ส าหรับสมาชิก โดยกลุม่บริษัทฯ เป็นผู้ ให้บริการด้านการขายและการตลาดเทา่นัน้ 
 

เม่ือมีการเปิดตัว อังสนา เวเคชั่น คลับ ธุรกิจ ลากูน่า ฮอลิเดย์ คลับ เดิมหยุดการขายสิทธิให้กับสมาชิกรายใหม่ โดย
สมาชิกฮอลิเดย์ คลบัปัจจบุนัยงัคงมีสิทธิเข้าพกัในรีสอร์ททกุแหง่ และได้รับสิทธิพิเศษตามที่สมาชิกจะได้รับเชน่เดิม ในปี 
2560  ลากูน่า ฮอลิเดย์ คลบั ได้เปลี่ยนชื่อเป็น องัสนา เวเคชัน่ คลบั เฮอริเทจ และสมาชิกได้รับการเสนอให้ยกระดบัไปสู่
การปรับเปลี่ยนเป็นสมาชิกภายใต้ระบบการแลกคะแนน (point-based membership).ที่มีความคลอ่งตวัมากขึน้ 
 
กิจการให้เช่าพืน้ที่อาคารส านักงาน 

 

อาคารไทยวา 1 เป็นอาคาร 24 ชัน้ สร้างด้วยหินแกรนิต ตัง้อยู่บนถนนสาทรใต้และเป็นหนึ่งในส านักงานแห่งแรกๆ ใน
กรุงเทพฯ ที่สร้างขึน้ในรูปแบบคอนโดมิเนียม ทัง้อาคารมีพืน้ที่ใช้สอยประมาณ 20,000 ตารางเมตร โดยกลุ่มบริษัทฯ 
เป็นเจ้าของอยู่ 15,389 ตารางเมตร อาคารไทยวา 1 เป็นอาคารที่ได้รับการดแูลปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอท าให้สามารถ
ด ารงความเป็นอาคารส านกังานชัน้น าได้ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา 

 

ในปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงบริเวณล็อบบีข้องอาคาร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับอาคาร
ส านกังานใหม่ๆ  ในบริเวณใกล้เคียงที่เพิ่งเปิดด าเนินงาน 
 
การลงทุนในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในต่างประเทศ 

 

กลุ่มบริษัทฯ ยังได้มีการลงทุนในกองทนุบันยนั ทรี อินโดไชน่า โฮลปิทัลลิตี ้ซึ่งพัฒนารีสอร์ทแบบครบวงจรในลากูน่า     
ลงัโก ประเทศเวียดนาม  

 

นอกจากนัน้ กลุ่มบริษัทฯ มีการลงทุนอ่ืนๆ ในต่างประเทศ โดยผ่านบริษัท ทรอปิคอล รีสอร์ท จ ากัด (TRL) และบริษัท 
ไบเบซ อินเวสเมนท์ จ ากดั (BI) ซึง่ลงทนุในโรงแรมหรูหราหลายแหง่ในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิค 

 
2.1.2 การพัฒนาที่เกิดขึน้ในปี 2560 

ส าหรับโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ ยังคงให้บริการที่เป็นเลิศแก่แขกของโรงแรม โดยในไตรมาสที่สี่ ปี 2560 โรงแรมได้
เปิดตวัห้องอาหาร “แชฟฟรอน สกาย การ์เด้น” ซึ่งให้บริการเมน ูอาหารไทยที่ได้รับแรงบนัดาลใจมาจากร้านอาหารริม
ทางและห้องอาหาร“แชฟฟรอน” ที่มีเอกลกัษณ์อนัโดดเดน่ของ บนัยนั ทรี  
 

ผู้บริหารเร่ิมด าเนินการ วางแผนขยายเส้นทางในการท าธุรกิจการขายอสงัหาริมทรัพย์ให้กว้างขวางยิ่งขึน้ ในชว่งหลายปี
ตอ่จากนี ้และ ได้เปิดตวัโครงการใหมส่องโครงการในปีนีค้ือ องัสนา โอเช่ียนวิว และ บนัยนั ทรี ภเูก็ต วิลลา่ 
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2.1.3 โครงการในอนาคต 

กลุ่มบริษัทฯ เชื่อมัน่ว่าในระยะกลางจนถึงระยะยาวยงัมีโอกาสในการเพิ่มผลก าไรและขยายเพิ่มเติมส าหรับสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่มีอยู่ในปัจจบุนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เม่ือพบว่าความต้องการทัง้ในแง่ของปริมาณห้องพกัและที่อยู่อาศัย 

ได้เพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในจงัหวดัภเูก็ตและกรุงเทพฯ   
 

โดยนับจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ จะมุ่งเน้นกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เห็นผลเติบโตรวดเร็ว ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
สร้างยอดขายอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถด ารงยอดขายเฉลี่ยต่อปีในระดับสูง เพื่อ       
การเจริญเติบโตของรายได้อยา่งยัง่ยืน   

 
โรงแรม 

 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะด ารงไว้ซึ่งภาพลกัษณ์ชื่อเสียงของการเป็นโรงแรมชัน้น าที่มีความหรูหรา จึงมีการปรับปรุง
และตกแตง่ทัง้ในสว่นห้องพกั และพืน้ที่การบริการสว่นกลางใหมต่ามก าหนดเวลาที่เหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ  

 
ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 

กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินกลยทุธ์อย่างต่อเนื่องที่จะปลดล็อคมลูค่าที่ดินว่างเปล่าของกลุ่มบริษัทฯ โดยด าเนินการพฒันา
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ซึ่งรองรับผู้ซือ้อสงัหาริมทรัพย์ทัง้เพื่อการอยู่อาศยัและเพื่อการพกัผ่อน เน่ืองจากตลาด
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กลุ่มบริษัทฯ จึงใช้กลยทุธ์น าเสนออสงัหาริมทรัพย์ในราคาเข้าถึงได้ง่าย (ราคาต ่ากว่า 
10 ล้านบาท) อย่างต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองลกูค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดลกูค้าเอเชียชัน้กลางที่เพิ่มมากขึน้ อาทิเช่น 
โครงการ แคสเซีย ภเูก็ต (โรงแรมในเครือโรงแรมบนัยนั ทรี ที่บริหารงานแบบกึ่งโรงแรมกึ่งเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์) และ
โครงการ ลากูน่า พาร์ค (ทาวน์โฮม และบ้านเดี่ยว) กลุ่มบริษัทฯ คาดหวงัว่า โครงการ แคสเซีย ภเูก็ต และโครงการ    
ลากูน่า พาร์ค จะสร้างยอดขายจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ยงัคงเล็งเห็นความต้องการอสงัหาริมทรัพย์
ระดบัไฮเอนด์ ภายใต้แบรนด์โรงแรม จึงได้เปิดตวัโครงการบนัยนั ทรี แกรนด์ เรสซิเด้นซ์ ในปี 2557 และ โครงการใหม่ 
องัสนา โอเช่ียนวิว ในปี 2560 เพื่อรองรับตลาดลกูค้าเฉพาะกลุ่ม 

 
กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจโรงแรม 

 
เพ่ือต่อยอดจดุแข็งของ ลากูน่า ภเูก็ต ในการเป็นสดุยอดรีสอร์ทครบวงจรในภมิูภาคเอเซีย กลุ่มบริษัทฯ ยงัคงเสาะหา
วิธีการเพื่อให้ผู้ มาใช้บริการได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ โดยการพัฒนาและเพิ่มกิจกรรมสันทนาการ กีฬา กิจกรรม
วนัหยดุพกัผ่อนใน ลากนู่า ภเูก็ต  
 
ธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ (ฮอลิเดย์ คลับ) 
 

“องัสนา เวเคชั่น คลับ” ได้มีการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการแข่งขันที่สงูขึน้ ซึ่งมีความแตกต่าง  
จากผลิตภณัฑ์ก่อนหน้า คือ การน าระบบการแลกคะแนนมาใช้ในการแลกสิทธิส าหรับการเข้าพกั ซึ่งมีการบริหารจดัการ
โดยผู้จดัการดแูลห้องพกัที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ (independent trustee) นอกจากนี ้สมาชิกยงัมีสิทธิเข้าพักในเครือ 
บนัยนั ทรี ที่มีอยูห่ลากหลายแห่ง โดยกลุ่มบริษัทฯ เป็นเพียงผู้ ให้บริการด้านการขายและการตลาดเท่านัน้ 

 
ธุรกิจกอล์ฟ 

 

สนามกอล์ฟของทัง้ ลากูน่ากอล์ฟภูเก็ต และ ลากูน่า กอล์ฟ บินตัน ได้ท าการปรับปรุงและออกแบบให้ตรงกับความ
ต้องการของลกูค้า ผู้มาใช้บริการจะได้พบกับความสนกุสนานและประสบการณ์ที่ท้าทายความสามารถที่ไม่ซ า้ใคร บน
สนามกอล์ฟที่ถกูออกแบบอย่างดีส าหรับผู้ที่ชื่นชอบการเลน่กอล์ฟ กลุ่มบริษัทฯ จะยงัคงมุง่มัน่หาสิ่งที่เหมาะสมส าหรับ
นกักอล์ฟตอ่ไป 
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โครงสร้างรายได้ 

รายได้แบง่ตามประเภทของธุรกิจแสดงเป็นจ านวนร้อยละ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
(หน่วย: พนับาท) 

 2560 % 2559 % 2558 % 

รายได้จากกิจการโรงแรม 3,657,314 75 3,483,555 65 3,108,617 55 

รายได้จากกิจการอสงัหาริมทรัพย์ 927,255 19 1,305,895 24 2,348,479 42 

รายได้จากกิจการให้เชา่พืน้ที่อาคารส านกังาน 95,119 2    90,827 2 86,428 1 

รายได้อ่ืนๆ  177,875 4   461,380 9 114,706 2 

รวมรายได้ 4,857,563 100 5,341,657 100 5,658,229 100 

 
ธุรกิจที่มีความส าคญัมากที่สดุในกลุม่คือธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่รายละเอียดของรายได้ปรากฎ
ดงัตารางข้างล่าง โดยหมายเหต ุ37 ในงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560  2559 และ 2558 
ตามล าดบั) แสดงผลการประกอบการจ าแนกตามสว่นงานตามมาตรฐานและหลกัการการบญัชี 

 

กิจการโรงแรมโดยรวม 

 
 2560 2559 2558 
อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ)    
องัสนา ลากนู่า ภเูก็ต 71 71 63 
บนัยนั ทรี ภเูก็ต 68 66 55 
บนัยนั ทรี กรุงเทพ 82 77 74 
ค่าเฉลี่ย - โรงแรมของ LRH 74 72 65 
 

ค่าห้องพักโดยเฉล่ีย (บาท) 
   

องัสนา ลากนู่า ภเูก็ต        4,874         4,473         4,672  
บนัยนั ทรี ภเูก็ต      15,476       15,172       15,603  
บนัยนั ทรี กรุงเทพ        4,578         4,432         4,196  
ค่าเฉลี่ย - โรงแรมของ LRH        6,612         6,333         6,241  
 

รายได้รวม (พันบาท) 
   

องัสนา ลากนู่า ภเูก็ต 845,884 814,883 753,429 
บนัยนั ทรี ภเูก็ต 999,562 921,057 780,299 
บนัยนั ทรี กรุงเทพ 1,071,666 988,773 952,771 
รวมรายได้จากโรงแรมของ LRH 2,917,112 2,724,713 2,486,499 
    

ธุรกิจร้านขายสินค้า 177,921* 216,197 231,077 
กิจการอ่ืนๆ ที่เก่ียวเน่ืองกบักิจการโรงแรม 740,202 542,645 391,041 
รายได้รวมของกิจการโรงแรม 3,657,314 3,483,555 3,108,617 
                               *  จากการขายสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท ลเิจียง บนัยนั ทรี แกลลอร่ี เทรดดิง้ จ ากดั เม่ือเดือนสงิหาคม 2560 จงึไม่ถกูน ามารวมใน
ผลประกอบการของบริษัทฯ อีกตอ่ไป 
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 ผลประกอบการโรงแรมโดยรวม 
  

รายได้รวมของกิจการโรงแรมปี 2560 เพิ่มขึน้ร้อยละ 7 จากปี 2559 เป็นผลมาจากหลกัการบริหารงานเชิงรุก โดยที่ทัง้ 
3 โรงแรมมีผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมเม่ือเปรียบเทียบกับสองปีที่ผ่านมา โดยได้รับแรงสนับสนนุจากสภาวะตลาดที่มี
เสถียรภาพ 
 
กิจการอสังหาริมทรัพย์ 

(หน่วย: พนับาท) 

 2560 % 2559 % 2558 % 

รายได้ 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์* 754,085 81 1,090,485 84 2,156,122 92 

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

รายได้รวมของกิจการอสังหาริมทรัพย์ 927,255 100 1,305,895 100 2,348,480 100 

  * รวมรายได้อ่ืนๆ 

 
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 

ยอดขายอสังหาริมทรัพย์จ านวน 58 ยูนิต มูลค่าขาย 713 ล้านบาท ได้ถูกรับรู้เป็นรายได้ในปี 2560 ซึ่งเป็นไปตาม
หลกัการรับรู้รายได้ทางบญัชี    

 

ธุรกิจฮอลิเดย์ คลับ (ขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ) 
 

ในปี 2560 ธุรกิจฮอลิเดย์ คลบั ด าเนินการขายอยา่งเต็มรูปแบบ ภายใต้การขายโดย องัสนา วาเคชัน่คลบั   
 

รายได้อื่นๆ 
(หน่วย: พนับาท) 

 2560 2559 2558 

ก าไรจากการประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 5,215 18,887 - 

ดอกเบีย้รับ 35,650 41,726 21,151 

เงินปันผล  - 27,838 25,551 

รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 10,689 12,211 11,233 

เงินสินไหมทดแทนจากบริษัทประกนัภยั - - 39,372 

ก าไรจากการปรับปรุงมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุจากการโอนเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทนุใน บริษัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน) 

- 345,660 - 

ก าไรจากการขายเงินลงทนุ 115,733   

อ่ืนๆ 10,590 15,058 17,398 

รายได้อื่นๆ  177,877 461,380 114,705 

 
“ก าไรจากการประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ” เก่ียวข้องกับอาคารส านักงานให้เช่าที่อาคารไทยวา 1 และ
ศนูย์การค้าปลีกคาแนล วิลเลจ ที่ตัง้อยูใ่น ลากนู่า ภเูก็ต การประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย์ทัง้สองแห่งนีจ้ะมีการประเมิน
ราคาทกุปีโดยผู้ประเมินอิสระ 
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“ก าไรจากการขายเงินลงทนุ” เก่ียวข้องกบัการขายเงินลงทนุในบนัยนั ทรี แกลเลอร่ี ลิเจียง และ โรงแรมบนัยนั ทรี ลิเจียง 
ประเทศจีน 
 

2.1.5 สิทธิและข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจ 

 

สิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ - ไมมี่ 
 

สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ - ไมมี่ 
 
ข้อจ ากดัในการประกอบธุรกิจ - ไมมี่ 

 
2.2  การตลาดและการแข่งขัน 

 
 การขายและการตลาด 

                  
 โรงแรม 

 
โรงแรมทัง้หมดในกลุม่บริษัทฯ และหน่วยธุรกิจทกุแหง่จะต้องจดัเตรียมแผนการขายและการตลาด โดยเป็นสว่นหนึ่งของ
การน าเสนองบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยแผนงานโดยสรุปและต้องจดัท างบประมาณรายได้แต่ละประเภท โดยโรงแรม
จะเสนอแผนงานซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถิติต่างๆ เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า รวมถึงการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายแยกตาม
ประเภทตลาด การก าหนดราคาห้องพกั การจดัโปรโมชัน่ และแผนประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 
 
ในปี 2560 รายได้ค่าห้องพกัจ าแนกตามกลุ่มตลาดลกูค้า  แหล่งที่มาของการส ารองห้องพักและสดัส่วนของลกูค้าตาม
ภมิูภาคเป็นดงันี ้

 
 โรงแรมใน ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ 

ตลาดเป้าหมายหลัก/กลุ่มลูกค้า 
 

มากกว่าร้อยละ 83 ของรายได้ค่าห้องพัก
ใน ช่ ว ง ฤ ดู ก า ล ท่ อ ง เ ท่ี ย ว เป็ น ต ล า ด
นักท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ ขณะท่ีช่วงนอก
ฤดกูาลท่องเท่ียวจะเป็นตลาดนกัท่องเท่ียว
ในภู มิ ภาคและกลุ่ มลูกค้ าท่ี มาประชุม 
สมัมนาและกลุม่ลกูค้าจดัเลีย้งงานแตง่งาน 
 

ประมาณร้อยละ 84 ของแขกทัง้หมดเป็น
ตลาดนกัท่องเท่ียว ส่วนท่ีเหลือจะเป็นกลุ่ม  
นกัธุรกิจและกลุม่ลกูค้าท่ีมาประชมุสมัมนา 
 

แหล่งท่ีมาของการส ารองห้องพัก 

 

มากกว่าร้อยละ 50 มาจากตัวแทนและ
ผู้ประกอบการทอ่งเท่ียว 
 

มากกว่าร้อยละ 50 มาจากการส ารอง
ห้องพกัโดยตรง 

สัดส่วนของลูกค้าตามภูมภิาค ตลาดเอเชีย ร้อยละ 50 ส่วนใหญ่มาจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ ฮ่องกง 
ญ่ีปุ่ น อินเดีย และไทย  
 

ตลาดยุโรป  ร้อยละ 36 ส่วนใหญ่มาจาก
รัสเซีย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา 
เยอรมนี  ฝร่ังเศส และสวิตเซอร์แลนด์ 

ตลาดเอเชีย ร้อยละ 60 ส่วนใหญ่มาจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่ น 
ฮ่องกง และ สงิคโปร์     
 

ตลาดยุโรป ร้อยละ 24 สว่นใหญ่มาจาก 
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เยอรมนี 
และฝร่ังเศส  
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การเพิ่มขึน้ของจ านวนโรงแรมระดบับนเม่ือไม่นานมานีท้ าให้สภาวะการแข่งขันเพิ่มสงูขึน้ ส่งผลให้เกิดความกดดนัใน 
การเสนอราคาห้องพัก แต่กลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่ายังคงมีช่องทางที่ราคาค่าห้องพักและอัตราการเข้าพักจะขยบัสงูขึน้
อยา่งตอ่เน่ืองด้วยปัจจยัด้านความต้องการทอ่งเที่ยวในจงัหวดัภเูก็ตและกรุงเทพฯ ยงัคงสงูมากซึง่เป็นผลมาจาก 

 ตลาดยโุรปนิยมเดินทางมาในชว่งฤดกูาลทอ่งเที่ยว  

 การเติบโตของตลาดนกัทอ่งเที่ยวของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เดินทางมาตลอดทัง้ปี อีกทัง้ตลาดการจดัเลีย้งงาน
แตง่งานของชาวอินเดีย 

 จ านวนเที่ยวบินตรงของตลาดภมิูภาคที่เพ่ิมมากขึน้ชว่ยเพ่ิมปริมาณความต้องการของตลาดในชว่งนอกฤดกูาล
ทอ่งเที่ยว 

 

 ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 

จ านวนห้องที่ขายได้ของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ในปี 2560 มีแนวโน้มที่บ่งชี ้สงูกว่าปี 2559 โดยที่ส่วนใหญ่มาจาก แคสเซีย 
ลากูน่า พาร์ค และองัสนา บีชฟร้อนท์ เรสซิเด้นซ์ ซึ่งบริษัทฯ ได้น าเสนอโครงการเม่ือเร็วๆ นี ้อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ 
หวงัวา่สถานการณ์จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึน้หากสามารถด ารงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองได้ ดงันัน้ กลยทุธ์
ทางการตลาดที่กลุม่บริษัทฯ มุง่เน้นจะเป็นดงันี ้

 ขายอสงัหาริมทรัพย์ที่สร้างเสร็จแล้ว และยงัคงเหลือ  

 เจาะตลาดที่เกิดขึน้ใหม่ๆ  ในภมิูภาค อาทิเชน่ สาธารณรัฐประชาชนจีน และยงัคงมุง่เน้นการเจาะตลาดที่แข็งแกร่ง
ในปัจจบุนั เชน่ รัสเซีย โดยจะท าเอกสารประกอบการขายในหลากหลายภาษา 

 ผสมผสานการขายอสงัหาริมทรัพย์ที่มีจดุเด่นหลากหลายเร่ิมจากโครงการไฮ-เอ็นและให้ก าไรสงู เช่น องัสนา 
บีชฟร้อนท์ เรสซิเด้นซ์ สว่นโครงการที่มีราคายอ่มเยา เชน่ แคสเซีย เรสซิเด้นซ์ และฮอลิเดย์ อพาร์ทเม้นท์ โครงการ
ลากนู่า พาร์ค ที่ประกอบด้วยทาวน์โฮม และบ้านเดี่ยว และการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่มีราคาแข่งขนัได้ในตลาด 
ส าหรับตลาดผู้ซือ้บ้านหลงัแรกหรือหลงัที่สอง  

 การจดันิทรรศการและออกงานแสดงสินค้าในตลาดเป้าหมายหลกั เชน่ รัสเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

 เปิดตวันวตักรรมสง่เสริมการขายและสิง่จงูใจทางตลาด เชน่ การผ่อนช าระระยะยาว 

 พฒันารูปแบบการบริการหลงัการขายที่ดีอยา่งตอ่เน่ือง 
 

กลุ่มบริษัทฯ ยงัคงเฝ้าติดตามดูปัจจยัทางการตลาดต่างๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อให้มัน่ใจได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ ยงัคงความเป็น
ผู้น าในธุรกิจนีต้อ่ไป 

  
 สถานการณ์การตลาด 

  

 รายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพ่ิมขึน้ร้อยละ 9 เม่ือเทียบกับปี 2559 โดยได้รับปัจจยัหนนุจากตลาด
เอเชียที่แข็งแกร่ง นอกเหนือจากนัน้ อตุสาหกรรมการบริการโรงแรมระดบัไฮ-เอ็น ยงัได้รับประโยชน์จากนโยบาย
การท าการตลาดใหม่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) ซึ่งมีเป้าหมายคือ การปรับเปลี่ยนจากตลาด
มวลชน สูก่ารกระตุ้นและรักษาตลาดนกัทอ่งเที่ยวกลุม่คณุภาพ มุง่สูก่ารเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวทีมีคณุภาพ 

 จ านวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสร้างความแข็งแกร่งในช่วงนอก
ฤดูกาลท่องเที่ยว โดยเติบโตด้วยตัวเลข 2 หลัก ส่งผลท าให้ภูเก็ตมียอดนักท่องเที่ยวสูงถึง 8.4 ล้านคน ดังนัน้ 
นกัทอ่งเที่ยวทัง้ชาวจีน และรัสเซีย ยงัคงเป็นตลาดหลกัของการทอ่งเที่ยวในจงัหวดัภเูก็ต 
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 อสงัหาริมทรัพย์ในจงัหวดัภเูก็ตเร่ิมฟืน้ตวั หลงัจากอ่อนตวัลงเม่ือไม่ก่ีปีที่ผ่านมา ซึ่งการด้อยคา่ลงของค่าเงินรูเบิล
รัสเซียรวมถึงความผันผวนของราคาน า้มนั และผลกระทบจากการลงมติ Brexit ในสหราชอาณาจกัร ท าให้ความ
เช่ือมัน่ของนกัลงทนุลดลง นอกจากนี ้คาดว่าการขยายฐานของกลุม่นักท่องเที่ยวระดบัไฮ-เอ็น ในเกาะที่มีชื่อเสียง
ของไทยจะได้รับการสนบัสนนุจากการขยายและเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการสนามบินนานาชาติ 

 

 ภาวะการแข่งขัน 
 

โรงแรม 
   

โรงแรมระดับบนในจังหวัดภูเก็ต รีสอร์ทหรูหราในจังหวัดภูเก็ต โรงแรมระดับบนในกรุงเทพฯ 
 

 ดสุิต ธานี ลากนู่า ภเูก็ต 
 เอ้าท์ริกเกอร์ ลากนู่า ภเูก็ต บีช รีสอร์ท 
 เลอเมอริเดียน ภเูก็ต บีช รีสอร์ท  
 เจ ดบับลิว แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา  
 ไฮแอท รีเจนซี่ ภเูก็ต รีสอร์ท 
 พลูแมน อาคาเดีย ภเูก็ต หาดในทอน 
 

 

 อมนัปรีุ 
 ตรีสรา 
 ซิกเซ้นซ์ 
 อนนัตรา 

 

 สโุขทยั กรุงเทพ 
 คอนราด กรุงเทพ 
 เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ 
 ดสุิต ธานี กรุงเทพ 
 โซ โซฟิเทล แบงคอก 

 

 
ภูเก็ต: คู่แข่งขันในระดบัเดียวกบัโรงแรมในกลุ่ม ลากูน่า ภเูก็ต เป็นโรงแรมระดบับนและรีสอร์ทหรูหรา รวมถึงโครงการ
พฒันาใหม่ๆ ที่เกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง ยิ่งไปกว่านัน้โรงแรมในจงัหวดัภเูก็ตยงัคงต้องเผชิญกับการแข่งขันจากการให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ซึ่งเสนอราคาห้องพกัส าหรับการเช่าห้องพกัระยะยาวในอตัราที่สามารถแข่งขันได้ อีกทัง้การแข่งขนักับ
จดุหมายปลายทางการทอ่งเที่ยวอ่ืนในภมิูภาคเดียวกนั  

 
กรุงเทพฯ: จ านวนโรงแรมที่เพ่ิงสร้างเสร็จหลายแหง่ในไมก่ี่ปีที่ผ่านมาท าให้ปริมาณห้องพกัในกรุงเทพฯ ล้นตลาด อีกทัง้
การขยายตวัของโรงแรมแหง่ใหม่ๆ  และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ สง่ผลให้การแข่งขนัเพ่ิมสงูขึน้  

 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 

คูแ่ข่งโดยตรงของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของ ลากูน่า ภเูก็ต คือ โครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่ตัง้อยู่แถวริมฝ่ังตะวนัตกเฉียง
เหนือของเกาะภเูก็ต ซึง่สว่นใหญ่เป็นอสงัหาริมทรัพย์ใหม่ที่มีราคาค่อนข้างสงู สว่นทางด้านริมฝ่ังตะวนัออกมีการพฒันา
สาธารณูปโภคน้อยกว่าหรือคุณภาพด้อยกว่าและหาดทรายที่สวยงามมีน้อย ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมามีโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบคอนโดมิเนียมเพิ่มขึน้เป็นจ านวนมากเน่ืองด้วยที่ดินมีราคาสูงและชาวต่างชาติสามารถ        
ถือครองอสงัหาริมทรัพย์รูปแบบนีไ้ด้ 
  
ลากูน่า ภูเก็ต น าเสนออสังหาริมทรัพย์ที่มีส่วนผสมของชื่อเสียงโรงแรม คุณภาพ และรูปแบบที่อยู่อาศัยที่มีความ
หลากหลายซึ่งก่อให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง มีผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากมายรวมทัง้ผู้พัฒนาที่ มีส านักงานใน
กรุงเทพฯ เช่น แสนสิริ ศภุาลยั และ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่ตัง้เป้าหมายจบัลกูค้ากลุ่มที่ต้องการอสงัหาริมทรัพย์ราคาต ่า
กวา่ 10 ล้านบาท โดยตัง้กลุม่เป้าหมายที่เป็นคนไทย ดงันัน้จึงไมไ่ด้เป็นคู่แข่งโดยตรงกบัทาง ลากนู่า ภเูก็ต สว่นผู้พฒันา
รายอื่นๆ ก็จะเป็นกลุม่ที่ตัง้เป้าหมายจบัลกูค้ากลุม่ที่ต้องการซือ้บ้านหลงัที่สอง ซึง่ผู้พฒันากลุม่นีไ้ม่ได้มีท าเลที่ตัง้ที่ดีหรือ
ชื่อเสียงที่แข็งแกร่งนกั 
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ลากูน่า ภเูก็ต ได้น าเสนอโครงการมากมายที่ตรงกบัความต้องการผู้ซือ้อสงัหาริมทรัพย์ซึง่แตกตา่งจากผู้พฒันาโครงการ
อ่ืนๆ อาทิเช่น มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองยาวนานเก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์ที่มีคณุภาพ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยั 
สงบร่มร่ืน และมีภมิูทศัน์ที่สวยงาม อีกทัง้มีทีมงานที่ได้รับการอบรมมาเป็นอยา่งดีในการบริการหลงัการขายเพ่ือน าเสนอ
การบริการภายในบ้านเพ่ืออยู่อาศยั ลากูน่า ภูเก็ต ยงัน าเสนอสิ่งอ านวยความสะดวกหลากหลายเก่ียวกับอาหารและ
สนัทนาการ อาทิ สนามกอล์ฟ 18 หลมุ ที่ตัง้อยูใ่กล้ที่พกัอาศยั 

 
 กลยุทธ์ด้านราคา 

 

โรงแรมในจงัหวดัภเูก็ตและกรุงเทพฯ ตา่งด าเนินงานในตลาดที่มีการแข่งขนัสงู ดงันัน้ กลุม่บริษัทฯ จ าเป็นต้องระมดัระวงั 
และพร้อมปรับเปลี่ยนกลยทุธ์การตัง้ราคาค่าห้องพกัเพ่ือให้ทนักบัสภาวะการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะน าไปสู่อตัรา
คา่ห้องพกัเฉลี่ยและรายได้ตอ่ห้องพกัที่ดีที่สดุ  
 

ในภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ การขายอสงัหาริมทรัพย์ที่สร้างเสร็จแล้วจ าเป็นต้องตัง้ราคาที่แข่งขนัได้ในตลาด กลุม่บริษัทฯ 
จะยังด าเนินกลยุทธ์ในการน าเสนออสังหาริมทรัพย์ในราคาย่อมเยา (ต ่ากว่า 10 ล้านบาท) เช่น แคสเซีย ภูเก็ต และ     
ลากูน่า พาร์ค ส าหรับ แคสเซีย ภูเก็ต เป็นโครงการที่พัฒนาซึ่งเป็นโรงแรมใหม่ในเครือ บันยนั ทรี โดยมีห้องชุดราคา
เร่ิมต้นที่ 5 ล้านบาท โครงการลากนู่า พาร์ค (บ้านพกัที่มีพืน้ที่ติดกบัรีสอร์ท) ประกอบด้วย ทาวน์โฮม  และบ้านเดี่ยว ซึง่มี
ขนาดเนือ้ที่เล็กกวา่อสงัหาริมทรัพย์ที่เคยพฒันาในโครงการลากนู่า วิลเลจ เพ่ือดงึดดูความน่าสนใจในด้านราคา  

 
 ภาพรวมในสามปี 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2561 นีมี้แนวโน้มสดใสขึน้ หลงัจากเร่ิมเห็นสัญญาณเชิงบวกจากการส่งออกที่
กระเตือ้งขึน้ และการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง การคาดการณ์เชิงบวก เน่ืองจากปัจจยัส าคัญของการฟื้นตวัทาง
เศรษฐกิจของการค้าโลกและการหลัง่ไหลเข้ามาของนกัทอ่งเทียวชาวจีน 
 

แผนพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานสาธารณะหลกัของภเูก็ต รวมถึงโครงการทางลอดใต้ดิน ทา่อากาศยานนานาชาติภเูก็ต (จะ
เปิดให้บริการในปีพ. ศ. 2562) รถไฟฟ้ารางเบา ท่านุ่น - ฉลอง (จะเปิดให้บริการในปี 2564) และอ่ืน ๆ การรวมกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใกล้จะเกิดขึน้แล้ว  ส่งผลให้ความต้องการที่อยู่อาศัยในภูเก็ตมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้ และ 
โครงการที่เสร็จสมบรูณ์แล้ว จะเป็นสินค้าที่อยูใ่นความสนใจในหมูน่กัลงทนุและนกัทอ่งเที่ยวด้วยเชน่กนั 
 
จ านวนห้องพกัของโรงแรมในกรุงเทพฯ มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ 10,600 ห้อง ภายในปี 2564 ซึง่รวมถึงแบรนด์ตา่งๆเช่น ไฮแอท 
รีเจนซี ่และ คาเปลลา ขณะที่ในภเูก็ตมีโรงแรมใหม ่33 แหง่อยูใ่นช่วงระหว่างเปิดด าเนินการใน 3 ปีข้างหน้าเชน่ โรสวดู, 
เจ ดบับลิว แมริออท และ อินเตอร์คอนติเนนตลั 
 
ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ยงัคงมีแนวโน้มเติบโตขึน้ เน่ืองจากมีปัจจยับวกในด้านการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพ่ิมขึน้ ควบคู่ไป
กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การขยายเส้นทางขนส่งมวลชนและโครงการสาธารณูปโภคของรัฐบาลตามแนวเส้นทาง
โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor)   
 
ในระยะสัน้ความไม่แน่นอนในสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศและภาวะเศรษฐกิจโลกอาจส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของสว่นงานขายของโรงแรมและอสงัหาริมทรัพย์ อยา่งไรก็ตาม ทัง้เกาะภเูก็ตและกรุงเทพฯ 
ต่างก็มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยสามารถด ารงอยู่ได้ท่ามกลางสภาวะผันผวนหรือการชะลอตวั แม้ว่าใน
อดีตความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศไทย เป็นปัจจัยที่ส่งผลท าให้เกิดการชะลอตัว ของความต้องการในการ
ทอ่งเที่ยว และอสงัหาริมทรัพย์ในจงัหวดัภเูก็ต และกรุงเทพฯลดลงก็ตาม แต ่บริษัทฯ ยงัคงเช่ือมัน่ในเป้าหมายระยะยาว 
 



บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) 
                                 แบบ 56-1 (2560)                                                                                                                                                                                                                                        

17 

2.3  ความคืบหน้าของโครงการ 
 

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ที่เปิดตวัไม่นานมานี ้ทางบริษัทฯ จะด าเนินการก่อสร้างต่อเม่ือมีการวางเงินมดัจ าจากลกูค้า ซึ่ง
โครงการเหล่านีจ้ัดอยู่ในกลุ่มโครงการระหว่างก่อสร้าง โดยความคืบหน้าด้านการก่อสร้างและการขายของโครงการ ณ วนัที่           
31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดงันี ้

 

โครงการ 
 

จ านวนยูนิต อัตราการ
ก่อสร้าง       
แล้วเสร็จ 

มูลค่า       
(ล้านบาท) 

ทัง้หมด ขายแล้ว ขายแล้ว 
 

รับรู้รายได้ 

โครงการท่ีสร้างเสร็จแล้ว 

บนัยนั ทรี กรุงเทพ 
 

699 24 15 63% 15 100% 

บนัยนั ทรี ภเูก็ต ดบัเบิล้ พลู วิลลา่ 
 

1,602 26 21 81% 21 100% 

บนัยนั ทรี ท ูเบดรูม พลู วิลลา่ 962 22 22 100% 22 
 

100% 

แคสเซีย 1 1,450 229 183 80% 182 100% 

แคสเซีย 2 669 105 46 44% 13 77% 

ดสุติ ธานี พลูวิลลา่ 
 

877 28 28 100% 28 100% 

ลากนู่า วิลเลจ เรสซเิด้นซ์  6 
 

287 9 8 89% 7 100% 

ลากนู่า วิลเลจ  วิลลา่ 
 

434 36 36 100% 36 100% 

เดอะลอฟท์ แอท ลากนู่า วิลเลจ  306 22 10 45% 10 100% 

รวม 7,286 501 369 74% 334 100% 

โครงการระหว่างก่อสร้าง 

 

แคสเซีย 3 815 87 42 48% - - 

องัสนา บีชฟรอนท์ เรสซเิด้นซ์  2,160 54 40 74% - - 
บนัยนั ทรี แกรนด์ เรสซเิด้นซ์ 1,995 19 4 21% 1 34%* 

ลากนู่า พาร์ค ทาวน์โฮม 1,396 155 118 76% 108 80% 
ลากนู่า พาร์ค วิลลา่ 1,385 96 82 85% 72 85% 
ลากนู่า วิลเลจ เรสซเิด้นซ์  7 
 

355 10 10 100% 5 82%* 
รวม 8,106 421 296 70% 186  

ยอดรวมทัง้สิน้ 15,392 922 665 72% 520  
   

   * การก่อสร้างจะเร่ิมเมื่อมีการท าสญัญาซือ้ขาย โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 1-2 ปี 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
 

3.1  สภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย 
 

เน่ืองจากรายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ มาจากธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทย การด าเนินงานของ
กลุม่บริษัทฯ จึงขึน้อยูก่บัทัง้สภาพเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย รวมถึงธุรกิจการทอ่งเที่ยวในประเทศไทย เหตกุารณ์ตา่งๆ อาทิเช่น 
เสน่ห์ของประเทศไทยในฐานะที่เป็นจดุหมุ่งหมายของนกัทอ่งเที่ยว สภาวะเศรษฐกิจถดถอย การก่อการร้าย ภยัธรรมชาติ การเพ่ิมขึน้
ของอาชญากรรม ความวุน่วายในประเทศ หรือการแพร่ระบาดของโรคตา่งๆ ล้วนแล้วแตส่ง่ผลกระทบตอ่การทอ่งเที่ยวในประเทศไทย
หรือการลดลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต  และอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน  และผลการ
ด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ ได้ 

 
3.2 สถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอน 

 
ธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้รับผลกระทบในเชิงลบในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมาจากสภาวะการเมืองที่ตึงเครียดอย่างต่อเน่ือง 
เหตุการณ์เหล่านีไ้ด้ถูกเผยแพร่ไปยังนานาประเทศและท าให้เกิดภาพลักษณ์ในเชิงลบต่อประเทศไทยในแง่ความปลอดภัยใน          
การเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักลงทนุในการเข้ามาลงทนุ สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่ไม่แน่นอน อาจ
สง่ผลกระทบในเชิงลบตอ่ธุรกิจการทอ่งเที่ยวและความออ่นไหวของนกัลงทนุ  

 
3.3 การพึ่งพาตลาดลูกค้าหลัก 

 
การพึ่งพาตลาดหลักท าให้เกิดความเสี่ยงเม่ือตลาดนัน้เกิดภาวะถดถอยโดยส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของโรงแรม  หากไม่
สามารถหาตลาดอื่นมาทดแทนได้ทนัท่วงที เชน่เดียวกบัโรงแรมทัง้หลายในประเทศไทย ตลาดนักทอ่งเที่ยวชาวรัสเซียและชาวจีนได้
กลายเป็นตลาดหลักส าคัญของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา วิกฤตการณ์ทางการเงินของรัสเซียในปี 2558 ท าให้จ านวน
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางไปภเูก็ตในช่วงฤดกูาลท่องเที่ยวที่ส าคัญน้อยลงเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อโรงแรมในภูเก็ต
ของกลุ่มบริษัทฯ ท าให้ตลาดจีนเป็นตลาดหลักที่ส าคัญ ในปี 2559 ธุรกิจโรงแรมของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากการลดลง
ของธุรกิจทวัร์จีนศนูย์เหรียญ และในฤดกูาลท่องเที่ยวช่วงปลายปี 2559 และ 2560 นกัท่องเที่ยวชาวรัสเซียได้กลบัมาเข้าพกัโรงแรม
ในภูเก็ตซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี เพราะตลาดรัสเซียเป็นตลาดที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง (ตลาดนักท่องเที่ยวรัสเซียไม่ได้เป็นตลาด
ส าคัญของโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ)  ด้วยเหตนีุ ้กลุ่มบริษัทฯ จะเสาะแสวงหาตลาดนักท่องเที่ยวอ่ืนๆ มาทดแทนเพื่อให้สามารถ
ด ารงไว้ซึง่จ านวนฐานลกูค้า  

 
3.4     ความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

 
กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราดอกเบีย้เน่ืองจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน ลูกหนีก้ารค้าระยะยาว เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร และเงินกู้ยืมจากธนาคาร แตเ่น่ืองจากสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินสว่นใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ที่ปรับขึน้ลงตามอตัราตลาด
หรือมีอัตราดอกเบีย้คงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ จึงประเมินว่าไม่มีความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราดอกเบีย้         
ที่มีนยัส าคญัตามที่กลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน บริษัทฯ จงึมิได้ใช้ตราสารอนพุนัธ์เพ่ือบริหารความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้
ดงักลา่ว  

 
3.5 ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 
 

อตัราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อสกุลเงินของจีน สหรัฐฯ รัสเซีย สหราชอาณาจักรและสกุลเงินอ่ืนๆ ของตลาดยโุรปมีแนวโน้มจะ     
สง่ผลกระทบตอ่ราคาสินค้าและบริการ และอ านาจการจบัจา่ยใช้สอยของกลุม่บริษัทฯ ในตลาดเหลา่นี ้
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3.6 กรรมสิทธ์ิในที่ดิน 
 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีข้อถกเถียงเป็นอย่างมากในประเทศไทยเก่ียวกับความถูกต้องของกรรมสิทธ์ิการถือครองที่ดินตาม    
เอกสารสิทธ์ิ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีความมัน่ใจวา่บริษัทในกลุ่มถือครองกรรมสิทธ์ิในที่ดินทัง้หมดที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจหรือที่ดินส าหรับ
การขายในประเทศไทยอย่างถูกต้อง แต่บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโต้แย้งในกรรมสิทธ์ิ
เหล่านัน้  ถึงแม้วา่การโต้แย้งในกรรมสิทธ์ิดงักลา่วจะไม่ประสบผลส าเร็จ แต่กระนัน้ก็อาจจะสง่ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจการขาย
อสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทยหากผู้ซือ้มีความกงัวลวา่กลุม่บริษัทฯ จะไมส่ามารถโอนกรรมสิทธ์ิที่ถกูต้องให้ได้  

 
3.7 กฎหมายแรงงานไทย 

 
พนักงานส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย กฎหมายแรงงานในประเทศไทยให้การคุ้มครองแรงงานเป็นอย่างมาก 
กฎหมายแรงงานได้ห้ามมิให้บริษัทโดยทัว่ไปให้พนกังานออกโดยมิได้จ่ายเงินชดเชย เว้นแตพ่นักงานผู้นัน้จะประพฤติตนไม่เหมาะสม 
ละเว้นการปฏิบัติตามหน้าที่ หรือมีความไม่ซื่อสัตย์สจุริต ด้วยเหตนีุ ก้ลุ่มบริษัทฯ จึงมีมาตรการที่จ ากัดในการลดจ านวนพนักงาน   
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดต้นทนุหรือเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์อ่ืนที่คล้ายคลงึกนัในระหวา่งที่เกิดวิกฤตการณ์เม่ือไมน่านนี ้อาทิเชน่ วิกฤต
เศรษฐกิจโลก กลุม่บริษัทฯ ก็มิได้ให้พนกังานออกแตอ่ยา่งใด แตไ่ด้น าโครงการสมคัรใจลาหยดุงานโดยไมรั่บเงินเดือนมาใช้แทน กลุ่ม
บริษัทฯ คาดวา่ในอนาคตอาจจะมีข้อจ ากัดในการใช้โครงการการลาออกโดยสมคัรใจต่างๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะต้องจ่ายคา่ชดเชยเป็น
จ านวนมากรวมทัง้ใช้มาตรการอ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งพนักงานที่ถกูเลือกอาจจะเลือกที่จะลาออกโดยแลกกับเงินชดเชยที่จะจ่ายให้
เป็นเงินก้อนรวมทัง้ผลประโยชน์อ่ืน ๆ 

 
3.8 ความเส่ียงในการด าเนินงานธุรกิจโรงแรม 

 
โรงแรมตา่งๆ ของกลุม่บริษัทฯ ตา่งก็มีความเสี่ยงจากการด าเนินงานในธุรกิจการให้บริการ โดยความเสี่ยงดงักลา่วประกอบด้วย 

 

 ฤดูกาลของธุรกิจท่องเที่ยวขึน้อยู่กับปริมาณการท่องเที่ยวและการเดินทางของกลุ่มธุรกิจ/การค้า ที่แตกต่างกันตลอดทัง้ปี     
ด้วยเหตนีุ ้รายได้ของกลุม่บริษัทฯ จงึมีแนวโน้มที่จะผนัผวนในระหวา่งปี 

 คูแ่ข่งขนัจากโรงแรมรีสอร์ทแหง่ใหม่ๆ  ทัง้ในประเทศและภายในภมิูภาค 

 รูปแบบการทอ่งเที่ยวและความนิยมของแหลง่ทอ่งเที่ยวที่อาจเปลี่ยนแปลงไป 

 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระเบียบทางกฎหมายในประเทศไทย 

 จ านวนห้องพกัในพืน้ที่หรือภูมิภาคเดียวกันที่มีมากเกินความต้องการหรือความต้องการห้องพักของลกูค้าที่ลดลงในบางช่วง
อาจจะสง่ผลกระทบในเชิงลบตอ่อตัราการเข้าพกัและราคาคา่ห้องพกั 

 การเปลี่ยนแปลงโดยรวมทัง้สภาพเศรษฐกิจในภูมิภาคและท้องถ่ิน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการจบัจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค
และวิถีการทอ่งเที่ยวของประชาชนและปัจจยัอ่ืนๆ ซึง่อาจไมก่่อให้เกิดรายได้ที่เพ่ิมขึน้  

 สภาวะทางการเมืองในภูมิภาคและท้องถ่ิน รวมทัง้สภาพสงัคมซึ่งมีผลกระทบต่อความต้องการซือ้ อ านาจซื อ้ของตลาด เช่น 
อาชญากรรม  ความไมส่งบในสงัคมและการก่อการร้าย 

 การแพร่ระบาดของโรคซึง่มีผลกระทบตอ่การเดินทางและธุรกิจการทอ่งเที่ยว 

 ค าเตือนภยัเก่ียวกบัการทอ่งเที่ยวที่เตือนให้ประชาชนชะลอ และ/หรือหลีกเลี่ยงการเดินทางทอ่งเที่ยว 

 การเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ 

 ความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศไทยและโดยเฉพาะอยา่งยิ่งจ านวนเที่ยวบินมายงัประเทศไทยและจงัหวดัภเูก็ต  

 สภาพภมิูอากาศที่แปรปรวนและภยัทางธรรมชาติ  
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3.9 ความเส่ียงในการด าเนินงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของกลุม่บริษัทฯ มีความเสี่ยงสืบเน่ืองจากการด าเนินงานในธุรกิจ โดยความเสี่ยงดงักลา่วประกอบด้วย 
 
 การเปลี่ยนแปลงโดยรวมทัง้สภาพเศรษฐกิจในภูมิภาคและท้องถ่ิน สถานการณ์ทางการเมือง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ         

การจบัจา่ยใช้สอยของผู้บริโภคและความเช่ือมัน่ในตลาดอสงัหาริมทรัพย์  

 ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนการลงทนุที่ยัง่ยืนซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ความต้องการของอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต  

 การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาและความสามารถในการซื อ้
อสงัหาริมทรัพย์ของชาวตา่งชาติ 

 การพฒันาการออกแบบอสงัหาริมทรัพย์ที่มีนวตักรรมและรูปแบบใหม่ๆ  เพื่อการดงึดดูผู้ซือ้  

 การจัดให้มีบริการหลังการขายที่มีคุณภาพสงูเพื่อรักษาความแข็งแกร่งของความจงรักภักดีในตราอสงัหาริมทรัพย์และความ
พอใจของผู้ซือ้  

 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระเบียบทางกฎหมายในประเทศไทยซึ่งอาจมีผลต่อข้อจ ากัดของผู้ซือ้ การพฒันาที่ ดินในอนาคตหรือ
รูปแบบการเสนอขายอสงัหาริมทรัพย์ 

 ต้นทนุการก่อสร้างที่พุง่สงูขึน้อาจสง่ผลกระทบตอ่อตัราก าไรจากการด าเนินงานหากไมส่ามารถปรับราคาขายขึน้ได้ 

 ความสามารถในการจัดหาและคงไว้ซึ่งผู้ รับเหมาก่อสร้างอาคารที่มีความสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพได้ตรงตาม
ก าหนดเวลา  

 
ปัจจัยต่างๆ เหล่านีส้ามารถส่งผลเสียต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ฝ่ายจัดการจึงได้ให้ความสนใจในเร่ืองต่างๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อจะ
สามารถน ากลยทุธ์ของกลุม่บริษัทฯ มาปรับใช้ได้ทนัทว่งทีเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลตอ่การด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ  
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4.  สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 4.1  สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

(ก)   สินทรัพย์หลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดงันี ้              
                        

ช่ือบริษัท ประเภทสินทรัพย์ สถานท่ีตัง้ ขนาด 
ประเภท 
การถือ
สิทธิ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

มูลค่าตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

อาคาร เคร่ืองตกแต่ง
ตดิตัง้และ
อุปกรณ์ 

รวม  

บจ. ลากนู่า บนัยนั ทรี 1.   โรงแรมบนัยนั ทรี ภเูก็ต ภเูก็ต 108 ห้อง เจ้าของ โรงแรม 1,128  243   1,371 ไมมี่ 
บจ. บางเทาแกรนด์ 2.   โรงแรมองัสนา ลากนู่า ภเูก็ต ภเูก็ต 328 ห้อง เจ้าของ โรงแรม 765 214   979 (1) ติดจ านองเงินกู้  2,700 ล้านบาท 

บจ. ลากนู่า วลิเลจ 3.   เอ้าท์ริกเกอร์ ลากนู่า ภเูก็ต รีสอร์ท แอนด์ วิลลา่ ภเูก็ต - เจ้าของ โรงแรม - 7 7 ไมมี่ 

บจ. ไทยวาพลาซา่ 4.   โรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ กรุงเทพ 295 ห้อง เจ้าของ โรงแรม 1,206 266 1,472 (2) ติดจ านองเงินกู้  3,620 ล้านบาท 

บจ. ภเูก็ตรีสอร์ทดีเวลลอปเมนท์ 5.   โรงแรมแคสเซีย ภเูก็ต ภเูก็ต 207 ห้อง เจ้าของ โรงแรม 124 15 139 (3) ติดจ านองเงินกู้  620 ล้านบาท 
บจ. ลากนู่า แกรนด์ 6.   ลากนู่า ภเูก็ต กอล์ฟ คลบั ภเูก็ต 18 หลมุ เจ้าของ สนามกอล์ฟ  50 91 141 (4) ติดจ านองเงินกู้  250 ล้านบาท 
บจ. ลากนู่าเซอร์วิส 7.   ลากนู่าเซอร์วิส ภเูก็ต 6 ไร่ 3 งาน  54.8 ตรว เจ้าของ บริการสาธารณปูโภค

และจดัหาสิ่งอ านวย
ความสะดวกในรีสอร์ท 

41 67 108 (5) ติดจ านองเงินกู้  90 ล้านบาท 

บจ. ลากนู่า เอ็กซ์เคอร์ชัน่ 8.   ลากนู่า ทวัร์แอนด์ทราเวล ภเูก็ต - เจ้าของ บริการทอ่งเที่ยวและ
บริการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

2 1 3 ไมมี่ 

บริษัทยอ่ยหลายบริษัท 9.  บนัยนั ทรี และองัสนา แกลเลอร่ี ภเูก็ต / กรุงเทพ 
/ สิงคโปร์ 

8 ร้านค้า                     เจ้าของ ร้านค้าปลีก 8 4 12 ไมมี่ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยหลายบริษัท 10. อาคาร เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้และอปุกรณ์ ภเูก็ต / กรุงเทพ - เจ้าของ ใช้ด าเนินงาน 158 108 266 ไมมี่ 
           ที่ดิน      รวม  

บริษัทยอ่ยหลายบริษัท 11. ที่ดิน กรุงเทพ 2 ไร่ 1 งาน 92 ตรว เจ้าของ ที่ตัง้โรงแรม     933      933 อ้างอิง (2) 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยหลายบริษัท 12. ที่ดิน ภเูก็ต 918 ไร่ 1 งาน 92.14 ตรว เจ้าของ ที่ตัง้ลากนู่า ภเูก็ต             6,108 6,108 อ้างอิง (1),(3),(4) และ (5) 
 
 
 

     รวม 11,742  
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บริษัทฯ มีนโยบายการประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทอาคารและที่ดินโดยผู้ประเมินอิสระทุก 3 ปี ราคาประเมินสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประเภทอาคารเป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์มลูค่าต้นทนุทดแทนสทุธิ 
(Replacement Cost Approach) และที่ดินเป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานลงวนัที่ 14 ตลุาคม 2559 โดยบริษัท ไซมอนลิม และหุ้นส่วน จ ากดั ผู้ท าหน้าประเมินราคา คือ   นางสาว
นวพร วงศ์อไุร ผู้ประเมินหลกัชัน้วฒิุ เลขที่ วฒ. 012 หรือนายสรุสิทธ์ิ พนัธนาคง ผู้ประเมินหลกัชัน้วฒิุ เลขที่ วฒ. 013  

 
(ข)   อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดงันี ้ 

 

ช่ือบริษัท ประเภทสินทรัพย์ สถานท่ีตัง้ ขนาด 
ประเภท 
การถือ
สิทธิ 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

มูลค่ายุตธิรรม 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ท่ีดนิ/
ท่ีดนิรอ
การ

พัฒนา/
ขาย 

ห้องในอาคาร
ส านักงานและ
ร้านค้าให้เช่า 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

รวม  

บมจ. ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล 1.   คาแนล วิลเลจ ลากนู่า ชอปปิง้ ภเูก็ต 3,147 ตรม บนที่ดิน 25 
ไร่ 3 งาน 46.8 ตรว 

เจ้าของ ให้เชา่ร้านค้าปลีก 244 17 9 270 ไมมี่ 

บริษัทยอ่ยหลายบริษัท 2.   พืน้ที่ส านกังานอาคารไทยวา 1 กรุงเทพ 15,389 ตรม เจ้าของ ให้เชา่ส านกังาน - 704 - 704 อ้างอิง(2)  
บริษัทยอ่ยหลายบริษัท 3.   ที่ดิน เชียงใหม่/เชียงราย/

แมฮ่อ่งสอน 
1,426  ไร่ 3 งาน     

70.4 ตรว 
เจ้าของ ที่ดินรอการพฒันา/

ขาย 
191 - - 191 ไมมี่ 

     รวม 435 721 9    1,165  

 

บริษัทฯ มีนโยบายการประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุโดยผู้ประเมินอิสระทกุปี ราคาประเมินอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประเภทห้องในอาคารส านกังานและร้านค้าให้
เชา่เป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์รายได้ (Income Approach) และที่ดิน/ที่ดินรอการพฒันา/ขาย เป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานลงวนัที่ 31 ตลุาคม 2560 โดยบริษัท ไซมอนลิม 
และหุ้นสว่น จ ากดั ผู้ท าหน้าประเมินราคา คือ นางสาวนวพร วงศ์อไุร  ผู้ประเมินหลกัชัน้วฒิุ เลขที่ วฒ. 012 หรือนายสรุสิทธ์ิ พนัธนาคง ผู้ประเมินหลกัชัน้วฒิุ เลขที่ วฒ. 013   
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โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย 

     
โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขายของบริษัทฯ และบริษัยยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดงันี ้

 
ช่ือบริษัท โครงการ ท่ีตัง้  

โครงการ 
พืน้ท่ีโครงการ  

 
ประเภท 

การถือสิทธิ 
จ านวนท่ีเหลือ    
เพื่อขาย (หลัง) 

มูลค่าตามบัญชี  
(ล้านบาท) 

วันท่ีก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ภาระผูกพัน 
 

บจ. ลากนู่า บนัยนั ทรี  1.  บนัยนั ทรี ดบัเบิล้ พลูวิลลา่ ภเูก็ต 1,804 ตรม เจ้าของ 4 91 มีนาคม 2550 (6) ติดจ านองเงินกู้  592.5 ล้านบาท 
บจ. เอวีซี อินโดนีเซีย   2. เอวีซี อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 1,341 ตรม เจ้าของ 11 38 มกราคม 2551 ไมมี่ 

บจ. ลากนู่า ฮอลิเดย์ คลบั   3. ลากนู่า ฮอลิเดย์ คลบั 
ภเูก็ต/เชียงใหม/่ 
หวัหิน/ พทัยา 

18,777 ตรม เจ้าของ 151 382 พฤศจิกายน 2551 (7) ติดจ านองเงินกู้  265 ล้านบาท 

บจ. ไทยวาพลาซา่  4. บนัยนั ทรี เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ กรุงเทพ 1,152  ตรม เจ้าของ            9 110 ธันวาคม 2551 อ้างอิง (2) 
บจ. ลากนู่า แกรนด์  5. เดอะ ลอฟท์ ภเูก็ต 2,585  ตรม เจ้าของ 12 132 กรกฎาคม 2554 (8) ติดจ านองเงินกู้  298 ล้านบาท 
บจ. ภเูก็ต รีสอร์ท ดีเวลลอปเมนต์  6. แคสเซีย ภเูก็ต เฟส 1 ภเูก็ต 3,913 ตรม เจ้าของ 47 153 พฤศจิกายน 2558 (3) ติดจ านองเงินกู้  620 ล้านบาท 
บจ. ภเูก็ต รีสอร์ท ดีเวลลอปเมนต์ 7. แคสเซีย ภเูก็ต เฟส 2&3 ภเูก็ต 5,064 ตรม เจ้าของ 179 357 เมษายน 2561 (3) ติดจ านองเงินกู้  620 ล้านบาท 
บจ. ทีดบับลวิอาร์ โฮลดิง้ส์   8. ลากนู่า วิลเลจ เรสซิเด้นซ์ 7 ภเูก็ต 4,697 ตรม เจ้าของ 5 64 พฤษภาคม 2561 ไมมี่ 
บจ. ทวิน วอเตอร์ส 
 ดีเวลล็อปเมนท์  

 9. ลากนู่า พาร์ค ทาวน์โฮม และวิลลา่ ภเูก็ต 37,736 ตรม เจ้าของ 71 540  ธันวาคม 2561 (9) ติดจ านองเงินกู้  920 ล้านบาท 

บริษัทยอ่ย 10. ที่ดินรอการพฒันา ภเูก็ต 898 ไร่ 2 งาน 
43.91 ตรว 

เจ้าของ - 1,275 - ไมมี่ 

บริษัทยอ่ย  11. อ่ืน ๆ ภเูก็ต - เจ้าของ - 844 - ไมมี่ 

    รวม 489     3,986   
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบด้วยค่าความนิยมจ านวน 57 ล้านบาท จากการเข้าซือ้บริษัท ไทยวา
พลาซ่า จ ากัด ในสดัส่วนร้อยละ 100 ในปี 2548 และค่าความนิยมจ านวน 351 ล้านบาท จากการเข้าซือ้บริษัท ลากูน่า บนัยนั 
ทรี จ ากดั ในสดัสว่นร้อยละ 49 ในปี 2545  

 

บริษัทฯ บนัทกึมลูคา่เร่ิมแรกของคา่ความนิยมในราคาทนุซึง่เทา่กบัต้นทนุการรวมธุรกิจสว่นที่สงุกวา่มลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์
สทุธิที่ได้มา หากมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้มาสงูกว่าต้นทนุการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนที่สงูกว่านีเ้ป็นก าไรใน
สว่นของก าไรหรือขาดทนุทนัที 
 

บริษัทฯ แสดงคา่ความนิยมตามราคาทนุหกัคา่เผ่ือการด้อยคา่สะสมและจะทดสอบการด้อยคา่ของคา่ความนิยมทกุปีหรือเม่ือใด
ก็ตามที่มีข้อบง่ชีข้องการด้อยคา่เกิดขึน้ 
 

เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการทดสอบการด้อยคา่  บริษัทฯ จะปันสว่นคา่ความนิยมที่เกิดขึน้จากการรวมกิจการให้กบัหน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้จากการรวมกิจการ และ
บริษัทฯจะท าการประเมินมลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแตล่ะรายการ (หรือกลุม่ของหน่วย
ของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชี  
บริษัทฯ จะรับรู้ขาดทนุจากการด้อยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ และบริษัทฯ ไม่สามารถกลบับญัชีขาดทนุจากการด้อยคา่ที่
เก่ียวข้องกบัคา่ความนิยมได้ในอนาคต 

 

 4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมที่ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจเดียวกนักบับริษัทฯ และมีศกัยภาพในการ
เติบโตในอนาคต โดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนที่เหมาะสมเม่ือมีการลงทุน การลงทุนจะต้องผ่านการพิจารณาและได้รับมติ
เห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ หรือฝ่ายบริหาร ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขนาดของการลงทนุ โดยมีขัน้ตอนดงันี  ้

 

 มลูคา่การลงทนุมากกวา่ 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

 มลูค่าการลงทนุระหวา่ง 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จะต้องได้รับอนมุตัิร่วมกัน โดยประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
บริษัทฯ ทา่นใดทา่นหนึ่งจ านวน 1 คน 

 มลูคา่การลงทนุน้อยกวา่ 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จะต้องได้รับการอนมุตัิจากประธานกรรมการบริหาร 
 

ส าหรับบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้แต่งตัง้กรรมการเข้าร่วมบริหารงานในบริษัทย่อยตามสัดส่ วนที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ เพื่อก าหนด
นโยบายที่ส าคญั บริหารและควบคมุการด าเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ยให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกบันโยบายหลกัของบริษัทฯ 
เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทนุ 
 

ส าหรับบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้กรรมการเข้าร่วมบริหารงานในบริษัทร่วมตามสดัสว่นที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยูเ่ทา่นัน้ บริษัทฯ จึง
ไมมี่อ านาจในการควบคมุการบริหารงานในบริษัทร่วมแตอ่ยา่งไร 
 

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารมีความมุ่งมั่นในด้านนโยบายการลงทนุ  โดยพยายามเสาะหาโอกาสในการลงทุนทัง้ภายในและภายนอก     
ลากนู่า  ภเูก็ต ที่มีผลตอบแทนจากการลงทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม 

 
 



บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) 
                                 แบบ 56-1 (2560)                                                                                                                                                                                                                                

 

 25 

 

 4.3   การเปิดเผยราคาประเมินทรัพย์สิน 

 

บริษัทฯ มีนโยบายการประเมินราคาสินทรัพย์โดยผู้ประเมินอิสระทกุ 3 ปี ส าหรับทรัพย์สินประเภทอาคารเป็นการประเมินราคา
ตามเกณฑ์มลูค่าต้นทนุทดแทนสทุธิ (Replacement Cost Approach) และที่ดินเป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์ราคาตลาด 
(Market Approach) และมีนโยบายการประเมินราคาสินทรัพย์โดยผู้ประเมินอิสระทกุปี ส าหรับทรัพย์สินประเภทห้องในอาคาร
ส านกังานและร้านค้าให้เชา่เป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์รายได้ (Income Approach) และที่ดินรอการพฒันา/ขาย เป็นการ
ประเมินราคาตามเกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach)  

 
รายละเอียดเก่ียวกับประเภททรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมิน วตัถปุระสงค์การประเมิน ชื่อผู้ที่ท าหน้าที่ประเมิน
ราคา และวนัที่ประเมิน ตามที่ปรากฎในหวัข้อ 4.1  
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

คดีผิดสัญญาซือ้ขายอาคารชุด นายหน้าและตัวแทน ละเมิดและเรียกค่าเสียหาย 
 
คดีด าเลขที่ 2290/2552 ระหว่าง 
 
นิติบคุคลอาคารชดุ อลัลามนัดา 1 และ เจ้าของห้องชดุ จ านวน 9 ราย                                                                                            “โจทก์” 
บริษัท ลากนู่า แกรนด์ จ ากดั, บริษัท บางเทา ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั,                                                                              “จ าเลย” 
บริษัท บางเทา (1) จ ากดั บริษัท บางเทา (2) จ ากดั และ กรรมการบริษัท อีก 10 คน   

 
ความเป็นมา 

 
เมื่อวนัที่ 8 ตลุาคม 2552 โจทก์ได้ยื่นฟ้องบริษัทในเครือบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) จ านวน 4 บริษัท และ
กรรมการบริษัท อีก 10 คน โดยโจทก์อ้างในค าฟ้องว่า โจทก์ได้ซือ้ห้องชดุของอาคารชดุอลัลามนัดา 1 จากบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จ ากัด 
ระหว่างปี 2534 ถึง 2538 โดยในสญัญาซือ้ขายระบุว ่าโครงการมีที่ดินประมาณ 20 ไร่ แต่ในหนังสือส าคญัจดทะเบียนอาคารชดุ         
อลัลามนัดา 1 ระบุว่ามีที่ดินจ านวน 9 ไร่ 2 งาน 9 ตารางวา ดงันัน้ ถือว่าจ าเลยผิดสญัญาซือ้ขาย โจทก์จึงเรียกร้องให้จ าเลยโอนที่ดิน
ตามที่ระบุไว้ในสญัญาซือ้ขายจ านวน 10 ไร่ 3 งาน 97.1 ตารางวา ให้กับนิติบุคคลอาคารชดุอลัลามนัดา 1 ในฐานะโจทก์ที่ 10 หรือชดใช้
เงินจ านวน 131,913,000 บาท แทนในกรณีที่ไม่สามารถโอนที่ดินได้ และโจทก์ยงัได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายอีกจ านวน 55,685,895 บาท 
ส าหรับการละเมิดการใช้ที่ดินที่ควรจะเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชดุอลัลามนัดา 1 ซึ่งรวมจ านวนเงินที่โจทก์เรียกร้อง
ทัง้สิน้ 187,598,895 บาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ภายหลงัวนัฟ้องจนกว่าจ าเลยจะได้ช าระเสร็จสิน้ พร้อมกันนีโ้จทก์    
ยงัได้ฟ้องกรรมการบริษัททัง้ในอดีตและปัจจบุนัอีก 10 คน เป็นจ าเลยที่ 5 ถึง 14 ในฐานะที่เป็นตวัแทนของบริษัททัง้ 4 บริษัท จึงต้อง
ร่วมกันรับผิดตามฟ้องด้วย เมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2554 โจทก์ได้ยื่นค าร้องขอคุ้มครองชัว่คราวต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีค าสัง่ห้ามไม่ให้
จ าเลยจ าหน่าย  จ่าย โอน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโฉนดที่ดินทัง้ 9 แปลงของจ าเลยที่มีข้อพิพาทอยู่ในคดีนีก้ับส านักงานที่ดิน 
ในระหว่างที่คดีนีย้งัอยู่ในการพิจารณาของศาล เมื่อวนัที่ 20 มกราคม 2555 ศาลมีค าสัง่ห้ามไม่ให้จ าเลยจ าหน่าย จ่าย โอน และแก้ไข
เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโฉนดที่ดินทัง้ 9 แปลงตามค าร้องขอคุ้มครองชัว่คราวของโจทก์ 

 
โจทก์และจ าเลยได้ด าเนินการสืบพยานเสร็จสิน้แล้ว ศาลได้ก าหนดวนันัดฟังค าพิพากษาในวนัที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2557 แต่ในวนัดงักล่าว     
ศาลชัน้ต้นจงัหวดัภเูก็ตได้มีค าสัง่เลื่อนนัดอ่านค าพิพากษาเป็นวนัที่ 28 มีนาคม 2557 แต่ในวนัดงักล่าว ศาลชัน้ต้นจงัหวดัภเูก็ตมีค าสัง่
เลื่อนนัดอ่านค าพิพากษาเป็นวนัที่ 30 พฤษภาคม 2557 และวนัที่ 30 พฤษภาคม 2557 ศาลชัน้ต้นจงัหวดัภเูก็ตมีค าสัง่เลื่อนนัดอ่าน    
ค าพิพากษาเป็นวนัที่ 27 มิถนุายน 2557 
 
ในวนัที่ 27 มิถนุายน 2557 ศาลชัน้ต้นได้พิพากษาสัง่ให้จ าเลยโอนที่ดินจ านวน 9 แปลง เนือ้ที่รวมทัง้สิน้ 10 ไร่ 3 งาน 97.1 ตารางวา ให้แก่
โจทก์ หรือในกรณีที่ไม่สามารถโอนที่ดินได้ให้จ าเลยช าระค่าเสียหายจ านวน 131,913,000 บาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
นบัตัง้แตว่นัฟอ้งเป็นต้นไปจนกวา่จ าเลยจะได้ช าระเสร็จสิน้ ให้จ าเลยชดใช้คา่เสียหายจากการน าที่ดินโฉนดเลขที่ 7257 และ 7264 จ านวน 
2 แปลง ไปใช้ประโยชน์จ านวน 5,890,956 บาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี นบัตัง้แตว่นัฟอ้งเป็นต้นไปจนกวา่จ าเลยจะได้ช าระ
เสร็จสิน้ ให้จ าเลยชดใช้คา่เสียหายจ านวน 16,000.79 บาทต่อวนั นับตัง้แต่วนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะโอนที่ดินดงักล่าวให้แล้วเสร็จ และ 
ให้จ าเลยชดใช้ค่าทนายความให้แก่โจทก์เป็นจ านวน 500,000 บาท ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 จ าเลยยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลา
อทุธรณ์ ศาลมีค าสัง่อนญุาตให้ขยายระยะเวลาอทุธรณ์จนถึงวนัที่ 27 สิงหาคม 2557 เม่ือวนัที่ 21 สิงหาคม 2557 จ าเลยยื่นค าร้องขอขยาย
ระยะเวลาอทุธรณ์ครัง้ที่ 2 ศาลมีค าสัง่อนญุาตให้ขยายระยะเวลาอทุธรณ์จนถึงวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2557 และเม่ือวนัที่ 19 พฤศจิกายน 
2557 จ าเลยยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลาอทุธรณ์ครัง้ที่ 3 ศาลมีค าสัง่อนญุาตให้ขยายระยะเวลาอทุธรณ์จนถึงวนัที่ 27 มกราคม 2558 
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เม่ือวนัที่ 23 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา จ าเลยได้ยื่นอทุธรณ์ค าพิพากษาตอ่ศาลชัน้ต้นและศาลมีค าสัง่รับอทุธรณ์ของจ าเลยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
โจทก์ได้ยื่นขอขยายก าหนดเวลายื่นค าแก้อทุธรณ์ครัง้ที่ 1, 2, 3 และ 4 ซึ่งศาลได้มีค าสั่งอนุญาตให้ขยายก าหนดเวลาในการยื่นค าแก้
อทุธรณ์จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2558, วนัที่ 8 พฤษภาคม 2558, วนัที่ 7 มิถุนายน 2558 และวนัที่ 6 กรกฎาคม 2558 ตามล าดบั เม่ือวนัที่  
26 มิถนุายน 2558 โจทก์ได้ยื่นค าแก้อทุธรณ์และค าคดัค้านค าขอทเุลาการบงัคบัคดีของจ าเลย ศาลจงัหวดัภเูก็ตได้นดัฟังค าสัง่ศาลอทุธรณ์
เก่ียวกับค าคัดค้านค าขอทุเลาการบังคับคดีของบริษัท ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ซึ่งในวันดังกล่าวศาลอุทธรณ์ได้มีค าสั่งให้บริษัทวาง
หลกัประกนัจ านวน 36,000,000 บาท เพื่อเป็นประกนัส าหรับค่าเสียหายที่ศาลชัน้ต้นได้พิพากษาให้บริษัทช าระให้กับโจทก์ ศาลจงัหวดัภเูก็ต
ได้นัดพิจารณารายละเอียดหลกัประกันอีกครัง้ในวนัที่ 18 ธันวาคม 2558 บริษัทมีความประสงค์น าที่ดินของบริษัทในเครือซึ่งอยู่ที่จงัหวัด
เชียงรายมาวางเป็นหลักประกัน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ศาลได้พิจารณาอนุญาตให้บริษัทน าที่ดินที่จังหวัดเชียงรายมาวางเป็น
หลกัประกนัได้ 

 
บริษัทได้โอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินที่พิพาทจ านวนสองแปลงให้กับโจทก์แล้วเม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2557 และวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 
ตามล าดบัเพ่ือระงบัจ านวนคา่เสียหายรายวนัตามค าพิพากษาของศาลชัน้ต้น ซึง่จ านวนคา่เสียหายรายวนัค านวณจนถึงวนัที่โอนกรรมสิทธ์ิ
ที่ดินทัง้สองแปลงเป็นเงินจ านวน 30,115,853.68 บาท  

 
เม่ือวนัที่ 19 เมษายน 2559 ศาลอทุธรณ์ได้พิพากษาแก้สัง่ให้จ าเลยโอนที่ดินจ านวน 8 แปลง (เนือ้ที่รวมทัง้สิน้ 4 ไร่ 1 งาน 90.9 ตารางวา) 
จากทัง้หมด 9 แปลง (เนือ้ที่รวมทัง้สิน้ 10 ไร่ 3 งาน 97.1 ตารางวา) ตามที่ศาลชัน้ต้นได้พิพากษาไว้ให้แก่โจทก์ ศาลอทุธรณ์ภาค 8 ยงัตดัสิน
วา่จ าเลยไมไ่ด้ท าละเมิดตอ่โจทก์ในการน าที่ดินไปใช้ประโยชน์ ดงันัน้จ าเลยจึงไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับโจทก์  ในวนัที่ 13 พฤษภาคม 
2559 14 กรกฎาคม 2559 และ 15 กนัยายน 2559 จ าเลยยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลายื่นขออนญุาตฎีกาและยื่นฎีกา ศาลมีค าสัง่อนญุาต
ให้ขยายระยะเวลาจนถึงวนัที่ 19 กรกฎาคม 2559 19 กนัยายน 2559 และ 4 ตลุาคม 2559 ตามล าดบั 

 
เม่ือวนัที่ 4 ตลุาคม 2559 บริษัทได้ยื่นค าร้องขออนญุาตยื่นฎีกาและฎีกาตอ่ศาลฎีกา และเม่ือวนัที่ 25 ตลุาคม 2559 บริษัทได้ยื่นค าคดัค้าน
ค าร้องของโจทก์ที่ขออนญุาตฎีกา 
 
เม่ือวนัที่ 13 กมุภาพนัธ์ 2561 โจทก์และบริษัทได้ลงนามในสญัญาประนีประนอมยอมความเพื่อที่จะยตุิข้อพิพาทในคดีนีเ้รียบร้อยแล้ว และ
เม่ือวนัที่ 20 กมุภาพนัธ์ 2561 ทนายความของทัง้โจทก์และบริษัทได้ร่วมกนัยื่นค าร้องตอ่ศนูย์ไกลเ่กลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลฎีกา
เพ่ือขอให้ศาลฎีกามีค าพิพากษาตามยอมให้เป็นไปตามสญัญาประนีประนอมยอมความนี ้

 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 
ปัจจบุนัคดีนีอ้ยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
 
ความเหน็ของนักกฎหมาย 
 
คูค่วามทัง้สองฝ่ายมีความประสงค์ขอให้ศาลฎีกามีค าพิพากษาตามยอมให้เป็นไปตามสญัญาประนีประนอมยอมความ ศาลฎีกายอ่มไมข่ดั
เจตนารมณ์ของคูค่วามทัง้สองฝ่ายแตอ่ยา่งใด และจะมีค าพิพากษาตามยอม 

 
ความเหน็ของผู้บริหาร 
 
มีความเห็นเชน่เดียวกบัความเห็นของนกักฎหมาย  
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 
 6.1 ข้อมูลทั่วไป 
 
 6.1.1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

 
 

 
    

   
ช่ือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “LRH”) 

 

ประกอบธุรกิจ : ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  นอกจากนี ้บริษัทย่อยยังประกอบ
ธุรกิจสนามกอล์ฟ ธุรกิจร้านขายสินค้า ธุรกิจให้เช่าพืน้ที่อาคารส านักงานและรีสอร์ท  และธุรกิจ 
ขายสิทธิการพกัในที่พกัตากอากาศ 
 

ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 0107535000371 
 

ทุนจดทะเบียน : 2,116,753,580 บาท 
 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว : 1,666,827,010 บาท 
 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่                    : อาคารไทยวา 1 ชัน้ 7, 22 และ 24  
21/17 บี, 21/17 ซี, 21/65, 21/66 และ 21/68 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
 

ที่ตัง้ส านักงานสาขา  : 390/1 หมูท่ี่ 1 ถนนศรีสนุทร ต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต 83110 ประเทศไทย  
  

Homepages  : www.lagunaresorts.com (เว็บไซต์ธุรกิจ) 
www.lagunaphuket.com (เว็บไซต์การตลาด)   
 

โทรศัพท์   : ส านกังานใหญ่ กรุงเทพฯ    66 (0) 2677 4455       
ส านกังาน ลากนู่า ภเูก็ต    66 (0) 7636 2300 
 

โทรสาร   : ส านกังานใหญ่ กรุงเทพฯ  66 (0) 2285 0733  
ส านกังาน ลากนู่า ภเูก็ต  66 (0) 7632 4061 

http://www.lagunaresorts.com/
http://www.lagunaphuket.com/
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6.1.2 บริษัทที่บริษัทฯ ถือครองตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
 

ข้อมลูบริษัทที่บริษัทฯ ลงทนุโดยการถือครองหุ้นตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไปของจ านวนหุ้นที่ออกทัง้หมด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

บริษัท ประเภทกิจการ ส านักงานใหญ่ ทุนจดทะเบียน มูลค่าที่ตราไว้ ทุนช าระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น โทรศัพท์ โทรสาร 

(ช่ือย่อ)    (บาท) (บาท/หุ้น) (บาท) (ทางตรง+ทางอ้อม*)    
            (%)     
         

AVCI ธุรกิจขายสิทธิการพกัในที่พกัตากอากาศ บินตนั USD2,335,000 USD10.00 USD2,335,000 100.00 (62) 770 693 402 (62) 770 693 402 
 และธุรกิจสนามกอล์ฟ        
                  

BGL ธุรกิจโรงแรม ภเูก็ต 1,546,000,000 100.00 1,546,000,000 100.00 66 (0) 7632 4101-7 66 (0) 7627 1808 
                  

BI ธุรกิจลงทนุ บริทิช เวอร์จิน ไอร์แลนด์ USD50,000 USD0.01 USD10,100 19.80 (65) 6849 5888 (65) 6462 0186  
                

BT1 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ภเูก็ต 20,930,000 100.00 20,930,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2 
              

BT2 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ภเูก็ต 19,100,000 100.00 19,100,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2 
              

BT3 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ภเูก็ต 7,750,000 100.00 7,750,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2 
              

BT4 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ภเูก็ต 14,550,000 100.00 14,550,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2 
              

     BTC**** 
 

ธุรกิจลงทนุ สิงคโปร์ -** -** SGD6,260,984 10.69 (65) 6849 5888 (65) 6462 0186 
          

BTD พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ภเูก็ต 80,000,000 100.00 80,000,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2 
              

BTG(S) ร้านขายสินค้า สิงคโปร์ -** -** SGD432,000 51.00 (65) 6849 5888 (65) 6462 0186 
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บริษัท ประเภทกิจการ ส านักงานใหญ่ ทุนจดทะเบียน มูลค่าที่ตราไว้ ทุนช าระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น โทรศัพท์ โทรสาร 

(ช่ือย่อ)    (บาท) (บาท/หุ้น) (บาท) (ทางตรง+ทางอ้อม*)    
            (%)     
         

BTG(T) 
 

ร้านขายสินค้า กรุงเทพฯ 7,750,000 100.00 7,750,000 51.00 66 (0) 2677 3100 66 (0) 2677 3200 
         

CGL ธุรกิจลงทนุ ฮอ่งกง -*** -*** HKD2 100.00 (852) 2598 5234 (852) 2598 7500 
              

HHBR หยดุด าเนินกิจการชัว่คราว กรุงเทพฯ 10,000,000 10.00 10,000,000 10.00 66 (0) 2454 0037 66 (0) 2454 1097 
              

L3 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ภเูก็ต 100,000 100.00 100,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2 
              

LBTL ธุรกิจโรงแรมและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ภเูก็ต 1,500,000,000 100.00 1,500,000,000 100.00 66 (0) 7632 4374 66 (0) 7632 4375 
              

LEL ธุรกิจให้บริการด้านทอ่งเที่ยว ภเูก็ต 8,000,000 100.00 8,000,000 49.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2370 
              

LGL ธุรกิจสนามกอล์ฟและพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

ภเูก็ต 1,000,000,000 100.00 1,000,000,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2 

              
LHC ธุรกิจขายสิทธิการพกัในที่พกัตากอากาศ

และพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ภเูก็ต 330,000,000 100.00 330,000,000 100.00 66 (0) 7636 2400 66 (0) 7636 2401 

         
LLL พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ภเูก็ต 1,000,000 100.00 1,000,000 95.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2 

               
LSC ให้บริการสาธารณปูโภคและบริการอ่ืนๆ 

แก่โรงแรมของบริษัทยอ่ย 
ภเูก็ต 90,500,000 100.00 90,500,000 72.90 66 (0) 7630 5639-42 66 (0) 7630 5643 

              
LVL ธุรกิจโรงแรม ภเูก็ต 6,000,000 100.00 6,000,000 100.00 66 (0) 7633 6900 66 (0) 7633 6970 
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บริษัท ประเภทกิจการ ส านักงานใหญ่ ทุนจดทะเบียน มูลค่าที่ตราไว้ ทุนช าระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น โทรศัพท์ โทรสาร 

(ช่ือย่อ)    (บาท) (บาท/หุ้น) (บาท) (ทางตรง+ทางอ้อม*)    
            (%)     
              

MCP พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ กรุงเทพฯ 232,300,000 100.00 232,300,000 100.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733 
              

PKRD พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ภเูก็ต 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2 
              

PSD พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ กรุงเทพฯ 28,400,000 100.00 28,400,000 100.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733 
              

TLDC พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ กรุงเทพฯ 251,000,000 1,000.00 251,000,000 50.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733 
              

TRL ลงทนุและพฒันารีสอร์ท ฮอ่งกง -*** -*** USD21,000,000 25.87 (852) 25227239 (852) 2845 2754 
              

TWDC พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ภเูก็ต 214,370,000 100.00 214,370,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2 
         

TWPC ผลิตภณัฑ์ประเภทแป้งมนัส าปะหลงั กรุงเทพฯ 880,420,930 1.00 880,420,930 10.03 66 (0) 2285 0040 66 (0) 2285 0270-1 
 วุ้นเส้น และผลิตภณัฑ์อาหารอื่นๆ        
              

TWPL ธุรกิจโรงแรม ให้เชา่พืน้ที่อาคาร
ส านกังาน และพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

กรุงเทพฯ 2,250,000,000 100.00 2,250,000,000 100.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733 

         
TWRH ธุรกิจลงทนุและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ กรุงเทพฯ 1,550,000,000 100.00 1,550,000,000 100.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733 
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บริษัท ประเภทกิจการ ส านักงานใหญ่ ทุนจดทะเบียน มูลค่าที่ตราไว้ ทุนช าระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น โทรศัพท์ โทรสาร 

(ช่ือย่อ)    (บาท) (บาท/หุ้น) (บาท) (ทางตรง+ทางอ้อม*)    
            (%)     
         

TWT ธุรกิจให้เชา่พืน้ที่อาคารส านกังาน กรุงเทพฯ 455,000,000 100.00 455,000,000 100.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733 
              

TWT2 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ กรุงเทพฯ 21,000,000 100.00 21,000,000 100.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733 
                  

         

หมายเหต ุ       

**    นบัเฉพาะบริษัทที่บริษัทฯ ถือครองผ่านบริษัทยอ่ย (ตัง้แตร้่อยละ 50) เทา่นัน้       
**    นบัตัง้แตว่นัที่ 30 มกราคม 2549 หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัทนุจดทะเบียนและมลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ได้ถกูยกเลิกโดยผลแหง่กฎหมาย  
***         นบัตัง้แตว่นัที่ 3 มีนาคม 2537 หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัทนุจดทะเบียนและมลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศฮอ่งกงได้ถกูยกเลิกโดยผลแหง่กฎหมาย 
**** LBTL ขายหุ้นร้อยละ 24.52 ใน LBTH และได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน LBTH สว่นที่เหลืออีกร้อยละ 24.52 เป็นการถือหุ้นใน BTC ในสดัสว่นการถือหุ้นที่ก าหนดจากมลูคา่การซือ้ขายหุ้นร้อยละ 24.52 
       ตอ่มลูคา่ยตุิธรรมของ BTC ที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ การปรับโครงสร้างการถือหุ้นดงักลา่วสง่ผลให้ LBTL มีสดัสว่นการถือหุ้นใน BTC ร้อยละ 10.69 
  
- ชื่อเต็มของบริษัทปรากฏในหวัข้อ "ชื่อยอ่และชื่อเต็มของบริษัท" ในเอกสารแนบ 6 
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 6.1.3 บุคคลอ้างอิง 
 

 หน่วยงานก ากับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) 
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 
โทรศพัท์  66 (0) 2033 9999     
โทรสาร  66 (0) 2033 9660 
อีเมล์ info@sec.or.th      Homepage  www.sec.or.th 

 
 หน่วยงานก ากับบริษัทจดทะเบียน 

 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 
อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง  
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 (0) 2009 9000 และ 66 (0) 2009 9999      
โทรสาร  66 (0) 2009 9991 
อีเมล์ SETContactCenter@set.or.th      Homepage  www.set.or.th 

 
 นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง  
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 (0) 2009 9000        
โทรสาร  66 (0) 2009 9991 
อีเมล์ SETContactCenter@set.or.th      Homepage  www.set.co.th/tsd 

 
 ผู้สอบบัญชี 

 
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดย  
นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3182 และ/หรือ 
นางสาวรุ้งนภา เลศิสวุรรณกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3516 และ/หรือ 
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5659 และ/หรือ 
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4521 และ/หรือ 
นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5872 
อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 (0) 2264 0777       
โทรสาร  66 (0) 2264 0789-90 
 
 

mailto:info@sec.or.th
mailto:SETContactCenter@set.or.th
http://www.set.or.th/
mailto:SETContactCenter@set.or.th
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บริษัท เอสดี สอบบัญชีและที่ปรึกษา จ ากัด โดย 
นายสมศกัดิ์ ธนไพศาลสกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5794 และ/หรือ 
นางพรรนิภา รัตนเจริญ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8462 
120/590 ถนนนนทรี แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 (0) 2681 3371 
 

 ที่ปรึกษากฎหมาย 
 

บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ากัด 
อาคารสินธร 3 ชัน้ 22  
130-132 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 (0) 2263 7600 
โทรสาร 66 (0) 2263 7699       
 
บริษัท ส านักกฎหมาย อัมพร อนุพร แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด 
80/2 ตรอกเสถียร ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพอ่เสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 (0) 2622 0200  
โทรสาร 66 (0) 2622 0198 

 
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด 
อาคารอบัดลุราฮิม เพลส ชัน้ 25 
990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 (0) 2636 2000  
โทรสาร 66 (0) 2636 2111 

 
บริษัท ส านักกฎหมายธรรมนิติ จ ากัด 
อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชัน้ 4 
2/4 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 (0) 2252 1260 
โทรสาร 66 (0) 2252 1104 

 
บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 47 ห้อง 4707 
195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 (0) 2686 8500 
โทรสาร 66 (0) 2670 0131 

 

บริษัท ส านักกฎหมายจักรพงษ์ทนายความ จ ากัด 
195 ซอยสนันิบาตเทศบาล ถนนรัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 (0) 2930 0123 
โทรสาร 66 (0) 2513 6011 
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บริษัท อรรถวรเดช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด  
อาคารศรีจลุทรัพย์ ชัน้ 12  
44 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 (0) 2613 9449 

 
บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ ากัด  
อาคารเมอร์คิวร่ี ชัน้ 22  
540 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 66 (0) 2264 8000 
โทรสาร 66 (0) 2657 2222 

 
  ที่ปรึกษาทางการเงนิ 

 

-ไมมี่- 
 

 ธนาคารที่ติดต่อประจ า 
 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนสาทร 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สาขาภเูก็ต 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกัสลีม 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาสีลม 

 
 

 6.2 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

-ไมมี่- 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 
7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 

 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,116,753,580 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและช าระแล้ว 1,666,827,010 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
166,682,701 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 
 บริษัทฯ ไมมี่หุ้นประเภทอ่ืนที่มีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกตา่งจากหุ้นสามญั 

 
 บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวและยินยอมให้กองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหุ้น

ของบริษัทฯ ในอตัราสว่นไมเ่กินร้อยละ 20 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  
 

ณ วนัปิดสมดุทะเบียนครัง้หลงัสดุของบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 29 ธันวาคม 2560 จ านวนหุ้นที่บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนรวม
เพ่ือผู้ลงทนุตา่งด้าว จ ากดั และที่บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั (บริษัทยอ่ยของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ผู้ออกตราสาร “ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”) ได้ลงทนุในหุ้นของบริษัทฯ มีจ านวนเท่ากบั 22,487,465 หุ้น 
หรือเท่ากับร้อยละ 13.5 และ 13,661,458 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 8.2 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
ตามล าดบั ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชีช้วน บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม  เพื่อผู้ลงทนุต่างด้าว จ ากัด และบริษัท   
ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด จะไม่เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการประชมุ
เพ่ือออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนเท่านัน้ ดังนัน้ หุ้นที่ถือโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุนต่างด้าว 
จ ากดั และบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั จะไมน่ ามารวมค านวณเป็นองค์ประชมุและเป็นหุ้นที่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการประชมุเม่ือบริษัทฯ ประสงค์ที่จะน าหุ้นออกจากการเป็นหุ้นจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเทา่นัน้ 
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7.2 ผู้ถือหุ้น 
 

7.2.1 รายนามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560# 

 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
จ านวน 
หุ้นที่ถือ 

จ านวน 
หุ้นที่ถือรวม 

% 

1. กลุม่บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จ ากดั  91,422,911 54.8 

  (1) บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จ ากดั 74,632,342   

  (2) บริษัท บนัยนั ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จ ากดั  *  15,737,807   

  (3)  บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม เอ็ง จ ากดั ** 1,052,762   

2. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม เพื่อผู้ลงทนุตา่งด้าว จ ากดั  ***  22,487,465 13.5 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั   13,661,458 8.2 

4. นายสวุิทย์ เลาหะพลวฒันา  5,183,900 3.1 

5. นายวชิระ ทยานาราพร   4,250,000 2.6 

6. บริษัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน)  3,480,200 2.1 

7. Goldman Sachs International  2,947,800 1.8 

8. บริษัท ดสุติธานี จ ากดั (มหาชน)  1,250,000 0.7 

9. บริษัท วิริยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  1,103,725 0.7 

10. State Street Europe Limited  1,053,202 0.6 

  ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอ่ืน  19,842,040 11.9 

  รวม       166,682,701       100.0 

 
หมายเหต ุ

 

#      =  ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นครัง้ลา่สดุ ผู้ลงทนุสามารถดขู้อมลูผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นปัจจบุนัก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
       ได้จาก www.lagunaresorts.com ซึง่เป็นเว็บไซต์ธุรกิจของบริษัทฯ  

*  =  บริษัท ซึง่บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จ ากดั มีอ านาจควบคมุ 
**       =  ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อและในนามของบริษัท บนัยนั ทรี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท บนัยนั ทรี คอร์เปอเรท จ ากดั) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย 
   ท่ีบริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จ ากดั ถือหุ้นอยูท่ัง้หมด  
***  =  บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จ ากดั ถือหน่วยลงทนุ 18,175,265 หน่วย ในบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม เพื่อผู้ลงทนุต่างด้าว จ ากดั 

    

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการ หรือ การด าเนินงานของบริษัทฯ  
อย่างมีนัยส าคัญ 

 
บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จ ากัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ โดยด าเนินธุรกิจหลกัในการบริหารและ
พฒันารีสอร์ท โรงแรม และสปาระดบัหรู ภายใต้ตราสญัลกัษณ์อนัเป็นสากล ปัจจบุนั บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จ ากดั เป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันทัง้ทางตรงและทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 65.8 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของ
บริษัทฯ 

 

http://www.lagunaresorts.com/


บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) 
                                               แบบ 56-1 (2560)                                                                                              

38 
 

7.2.2 ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการออกและ
เสนอขายหลกัทรัพย์หรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ  

 
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 

 
บริษัทฯ ไมมี่หุ้นกู้  ตัว๋สญัญาใช้เงิน หลกัทรัพย์แปลงสภาพได้ ตราสารหนี ้ฯลฯ ที่ออกโดยบริษัทฯ 

 
7.4 นโยบายเงนิปันผล 

 
7.4.1 นโยบายเงนิปันผลของบริษัทฯ 

 
นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ การมุ่งมัน่ที่จะเพ่ิมมลูคา่เงินลงทนุให้ผู้ ถือหุ้น และสนับสนนุผู้ ถือหุ้นให้ลงทนุในบริษัทฯ 
อย่างยาวนาน ด้วยการจ่ายเงินปันผลที่ มีอัตราการเติบโตต่อปีที่สามารถคาดการณ์ได้และมิได้รับผ ลกระทบจาก         
ความผันผวนของก าไร ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงเป็นไปตามหลักการของความมี
เสถียรภาพ การคาดการณ์ได้ และการเติบโตที่บริหารจดัการได้ แนวทางเป็นดงันี ้
 
 ความมีเสถียรภาพ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ เผชิญกับผลขาดทุน

อยา่งรุนแรง เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมิได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของก าไรในแตล่ะปี 

 การคาดการณ์ได้ ผู้ ถือหุ้ นสามารถคาดคะเนถึงเงินปันผลที่จะได้รับในแต่ละปีได้ ซึ่งอาจจะท าให้        
ผู้ ถือหุ้ นสามารถวางแผนบริหารจัดการรูปแบบสัดส่วนการลงทุนของตนเองได้ดี
ยิ่งขึน้ 

 การเติบโตที่บริหารจดัการได้ 

 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึน้ในแต่ละปีและมีความผันแปรน้อยที่สุด
ภายใต้กรอบที่ก าหนดกว้างๆ แต่ต้องเป็นอัตราส่วนที่แปรผันตามผลก าไรจาก    
การด าเนินงานที่เกิดขึน้จริงของบริษัทฯ เงินสด และการประมาณการกระแสเงินสด 

 
7.4.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

 
ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนัน้บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของบริษัทย่อย ทัง้นี  ้       
การจ่ายเงินปันผลจะน าปัจจยัต่างๆ มาประกอบการพิจารณา อาทิเช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่อง 
การขยายธุรกิจและปัจจัยที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ไม่มีการก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล
เฉพาะเจาะจง 
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 8. โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

8.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 
  

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ย 2 คณะ ดงันี ้(1) คณะกรรมการบริษัทฯ (2) คณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง และ (3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

  
 

       โครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ณ เดือนธันวาคม 2560 

 

หมายเหตุ: 

* ผู้บริหารของบริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล็ จ ากดั (มหาชน) ตามนิยามของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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(1) คณะกรรมการบริษัทฯ  
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 12 ท่าน โดยมีกรรมการจ านวน 4 ท่านเป็นกรรมการอิสระ คิดเป็น   
1 ใน 3 ของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้หมด  ดงันี ้

 
รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 

ในปี 2560 / จ านวนการ
ประชุมทัง้สิน้ 

1. นายโฮ                       กวงปิง  ประธานกรรมการบริษัท 4/4 

2. นายวฒิุพล สริุยาภิวฒัน์  กรรมการอิสระ* 
 ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหาร

ความเสี่ยง 
 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

4/4 

 

3. ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ์  กรรมการอิสระ* 
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 
 กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

4/4 

 

4. นายธงชยั อานนัโทไทย  กรรมการอิสระ* 
 กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

2/3 

1 

5. นางสาวศรินธร อนุยโกวิท  กรรมการอิสระ* 4/4 

6. นายสรุพล สปุรัชญา  กรรมการที่มิใชผู่้บริหาร  4/4 

7. นายโฮ  กวงจิง   กรรมการ 3/4 

8. นายเอเรียล พี วีร่า  กรรมการที่มิใชผู่้บริหาร 4/4 

9. นายเอ็ดดี ้               ซี ฮอก ไล   กรรมการ 3/4 

10. นายโฮ เรน ฮวา  กรรมการ 4/4 

11. นายชานคราร์ ชานดราน   กรรมการ 4/4 

12. นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง้  กรรมการ 4/4 
 

 

*    ค านิยามของ “กรรมการอิสระ” ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อ “การก ากบัดูแลกิจการ” 
- ประวติั คณุสมบติั และประสบการณ์ของกรรมการ ปรากฎในเอกสารแนบ 1 
1 นายธงชยั อานนัโทไทย ได้รับแต่งตัง้เป็น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนใหมข่อง

บริษัทฯ แทนท่ี นายอดุม วิชยาภยั ซึง่ลาออกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2560   
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กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
 

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้แก่ “นายโฮ กวงปิง นายโฮ กวงจิง นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง้ นายโฮ เรน ฮวา    

นายเอ็ดดี ้ซี ฮอก ไล และ นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการสองในหกคนนีล้งลายมือชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ

บริษัทฯ” 
 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ  มีหน้าที่หลกัในการก าหนดนโยบายและยทุธศาสตร์โดยรวมของกลุม่บริษัทฯ รวมทัง้ดแูลการบริหาร

จดัการธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิผล นอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการ

บริษัทฯ ยงัมีหน้าที่และความรับผิดชอบดงันี ้

 

1. ก ำกบัดแูลให้บริษัทฯ มีกำรบริหำรจดักำรที่ดี เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น โดยยดึหลกักำรส ำคญั 4 ประกำร ดงันี ้
 

1.1   ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมดัระวงั  (Duty of Care) 
1.2   ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) 
1.3   ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามหลกัการของกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  รวมทัง้มติของคณะกรรมการ

บริษัทฯ  และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (Duty of Obedience)  
1.4   ปฏิบตัิตามหลกัการเปิดเผยข้อมลู โดยเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ และ

ทนัเวลา (Duty of Disclosure) 

2. ก ำหนดและดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อควำมยัง่ยืน โดยเป็นวตัถปุระสงค์และ
เป้ำหมำยที่สอดคล้องกบักำรสร้ำงคณุคำ่ให้กบับริษัทฯ  ลกูค้ำ ผู้ มีสว่นได้เสีย และสงัคมโดยรวม 

3. ก ำหนดวิสยัทศัน์ พันธกิจ เป้ำหมำย นโยบำย และกลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และทบทวนให้มีควำม
สอดคล้องกบักำรปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ 

4. ก ำกับดูแลและอนมุัติกำรริเร่ิมกำรด ำเนินงำนหลักของบริษัทฯ  งบประมำณประจ ำปี กำรลงทุนที่ส ำคัญ และกำร
ตดัสินใจด้ำนเงินทนุ 

5. ก ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำร ทัง้ในเร่ืองขนำด องค์ประกอบ สดัส่วนกรรมกำรที่เป็นอิสระที่เหมำะสม
และจ ำเป็นตอ่กำรน ำพำองค์กรสูว่ตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยหลกัที่ก ำหนดไว้ 

6. ก ำกับดูแลให้กำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำรมีกระบวนกำรที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมกำรที่มี
คณุสมบตัิสอดคล้องกบัองค์ประกอบที่ก ำหนดไว้ 

7. ก ำกบัดแูลให้กรรมกำรทกุคนมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตัิหน้ำที่และจดัสรรเวลำอยำ่งเพียงพอ 

8. ก ำกับดูแลให้กรรมกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับบทบำทหน้ำที่ลักษณะกำรประกอบธุรกิจและกฎหมำยที่
เก่ียวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนนุให้ได้รับกำรเสริมสร้ำงทกัษะและควำมรู้ส ำหรับกำรปฏิบตัิหน้ำที่
อยำ่งสม ่ำเสมอ 

9. ก ำกบัดแูลให้มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงคำ่ตอบแทนกรรมกำรและกำรประเมินผลที่เหมำะสม 

10. ดแูลกำรบริหำรและพฒันำบคุลำกรให้มีจ ำนวน ควำมรู้ ทกัษะ ประสบกำรณ์ และแรงจงูใจที่เหมำะสม 
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11. ให้ควำมส ำคญัและสนับสนุนกำรสร้ำงนวตักรรมที่ก่อให้เกิดมลูค่ำแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับกำรสร้ำงคณุประโยชน์ต่อ
ลกูค้ำหรือผู้ที่เก่ียวข้อง และมีควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

12. ดแูลให้ฝ่ำยจดักำรประกอบธุรกิจอยำ่งมีควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยูใ่นแผนด ำเนินกำร 
เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำทกุฝ่ำยขององค์กรได้ด ำเนินกำรสอดคล้องกับวตัถุประสงค์  เป้ำหมำยหลกั และแผนกลยุทธ์ของ
กิจกำร 

13. จดัให้มีกรอบกำรก ำกับดแูลและกำรบริหำรจดักำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดบัองค์กรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของกิจกำร รวมทัง้ดแูลให้มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจและพฒันำกำรด ำเนินงำน 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือให้กิจกำรสำมำรถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยหลกัของกิจกำร 

14. ก ำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่จะท ำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมี
ประสิทธิผล และมีกำรปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง 

15. ดแูลและจดักำรควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึน้ได้ระหว่ำงบริษัทฯ กับฝ่ำยจดักำร คณะกรรมกำร หรือ    
ผู้ ถือหุ้ น รวมไปถึงกำรป้องกันกำรใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน  ข้อมูล และโอกำสของบริษัทฯ  และกำรท ำ
ธุรกรรมกบัผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษัทฯ ในลกัษณะที่ไมส่มควร 

16. ก ำกบัดแูลให้มีกำรจดัท ำนโยบำยและแนวปฏิบตัิด้ำนกำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชนัที่ชดัเจนและสื่อสำรตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียของ
บริษัทฯ  เพ่ือให้เกิดกำรน ำไปปฏิบตัิได้จริง 

17. ก ำกบัดแูลให้บริษัทฯ มีกลไกในกำรรับเร่ืองร้องเรียนและกำรด ำเนินกำรกรณีมีกำรชีเ้บำะแส 

18. ให้ควำมส ำคัญและดูแลให้บริษัทฯ มีระบบกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมลูส ำคัญต่ำงๆ ที่
ถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลำ เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ มำตรฐำน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง 

19. ติดตำมดแูลควำมเพียงพอของสภำพคลอ่งทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้ ทัง้นีห้ำกบริษัทฯ ประสบ
ปัญหำทำงกำรเงิน หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหำ คณะกรรมกำรควรดูแลใ ห้มั่นใจว่ำ บริษัทฯ มีแผนในกำร
แก้ปัญหำ โดยค ำนึงถึงสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสีย 

หน้าที่ดงักลา่วนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถด าเนินการได้โดยตรงหรือผ่านทางคณะกรรมการชดุยอ่ยต่างๆ ที่แตง่ตัง้ขึน้ 

อนัได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นหลกั     

การมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัทฯ ไปยังคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ย่อมท าให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการมอบหมายให้คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ มีอ านาจตัดสินใจใน

ประเด็นตา่งๆ ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ แตย่งัคงรักษาการควบคมุที่มีตอ่นโยบายและการตดัสินใจหลกัไว้ 
 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
 

กรรมการบริษัทฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  โดยกรรมการบริษัทฯ ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการ

แตง่ตัง้ให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกได้ 
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้ 
 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายวฒิุพล                       สริุยาภิวฒัน์ ประธานกรรมการ 

2. ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ์ สมาชิก 

3. นายธงชยั  อานนัโทไทย  สมาชิก 

 

นายวฒิุพล สริุยาภิวฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีพืน้ฐานทางการศึกษาด้านบญัชี และ         

มีประสบการณ์การท างานเป็นกรรมการทางการเงินของบริษัท อีสต์เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ท าให้ เป็น      

ผู้ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 

 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย 

เลิกจ้าง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีภายนอกของบริษัทฯ และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้ สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

ประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

4. รับผิดชอบแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างฝ่ายจดัการและผู้สอบบัญชีภายนอกเก่ียวกับการรายงานทางการเงิน

ของบริษัทฯ    

5. สอบทานให้บริษัทฯ  ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

6. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ เป็นไปตามกฎหมาย และ

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

7. สอบทานหรือหารือนโยบายที่เก่ียวกบัการประเมินและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนขัน้ตอนวิธีการที่ฝ่ายจดัการจะต้อง

ปฏิบัติเพื่อก ากับดูแล และควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะ    

เห็นควร  

8. ก ากับดูแลให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง และรายงานประเด็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงทัง้หมดแก่

คณะกรรมการบริษัทฯ 

9. สอบทานและประเมินความเพียงพอของกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทกุปี รวมทัง้เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามความจ าเป็น 
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10. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ โดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ ลงนามในรายงานดังกล่าว ทัง้นี ้ โดยมีเนือ้หาซึ่ง

ประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ฉ. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแตล่ะทา่น 

ช. ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่

ตามกฎบตัร และ  

ซ. รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ    

การกระท าดงัตอ่ไปนี ้ซึง่อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ก. รายการที่เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ข. การทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 

ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  

ให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อด าเนินการปรับปรุง

แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ

ฝ่ายจัดการไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาดังกล่าว กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง    

รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าดงักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ    

ตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

12. ด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายใน  30  วนั  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ สอบบัญชี ข้อเท็จจริงเก่ียวกับ

พฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้ จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัท ฯ ได้กระท า

ความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

13. ด าเนินการอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

และบริหารความเสี่ยง 
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ทัง้นี ้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงบรรลเุป้าหมาย คณะกรรมการตรวจสอบและ

บริหารความเสี่ยงมีอ านาจในการตรวจสอบบุคคลที่ เก่ียวข้อง และเร่ืองต่างๆ ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีอ านาจในการวา่จ้าง

หรือน าเอาผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือ และให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

พิจารณาวา่เหมาะสม 

 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี  โดยกรรมการตรวจสอบและบริหารความ

เสี่ยงซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกได้ 
 

(3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ์ ประธานกรรมการ 

2. นายวฒิุพล  สริุยาภิวฒัน์    สมาชิก 

3. นายธงชยั อานนัโทไทย สมาชิก 

 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. เสนอแนวทางและให้ความเห็นในภาพรวมเก่ียวกบัการขึน้เงินเดือนประจ าปี และนโยบายการจา่ยโบนสัของบริษัทฯ 

2. พิจารณาทบทวนการจ่ายโบนัส การขึน้เงินเดือน รวมทัง้สิ่งจงูใจทางด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ของประธาน
กรรมการบริษัทฯ รวมทัง้ญาติของทา่นซึง่เป็นพนกังานของบริษัทฯ 

3. พิจารณาทบทวนและอนมุตัิคา่ใช้จา่ยของประธานกรรมการบริษัทฯ 

4. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จ าเป็น เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ปฏิบตัิหน้าที่
ในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

5. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จ าเป็น เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมสวสัดิการผลประโยชน์ (เช่น การให้
สิทธิพนักงานซือ้หุ้น เบีย้เลีย้ง เงินอดุหนนุ และสวสัดิการอ่ืนๆ) นโยบายการขึน้เงินเดือน และการจ่ายโบนัส ส าหรับ
ผู้บริหารระดบัสงู ทัง้นี ้ฝ่ายจดัการจะเป็นผู้ก าหนดเงินคา่จ้างของพนกังานแตล่ะทา่น 

6. ก าหนดหลกัเกณฑ์บคุคลที่จะด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. ก าหนดกระบวนการคดัเลือกกรรมการอยา่งมีหลกัเกณฑ์และโปร่งใส 

8. เสนอ และ/หรือ ประเมินบคุคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ และสมาชิกคณะกรรมการชดุยอ่ยให้
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในกรณีที่มีต าแหน่งวา่งลง 

9. ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความต้องการว่าจะให้มีกรรมการอิสระท่านใหมเ่พ่ิมเติมตาม
นโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ หรือไม ่



บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) 
                                               แบบ 56-1 (2560)                                                                                              

 46 

10. แจ้งรายชื่อกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชดุย่อยที่ก าลงัจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระให้แก่กรรมการบริษัทฯ  
และเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าสมควรที่จะให้การสนบัสนนุกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชดุยอ่ยทา่น
นัน้ๆ ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งตอ่ไปหรือไม่ 

11. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ และเสนอแนะการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ และ 

12. รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ทราบ   

 
ทัง้นี ้เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตัง้ไว้ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีดุลพินิจในการแต่งตัง้ที่ปรึกษาภายนอกที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการ
พิจารณาทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัพนกังานที่มีอยู่ในปัจจบุนั เสนอแนะแผนเก่ียวกบัผลประโยชน์และสวสัดิการ
ใหม่ๆ  ส าหรับพนกังาน และ/หรือ ด าเนินการศกึษาวิจยัเร่ืองอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกบัทรัพยากรบคุคล 
 
วาระการด ารงต าแหน่ง 
 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี  โดยกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ
อาจได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกได้ 
 

8.2 ผู้บริหาร*  
   
  ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยบคุคล ดงันี ้
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายโฮ                       กวงปิง ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการผู้จดัการ 

3. นายควน เชท  ผู้อ านวยการ - ฝ่ายการเงินและบริหาร 

4. นายยิว โฮว เดวิท ซีท ผู้ชว่ยผู้อ านวยการอาวโุส - ฝ่ายธุรกิจโรงแรม 

5. นางสาวพิพลอย ปลืม้อารมย์ ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล 

6. นางสาวอารีวรรณ์ ศรีวิชชพุงษ์ ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ - ฝ่ายการเงิน 

7. นายเฉิน  ทราย ฮิม ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ - ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุม่บริษัท 

8. นางนนัชล ี เขจรนนัทน์ ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ - ฝ่ายบริหารงานองค์กร 
 

หมายเหต ุ
- ประวติั คณุสมบติั และประสบการณ์ของผู้บริหาร ปรากฎในเอกสารแนบ 1 

 

*  ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2558 ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการขึน้ไปทัง้หมดเข้าขา่ยเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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8.3 เลขานุการบริษัท 
 

นางนันชลี เขจรนันทน์ ได้รับแต่งตัง้เป็น เลขานุการบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ทัง้นี ้เป็นไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 มีหน้าที่ รับผิดชอบด าเนินการจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ      
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ า ปี หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้ น และรายงาน      
การประชมุผู้ ถือหุ้น ด าเนินการเก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงด าเนินการอ่ืนใดตามที่
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ (ประวตัิ คณุสมบตัิ และประสบการณ์
ของเลขานกุารบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1) 
 

8.4 ค่าตอบแทน 
 

8.4.1 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน 
 

ค่าตอบแทนส าหรับพนักงาน 
 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัทฯ ได้ถกูก าหนดขึน้ตามระบบการประเมินผลที่มีความโปร่งใสเพื่อสนับสนุน
สง่เสริมการปฏิบตัิงานอยา่งมีประสิทธิภาพของพนกังาน ซึง่ถือเป็นทรัพยากรที่มีความส าคญัสงูสดุส าหรับกลุม่บริษัทฯ   
 

วตัถปุระสงค์หลกัของนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัทฯ คือ เพื่อดึงดดู จงูใจ ตอบแทนและรักษาพนักงานที่มี
คณุภาพไว้กับกลุม่บริษัทฯ ผลประโยชน์ตอบแทนโดยทัว่ไปส าหรับพนักงาน  จะประกอบด้วย เงินเดือนพืน้ฐาน โบนสัซึง่มี
อตัราผันแปรตามผลงาน เบีย้เลีย้ง และผลประโยชน์ต่างๆ การก าหนดองค์ประกอบของผลประโยชน์ตอบแทนส าหรับ
พนักงานนัน้  จะค านึงถึงลกัษณะบทบาทหน้าที่ของพนักงานและสภาวะของตลาดโดยทัว่ไปเป็นปัจจยัประกอบด้วย อนึ่ง 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ตอบแทนส าหรับพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ สามารถแข่งขันเทียบได้กับกิจการอ่ืน                 
ในอตุสาหกรรมเดียวกัน ทางกลุ่มบริษัทฯ จึงได้พิจารณาทบทวนก าหนดอตัราเงินเดือนพืน้ฐานและผลตอบแทนอ่ืน โดย
เทียบกบัผู้ประกอบการรายอ่ืนที่ประกอบกิจการในกลุม่การให้บริการที่พกัเป็นระยะๆ 
 

ในการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหารระดบัสงูและเจ้าหน้าที่บริหารระดบัอาวโุสนัน้ กลุ่มบริษัทฯ มีเจตจ านงกระตุ้นให้
ผู้บริหารระดบัสงูและเจ้าหน้าที่บริหารระดบัอาวโุสทกุท่านเกิดแรงจงูใจในการปฏิบตัิหน้าที่ เพื่อผลกัดนัให้ผลประกอบการ
ของกลุม่บริษัทฯ บรรลเุป้าหมายประจ าปีและเป้าหมายระยะยาวของกลุม่บริษัทฯ  และเพ่ือให้มัน่ใจได้วา่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับส่วนได้เสียของผู้ ถือหุ้ น ดังนัน้ ปัจจัยทัง้ปวงที่เก่ียวข้องกับผลงานจึงถือเป็นส่วนประกอบในการก าหนด
ผลตอบแทนทัง้หมดส าหรับผู้บริหารระดบัสงูและเจ้าหน้าที่บริหารระดบัอาวโุสของกลุม่บริษัทฯ 
 

การที่กลุ่มบริษัทฯ เลือกวิธีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงานตามวิธีนีไ้ม่เพียงแต่จะช่วยดึงดูด รักษา และจงูใจ
พนักงานที่มีศักยภาพเท่านัน้  หากแต่ยังช่วยด ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมในการท างานที่มุ่งเน้นผลงานเป็นหลักเพื่อ          
เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับทกุองค์กรภายในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลเุป้าหมายทาง
การเงินได้ 
 

ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ 
 

คา่ตอบแทนส าหรับกรรมการอิสระ กรรมการที่มิใชผู่้บริหาร และกรรมการ จะถกูก าหนดโดยการพิจารณาจากขอบเขตและ
ลกัษณะความรับผิดชอบและหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านเป็นหลัก โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของ
อตุสาหกรรมเดียวกันและเป็นค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชมุใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี ในส่วนของกรรมการอิสระและกรรมการที่มิใช่ผู้ บริหารนัน้ นอกจากจะได้รับ
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คา่ตอบแทนส าหรับกรรมการแล้ว ยงัได้รับคา่ตอบแทนที่มิใช่ตวัเงินในรูปของสินค้าและบริการจากโรงแรมที่ด าเนินการโดย
กลุม่บริษัทฯ 
 

ข้อมลูเก่ียวกับค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการในปี 2560 ได้ถกูเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 
2560 และแบบ 56-1 ประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ ภายใต้หวัข้อ "คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร" 
 

8.4.2 รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2560 
 

 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน/ประโยชน์อ่ืน (บาท / ปี) 

กรรมการบริษัทฯ กรรมการ
ตรวจสอบ
และบริหาร
ความเส่ียง 

กรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

1 นายโฮ  กวงปิง ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร  1,024,000  / -  - / -  - / - 
2 นายวฒุิพล  สริุยาภิวฒัน์ กรรมการอิสระ  684,000 / 70,000 1 340,000 / -  88,000 / - 

    
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน        

3 ดร. ชิงชยั  หาญเจนลกัษณ์ กรรมการอิสระ  684,000 / 70,000 1 176,000 / - 170,000 / - 
    กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ       
    ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน       

4 นายอดุม วิชยาภยั * กรรมการอิสระ 171,000 / - 44,000 / - 88,000 / - 
   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ    
   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน    

5 นายธงชยั  อานนัโทไทย 2 กรรมการอิสระ  513,000 / 70,000 1 132,000 / - - / - 
    กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ       
    กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน       
6 นางสาวศรินธร     อนุยโกวิท  กรรมการอิสระ 684,000 / 70,000 1  - / - - / - 
7 นายสรุพล สปุรัชญา  กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร 684,000 / 70,000 1  - / -  - / - 
8 นายโฮ  กวงจิง กรรมการ 448,000  / -  - / -  - / - 

9 นายเอเรียล  พี วีร่า กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร 684,000 / - 3  - / -  - / - 
10 นายเอ็ดดี ้ ซี ฮอก ไล กรรมการ 448,000 / -  - / -  - / - 
11 นายโฮ  เรน ฮวา กรรมการ 448,000 / -  - / -  - / - 
12 นายชานคราร์  ชานดราน กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 448,000 / - - / - - / - 
13 นายสจ๊วต  เดวิด เรดดิง้  กรรมการ 448,000 / -  - / -  - / - 

      
 

หมายเหต ุ
 
     

* นายอุดม วชิยาภยั ได้ลาออกจากต าแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี     
21 กมุภาพนัธ์ 2560 

1 บตัรก านลัส าหรับรับบริการสปาและบตัรก านลัส าหรับซือ้สนิค้าที่ร้านค้าของบนัยนั ทรี แกลเลอร่ี มลูค่า 2,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 70,000 บาทต่อท่าน) 
2 นายธงชัย อานันโทไทย ได้รับแต่งตัง้เป็น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนใหม่ของบริษัทฯ  แทนที่      

นายอุดม วิชยาภยั ซึง่ลาออกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2560  
3 นายเอเรียล พี วีร่า กรรมการทีม่ิใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ มิได้ขอรับบตัรก านลัส าหรับรับบริการสปาและบตัรก านลัส าหรับซือ้สนิค้าที่ร้านของบนัยนั ทรี แกลเลอร่ี    
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8.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
 
(ก)    ส าหรับกรรมการ 
 

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการแยกเป็นรายประเภท 
และต าแหน่งของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัทรายประเภท และต าแหน่งของกรรมการที่ด ารง
ต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และจะเป็นเช่นนีต้ลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ จะมีมติเป็นอยา่งอ่ืน โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทน ดงันี ้

 

คณะกรรมการบริษัท 
 

 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน                          

/ ครัง้การประชุม / ท่าน (บาท) 

ประธานกรรมการบริษัท 256,000 

กรรมการอิสระ 171,000 

กรรมการที่มิใชผู่้บริหาร 171,000 

กรรมการ 112,000 

 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน                          

 / ครัง้การประชุม / ท่าน (บาท) 
 

ประธานกรรมการ 85,000 

สมาชิก 44,000 

 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2560 มีจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 
8,756,000 บาท ทัง้นี ้กรรมการของบริษัทฯ มิได้รับคา่ตอบแทนที่จา่ยให้ในฐานะกรรมการจากบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ   
 

รายละเอียดตามที่ปรากฎในหวัข้อ “รายละเอียดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 
2560” 

 

(ข)    ส าหรับผู้บริหาร 
 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้ บริหารระดับสูงรวม 8 ท่าน ในปี 2560 มีจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 54,247,006 บาท 
ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับรถยนต์ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับที่พักอาศัย การประกันสังคม กองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ ภาษีจา่ยให้โดยบริษัทฯ คา่เลา่เรียนบตุร และคา่รักษาพยาบาล เป็นต้น  
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ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงนิ 
 
(ก)    ส าหรับกรรมการ  
 

บตัรก านลัส าหรับรับบริการสปาและบตัรก านลัส าหรับซือ้สินค้าที่ร้านค้าของบนัยนั ทรี แกลเลอร่ี ของกรรมการอิสระ
และกรรมการที่มิใชผู่้บริหาร ในปี 2560 มีจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 350,000 บาท  
 

รายละเอียดตามที่ปรากฎในหัวข้อ “รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ       
ชว่งปี 2560” 

 
(ข)    ส าหรับผู้บริหาร 
 

ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้ บริหารระดับสูงรวม 8 ท่าน ในปี 2560 มีจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 2,649,352 บาท ในรูปของ
สวสัดิการส าหรับพนกังาน เชน่ การประกนัอบุตัิเหตแุละสขุภาพ และบตัรก านลัตา่งๆ เป็นต้น 
 

8.5 บุคลากร 
 

จ านวนพนกังานของบริษัทฯ (ไมร่วมพนกังานของบริษัทย่อย) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มี 76 คน โดยแบง่เป็นสงักดัดงันี ้
 

ฝ่าย จ านวนพนักงาน 
ส านกังานฝ่ายบริหาร 5 
บริหารงบประมาณโครงการและการจดัซือ้ 6 
บญัชี 6 
ธุรการ 10 
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ (Information Technology) 3 
บริหารงานองค์กร (Corporate Affairs) 3 
ราชการสมัพนัธ์และทีด่ิน 6 
ชมุชนสมัพนัธ์และความรับผิดชอบตอ่สงัคม 6 
ทรัพยากรบคุคล 13 
ตรวจสอบภายใน 4 
คาแนล วิลเลจ 5 
กฎหมาย 3 
บริหารจดัการสินทรัพย์และโครงการพิเศษ 1 
ธุรกิจโรงแรมที่เป็นเจ้าของ (Owned Hotels Operations) 3 
งบประมาณและงานวางแผน 2 
รวม 76 

 
คา่ตอบแทนรวมและสวสัดิการที่จ่ายให้กับพนกังานของบริษัทฯ (เช่น เงินเดือน โบนสั ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับรถยนต์  การประกันสงัคม 
กองทุนส ารองเลี ย้งชีพ ค่า รักษาพยาบาล การประกันอุบัติ เหตุและสุขภาพ บัตรก านัลต่างๆ เป็นต้น) ช่วง 12 เดือน                       
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เทา่กบั 113,683,758 บาท  
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 

บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ที่จะรักษาและคงไว้ซึง่มาตรฐานระดบัสงูของการก ากบัดแูลกิจการที่ดีภายในองค์กร  เพ่ือให้การคุ้มครองและ

เสริมสร้างมลูค่าระยะยาวต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้น าวิธีปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการที่ ดี รวมถึงนโยบายซึ่งเป็นรูปแบบหลกัการ

ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย์ฯ) ได้ให้การสนบัสนนุมาปฏิบตัิและปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ืองดงัรายละเอียด

ที่จะกล่าวต่อไป นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้น าหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) ซึ่งได้รับการอนมุัติ

จากคณะกรรมการบริษัทฯ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและการด าเนินงาน (Standard Operating Procedure) ประชาสัมพันธ์  

ทัว่ทัง้องค์กร และได้เผยแพร่นโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสร้าง

ความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของพนักงานทกุระดับชัน้ ถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดเร่ือยมา ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์และ 

กฏข้อบงัคบัภายในใหม่ๆ  ได้ถกูก าหนดขึน้เพิ่มเติมตามความจ าเป็นเพื่อให้มัน่ใจวา่ไมมี่ข้อบกพร่องภายใต้นโยบายตา่งๆ 

 

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบและทบทวนการน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ที่

เผยแพร่โดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มาปรับใช้ในการก ากบัดแูลกิจการเพ่ือประโยชน์ตอ่การ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาวและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ยืน ส าหรับหลักปฏิบัติที่ยงัไม่ได้

น าไปปรับใช้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายจดัการไปศกึษาในรายละเอียดเพื่อน าเสนอพิจารณาตอ่ไป 

 

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัและเคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี เม่ือวนัที่ 20 เมษายน 2560 โดยได้

ด าเนินการทกุอยา่งสอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองสิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี  ้
 

1.1  ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสิทธิอยู่บนพืน้ฐานเดียวกันในการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุและในการรับเงินปันผลตามที่   

บริษัทฯ ได้ประกาศ โดยจ านวนเงินปันผลดงักลา่วค านวณจากสดัสว่นการถือหุ้นที่มีในบริษัทฯ 

1.2 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการอนมุตัิในประเด็นที่ส าคญัต่างๆ เช่น การเลือกตัง้กรรมการ (ผู้ ถือหุ้น

สามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบคุคล) คา่ตอบแทนกรรมการ การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และการจา่ยเงินปันผล เป็นต้น  

 นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นที่มาร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นภายหลังเร่ิมการประชมุไปแล้ว ยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ    

ที่อยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัมิได้ลงมติ 

1.3 บริษัทฯ มีนโยบายอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้ นทกุกลุ่ม รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นที่เป็นนักลงทนุสถาบันได้เข้า

ร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ อาทิเช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระการประชุมหรือส่งค าถาม

เก่ียวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้น  การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็น

ภาษาอังกฤษให้กับผู้ ถือหุ้นชาวต่างชาติ การเลือกจดัการประชุมในสถานที่ที่สะดวกต่อผู้ ถือหุ้นในการเดินทางมา

ประชมุ เป็นต้น 

1.4 บริษัทฯ ได้เชิญผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีเป็นการล่วงหน้า ผ่านชอ่งทาง

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซด์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอระเบียบวาระ  

http://www.lagunaresorts.com/
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1.5 บริษัทฯ ยงัมิได้เชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอชื่อบคุคลเพ่ือรับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ก่อนวนัประชมุ     

ผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ

ของบริษัทฯ (ซึ่งจะต้องเป็นผู้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พรบ.บริษัทมหาชนก าหนด) และจัดให้มีการออกเสียง

ลงคะแนนให้กบับคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อดงักลา่วในที่ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นเสมอ 

1.6 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้ จัดส่งเอกสาร

ประกอบการประชมุผู้ ถือหุ้นซึ่งบรรจหุนังสือเชิญประชมุโดยได้ระบุวาระการประชมุ พร้อมทัง้ข้อเท็จจริงและเหตผุล

และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงข้อมลูเอกสารประกอบวาระต่างๆ อาทิ ข้อมลูของผู้ ที่ได้รับ  

การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ  ประวัติผู้ สอบบัญชี ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เก่ียวข้องกับ        

การประชมุผู้ ถือหุ้น แผนที่สถานที่จดัประชมุ รวมทัง้หนงัสือมอบฉันทะ และเอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเข้า

ร่วมประชุม เป็นต้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า  21 วัน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นมีความพร้อม               

ในการเตรียมตวัส าหรับการประชมุ  นอกจากนัน้  บริษัทฯ ได้ลงโฆษณาประชาสมัพนัธ์หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นใน

หน้าหนังสือพิมพ์ และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชมุ เอกสารประกอบการประชมุ และข้อมลูต่างๆ ในการประชมุทาง

เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน รวมทัง้ได้เชิญ

ชวนให้ผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนลว่งหน้าก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งน้อย 1 ชัว่โมงเสมอ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้น าระบบบาร์โค้ด (barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียงในการประชุม   

ผู้ ถือหุ้น เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และถกูต้องแมน่ย า 

1.7   ในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ วาระการประชมุในแตล่ะเร่ืองจะถกูก าหนดและแยกแยะเป็นรายวาระอยา่งชดัเจน 

โดยน าเสนอวตัถปุระสงค์ เหตผุล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแตล่ะวาระเพื่อประกอบการพิจารณาของ

ผู้ ถือหุ้ น  ประธานฯ จะด าเนินการประชุมตามล าดับวาระที่ก าหนดโดยไม่เพิ่มวาระอ่ืนที่มิได้ก าหนดล่วงห น้าใน

หนังสือเชิญประชมุ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นที่มิได้เข้าประชมุ เว้นแต่จะมีการเสนอให้เพิ่มวาระภายใต้

ข้อก าหนดตามกฎหมาย โดยผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนับรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด

ของบริษัทฯ  

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 ไม่ปรากฏว่ามีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจาก           

ที่ก าหนดในหนงัสือเชิญประชมุแตอ่ยา่งใด 

 1.8   ก่อนเร่ิมการประชมุผู้ ถือหุ้นทุกครัง้ เลขานกุารของบริษัทฯ จะท าหน้าที่อธิบายวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนน 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการก ากับดแูลกิจการที่ดีในเร่ืองความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเข้าร่วมเป็นพยาน

ในการตรวจนบัการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ  นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ทีมที่ปรึกษากฎหมายชัน้น าในระดบั

สากลเข้ามาท าการตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนก่อนที่ประธานในที่ประชุมจะประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นและ   

ผู้ รับมอบฉันทะและจ านวนหุ้นของผู้ที่มาร่วมประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ตลอดจนท าการตรวจสอบกระบวนการการนับ

คะแนนเสียงในแตล่ะวาระก่อนที่จะประกาศเป็นมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียด

ผลลัพธ์ในการลงคะแนนในแต่ละวาระภายหลังเสร็จสิน้การประชุมแต่ละครัง้  และผลลัพธ์เช่นเดียวกันนี ้รวมถึง      

ข้อซักถามต่างๆ ของผู้ ถือหุ้นโดยสรุป ได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญต่างๆ อย่าง

ถกูต้อง ครบถ้วน และจะน าสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทัง้หมดเพื่อสอบทานก่อนการรับรองในการประชมุครัง้ตอ่ไป ส าหรับรายงาน

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) 

ภายใน 14 วนัหลงัวนัประชมุ 

http://www.lagunaresorts.com/
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1.9 นโยบายของบริษัทฯ ในการจัดการประชุมผู้ ถือหุ้น ไม่เพียงแต่เป็นการด าเนินการตามกฎหมายเท่านัน้ แต่ยังเป็น   

การสร้างโอกาสและเป็นเวทีให้ผู้ ถือหุ้นได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น รวมถึงการซกัถามกรรมการและฝ่ายจดัการ    

ในเร่ืองใดก็ตามที่มีผลกระทบตอ่บริษัทฯ ประธานในที่ประชมุได้จดัสรรเวลาการประชมุอยา่งเพียงพอ และด าเนินการ

ประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นได้แสดงความคิดเห็นและ

ซกัถามก่อนการลงมติที่ประชมุของแตล่ะวาระ นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการรักษาสิทธิ

ประโยชน์ หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีประเด็นค าถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชีแ้จงในที่ประชมุ สามารถจดัส่งค าถามลว่งหน้า

มายงับริษัทฯ ได้ที่ “ir@lagunaresorts.com” หรือโทรสารหมายเลข 66 (0) 2285 0733  

1.10 นอกเหนือจากผู้ สอบบัญชีที่ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีแล้ว ประธานกรรมการบริษัท ประธาน

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการทกุท่าน 

จะใช้ความพยายามในการเข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือท าการชีแ้จงหรือตอบข้อซักถามของผู้ ถือหุ้น  นอกจากนี ้

บริษัทฯ ได้เชิญทีมที่ปรึกษากฎหมายชัน้น าในระดับสากลเข้ามาร่วมประชุมเพื่อให้ความชัดเจนในประเด็นทาง

กฎหมาย  อีกทัง้จัดให้มีล่ามมืออาชีพท าหน้าที่ในระหว่างการประชุมเพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นและคณะกรรมการบริษัทฯ 

สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 

2560 ที่ผ่านมา ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการทา่นอ่ืนๆ เข้าร่วมในการประชมุ รายละเอียดตามรายชื่อที่ปรากฏในรายงาน

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

1.11 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถติดตอ่สื่อสารระหวา่งกนัได้อย่างเสรีโดยมิได้สร้างอปุสรรคหรือกีดกนัใดๆ และ

ยังจัดหาช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข่าวสารข้อมลูของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ เช่น การเผยแพร่ข้อมูล

ส าคญัผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) อาทิ มติของที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ือง

ที่ส าคญัต่างๆ มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

รายงานประจ าปี เป็นต้น 

1.12 จากการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 (AGM Checklist) โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุ

ไทย บริษัทฯ อยู่ในระดับ 4 TIA คะแนนระหว่าง 90-99 คะแนน โดยบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติตาม

หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีตอ่ไป 
 

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
 

บริษัทฯ ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเทา่เทียมกนัแม้วา่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจะมีสดัสว่นการถือหุ้นและอ านาจในการออกเสียง

ลงคะแนนที่แตกต่างกันตามจ านวนหุ้นที่ถือ  บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นอย่างเท่าเทียมกันโดย

ด าเนินการทกุอยา่งสอดคล้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องดงันี ้
 

2.1 หุ้นของบริษัทฯ แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญประเภทเดียว โดยผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่

ตนเองถืออยู ่หรือหนึ่งหุ้นสามญัเทา่กบัหนึ่งเสียง 

2.2 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุแทนได้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถ

เข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นหนึ่งในแบบตามที่กระทรวง

พาณิชย์ก าหนด และเป็นแบบที่ผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ อีกทัง้บริษัทฯ ยงัได้เปิดโอกาส

ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถที่จะเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็นตวัแทนร่วมลงคะแนนเสียง ในกรณี
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ที่ผู้ ถือหุ้นไม่อาจเข้าร่วมการประชมุได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ ได้ระบุชื่อของกรรมการอิสระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ   

พร้อมทัง้แนบประวตัิกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุ

ไว้เป็นสว่นหนึ่งของเอกสารประกอบการประชมุ 

2.3 บริษัทฯ ได้จดัให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รับทราบถึงภาระหน้าที่ในการจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลง  

การถือครองหลกัทรัพย์บริษัทฯ ต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท าการ ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์และได้บรรจุวาระเร่ืองรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้ได้รับทราบเป็นรายไตรมาส 

2.4 กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเก่ียวข้องในการพิจารณาการเข้าท าธุรกรรมระหว่าง  

บริษัทฯ กับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเก่ียวข้อง จะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตดัสินใจดงักล่าว นอกจากนัน้ บริษัทฯ 

ได้เปิดเผยรายละเอียดและเหตผุลของการเข้าท ารายการให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบก่อนการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน

ในกรณีที่ต้องขออนุมตัิจากผู้ ถือหุ้น และปฏิบัติตามข้อก าหนดและประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนโดย

เคร่งครัด รายละเอียดของการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัได้เปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อ “รายการระหว่างกัน” ในแบบ 56-1 

และภายใต้หวัข้อ “บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งและรายการระหวา่งกนั” ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

  

ทัง้นี ้ไม่ปรากฏวา่บริษัทฯ มีการฝ่าฝืน/ไมป่ฏิบตัิตามกฎเกณฑ์วา่ด้วยการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทนุในปี 2560 แตอ่ยา่งใด 

2.5     บริษัทฯ ได้ก าหนดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจเพ่ือเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดบัสงู และ

พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้พึงปฏิบัติ รวมถึงการห้ามในเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่

ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบ  นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้อนุมัตินโยบายที่เก่ียวข้องกับการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึง่ห้ามมิให้ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่ยงัครอบครองข้อมลูภายในที่เป็น

ความลบั และมีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยงัมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน  ตลอดระยะเวลา

ปลอดการใช้ข้อมลูภายในที่ยงัมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (Embargo Period) รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อ 

“การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึง่ในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่

ปรากฎวา่มีผู้ ใดฝ่าฝืนการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว 

2.6 นอกเหนือจากการให้เครดิตเทอมในการช าระเงินภายใต้การด าเนินธุรกิจการค้าทัว่ไป บริษัทฯ ไมมี่นโยบายในการให้

ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่มิใชบ่ริษัทย่อยของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการให้กู้ยืมหรือการค า้ประกัน

เงินกู้ตามสดัส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสญัญาร่วมทนุ ทัง้นี  ้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทาง

การเงินแก่บริษัทที่มิใชบ่ริษัทยอ่ยของบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 

 

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 

เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและผลตอบแทนทางการเงินแก่ผู้ ถือหุ้ น บริษัทฯ ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ใน             

การท าหน้าที่เป็นนิติบุคคลตัวอย่าง โดยให้ความส าคัญกับสิทธิต่างๆ ของบรรดาผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ด าเนินธุรกิจ       

อยา่งเป็นธรรมและถือปฏิบตัิตามกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบตา่งๆ ที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด  
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ผู้ถือหุ้น:  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยึดถือในการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งซ่ือสตัย์ โปร่งใส และแข็งขนั เพื่อประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด

ในการที่จะรักษาและเสริมสร้างมลูคา่ระยะยาวตอ่ผู้ ถือหุ้น ข้อมลูที่ส าคญัทัง้หมดซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ราคาหุ้นของบริษัทฯ 

และ/หรือ การตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับการเปิดเผยโดยครบถ้วนในเวลาที่เหมาะสม 
 

พนักงาน:  

ในฐานะที่อยู่ในธุรกิจบริการ บริษัทฯ เชื่อว่า พนักงานคือทรัพยากรที่ส าคญัที่สดุ ดงันัน้ บริษัทฯ จงึได้ด าเนินการในแต่ละขัน้

เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน และพนักงานทัง้หมดได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม โดยไม่มีการเลือก

ปฏิบตัิหรือแบ่งพรรคแบ่งพวก บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนและสวสัดิการ อาทิ ค่าอาหาร ค่าซกัรีด บตัรก านัลต่างๆ การประกัน

สุขภาพและอุบัติเหตุ แก่พนักงานโดยรวมในอัตราที่สามารถแข่งขันได้ โดยมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้จัดให้มี

สภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภยัและถกูสขุอนามยั  รถรับสง่ปรับอากาศ  และกองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังาน  
 

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 
 

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการเจริญเติบโตขององค์กรนัน้ขึน้อยู่กับคุณภาพและประสิทธิภาพของพนักงาน  บริษัทฯ จึงมีนโยบาย

มุ่งเน้นที่จะพัฒนาความรู้ของพนักงานทุกฝ่ายอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจ และ

สนับสนนุให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ รวมถึงการมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  และ

เติบโตไปพร้อมๆ กบัความส าเร็จของบริษัทฯ เพ่ือผลกัดนัให้นโยบายเกิดผลเป็นรูปธรรม บริษัทฯ ได้มุง่เน้นให้ผู้บริหารร่วมกัน

ก าหนดทิศทางองค์กรที่สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ เพี่อให้แต่ละสายงานก าหนดเป็นกลยทุธ์ธุรกิจและแผนธุรกิจเพ่ือพนกังานใน

แตล่ะสายงานจะได้น าไปก าหนดวตัถปุระสงค์และตวัชีว้ดัเป็นรายบคุคลให้สอดรับกบัทิศทางการด าเนินงานขององค์กรและ

หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ตัวชีว้ัดนีจ้ะเป็นมาตรฐานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และเป็น

ข้อมลูในการพฒันาบคุคลากรให้สอดคล้องกบัเป้าหมายตอ่ไป   
 

นโยบายการฝึกอบรมแบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ 
 

1) หลกัสตูรภาคบงัคบัตามที่บริษัทก าหนดขึน้   

2) หลกัสตูรตามสายอาชีพ ซึง่พนกังานสามารถออกไปฝึกอบรมกบัสถาบนัฝึกอบรมเพ่ือพฒันาตนเอง 
 

การฝึกอบรมถือเป็นหนึ่งในตัวชีว้ัด (KPIs-Key Performance Indicators) และมาตรฐานประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนกังานแตล่ะคนซึง่จะมีการประเมินในไตรมาสที่ 4 ของทกุปี 
 

การอบรมพนักงานใหม่ 
  

ส าหรับพนักงานใหม่ทกุคน จะได้รับการอบรมหลกัสตูรปฐมนิเทศ โดยมีวัตถปุระสงค์ให้พนักงานใหม่ได้รับทราบระเบียบ

ปฏิบตัิในการท างาน ข้อปฏิบตัิ นโยบายขององค์กร รวมทัง้ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และสถานที่ตัง้ของแตล่ะโรงแรมในเครือ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมงานกบัทีมตอ่ไป 
 

การพัฒนาความรู้และทกัษะ 
  

บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการพฒันาพนกังานเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ความสามารถและทกัษะ โดยมีการฝึกอบรมพนกังานใน

หลกัสตูรตา่งๆ ดงันี ้ 
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   อบรมการเป็นหวัหน้างานอยา่งมืออาชีพ ส าหรับผู้บริหารระดบักลาง 

   ความรู้เร่ืองภาษีส าหรับพนกังานบญัชแีละพนกังานฝ่ายบริหารบคุคล 

   ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองการบริหารการเงินส าหรับผู้บริหารระดบัผู้จดัการฝ่าย 

   ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง เพิ่มพูนและพัฒนาทักษะให้แก่พนักงานที่เป็น Trainer ได้มีความรู้และความช านาญ ในการ
สอนงานมากยิ่งขึน้ 

   การสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าอยา่งมืออาชีพ 

 

การพัฒนาพนักงานเพื่อรองรับการเติบโตและขยายตัวของบริษัทฯ 
 

ส าหรับการพฒันาบคุคลากรเพื่อรองรับการขยายตวัและการเติบโตนัน้ บริษัทฯ มีการพฒันาผู้บริหารโดยก าหนดเป็นแผนการ

สืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ส าหรับผู้บริหารระดับผู้ จัดการขึน้ไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนต าแหน่งที่

สงูขึน้และเพ่ือรองรับการขยายกิจการในระยะยาว  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้มีการคดัเลือกผู้บริหารระดบักลางที่มีศกัยภาพ

สูงเข้าโครงการ Management Development Program (MDP) และพนักงานระดับผู้ ช่วยผู้ จัดการเข้าโครงการ Talent 

Management Program (TMP) เพื่อค้นหาผู้ ที่มีศักยภาพในการเลื่อนต าแหน่งขึน้เป็นผู้ บริหารส าหรับร่วมทีมท างานใน

โรงแรมที่เปิดใหม ่

 

ส าหรับการพฒันาผู้บริหารรุ่นเยาว์ ทางบริษัทฯ ยงัมีการด าเนินโครงการ Management Trainee อย่างต่อเน่ืองในการพฒันา

คนรุ่นใหม่เพ่ือเติบโตในระดบัผู้บริหารในอนาคต  ด้วยการรับนักศึกษาจบใหมท่ี่มีศกัยภาพเข้ามาร่วมโครงการ โดยในปีแรก 

Management Trainee ได้ฝึกงานหมนุเวียนไปตามแผนกต่างๆ เพื่อเรียนรู้งานบริหารจัดการครบทกุด้าน  รวมถึงการจดัท า

รายงานการแก้ปัญหาที่พบเพื่อน าเสนอผู้ บริหารเป็นแนวทางในการน าไปปรับใช้พัฒนาระบบต่างๆ และในปีที่สอง 

Management Trainee จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจ า และได้รับการพัฒนาสู่การเป็นผู้ บริหารระดับกลางและ

ระดบัสงูของบริษัทตอ่ไป 

 

ลูกค้า: 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการให้บริการแก่แขกที่เข้าพกัในโรงแรมทกุทา่น ด้วยความปลอดภยัและความประทบัใจที่น่าจดจ า 

ความปลอดภัยของแขกที่เข้าพักในโรงแรมเป็นสิ่งหนึ่งในสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส าคัญสูงสุด โดยบริษัทฯ ได้แต่งตัง้

คณะกรรมการด้านความปลอดภยัในแต่ละโรงแรม โดยมีเป้าหมายเพ่ือเป็นการปรับปรุงส่งเสริมความปลอดภยัให้แก่แขก     

ผู้มาใช้บริการทกุทา่น 

 

คู่แข่งขัน:  

บริษัทฯ มีความเช่ือวา่การแข่งขันเป็นสิ่งส าคญัในการเปิดตลาดการค้าเสรี ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ อนั

เป็นการป้องกัน ขัดขวาง ไม่ให้ผู้ ประกอบการซึ่งอาจเป็นคู่แข่งเข้ามาด าเนินการในตลาดซึ่งบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจอยู ่

บริษัทฯ มีแนวความคิดว่าการแข่งขนัที่เข้มข้นจะเป็นการกระตุ้นนวัตกรรมใหม่ๆ ทัง้ด้านผลิตภณัฑ์และบริการในท้องตลาด 

ซึง่จะชว่ยยกระดบัมาตรฐานของตลาดและยงัประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภคและสงัคมโดยรวม อีกทัง้บริษัทฯ จะไมล่ะเมิดความลบั

หรือล่วงรู้ความลบัทางการค้าของคูแ่ข่งขนัด้วยวิธีฉ้อฉล ตลอดจนไม่ลว่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิและต่อต้าน

การทจุริตและ ไม่สนับสนนุการจ่ายสินบน ซึ่งก าหนดไว้ในจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) 

ของบริษัทฯ ซึง่อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ 
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สังคมและส่ิงแวดล้อม: 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัและมุ่งมัน่ในการเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม  โดยได้ก าหนดให้มีแผนกความรับผิดชอบ
ขององค์กรต่อสงัคมและชมุชนสมัพนัธ์เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้ในชมุชนและสงัคมที่บริษัทตัง้อยู่  โดยได้จดักิจกรรม 

CSR ที่มุ่งเน้นถึงการพัฒนาสังคมและการศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรม การส่งเสริม

สวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ ผ่านโครงการต่างๆ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “CSR” ในแบบ 56-1 และใน

รายงานประจ าปีของบริษัทฯ รวมทัง้เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) 
 

รางวลั Green Leaf Awards ซึ่งโรงแรมใน ลากูน่า ภูเก็ต ได้รับเป็นเคร่ืองพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการด าเนิน

ธุรกิจที่ค านึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ นอกจากนี ้ในส่วนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีการจดัท ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) เพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจ

เกิดขึน้จากการพฒันาโครงการของบริษัทฯ และค านึงถึงผลกระทบด้านสงัคมและเศรษฐกิจ วฒันธรรม และสขุภาพ ข้อดีและ

ข้อเสียของโครงการ รวมไปถึงการเสนอมาตรการในการปรับโครงการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถ่ินและการลด

ผลกระทบดงักลา่ว บริษัทฯ ยงัสง่เสริมและสนบัสนนุให้พนกังานใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยริเร่ิมโครงการ “3R” ใน

การด าเนินงานของโรงแรมทกุแห่งเพ่ือลดมลภาวะ ซึ่งประกอบด้วยการลด (Reduce) การน ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และ

การปรับปรุงเพ่ือน ากลบัมาใช้ใหม ่(Recycle) พนกังานของโรงแรมทกุคนจะได้รับการฝึกอบรมให้ตระหนกัถึงความส าคญัใน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทัง้การติดตามการใช้พลังงานและน า้อย่างใกล้ชิดโดยพนักงานจะได้รับรายการตรวจสอบ 

(Checklists) ที่ครอบคลมุถึงรายละเอียดตา่งๆ เพ่ือท าการตรวจสอบเองได้อยา่งมัน่ใจ  ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไมป่ลอ่ยน า้เสียที่เกิด

จากโรงแรมทิง้ลงสู่ทะเล แต่จะท าการบ าบดัโดยผ่านเคร่ืองบ าบดัน า้เสียที่มีประสิทธิภาพ  และน าน า้ที่บ าบดัแล้วกลบัมาใช้

ในการรดน า้ต้นไม้ในบริเวณโรงแรม รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “CSR/Environmental Policy” ในเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) 

 

คู่ค้า:  

บริษัทฯ มุง่มัน่ที่จะหลอ่หลอมความสมัพนัธ์ระยะยาวในทางธุรกิจกบัคูค้่า ดงันัน้จงึเป็นที่มาของนโยบายการให้ผลก าไรอยา่ง

เป็นธรรมต่อคู่ค้า อีกทัง้ให้ความเคารพต่อเงื่อนไขการช าระเงิน บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกคู่ค้าอย่างยุติธรรมและ

โปร่งใส โดยมีการแข่งขันจากผู้ เสนอราคาอย่างน้อย 3 ราย ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการปฏิบตัิงานและการ

ด าเนินงาน (Standard Operating Procedures) ของบริษัทฯ ซึ่งได้แจกจ่ายให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบและปฎิบัติ

ตาม  

 

เจ้าหนี:้  

บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่เจ้าหนีเ้สมือนพนัธมิตรทางธุรกิจที่มีความส าคญัยิ่ง ดงันัน้ จงึได้มุง่มัน่ที่จะปฏิบตัิให้สอดคล้องกับ

ข้อผูกพันทัง้หลายที่มีอยู่กับเจ้าหนี  ้ซึ่งในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฎว่ามีเจ้าหนีร้ายใดแจ้งว่าบริษัทฯ ไม่ปฎิบัติตามข้อ

ผกูพนัทัง้หลายที่มีอยูก่บัเจ้าหนี ้

 

ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่บริษัทฯ ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และ

สิ่งแวดล้อมแตอ่ยา่งใด 

 

 

 

 

http://www.lagunaresorts.com/
http://www.lagunaresorts.com/
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นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมดูแลและป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรมและตรวจสอบได้  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ        

ผู้ มีสว่นได้เสีย ตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี โดยนอกเหนือจากจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ได้ก าหนด

นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ซึ่งได้รับการพิจารณาเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติในเร่ืองการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

ตลอดจนเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิที่ชดัเจนในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
 

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างสิน้เชิง (zero-tolerance policy) ส าหรับกรรมการ ผู้ บริหาร และ

พนกังานทัง้หมดของบริษัทฯ ต้องถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททกุคน กระท า

การทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม และต้องด าเนินการตามแนวปฏิบตัิในนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ของ

บริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เช่น การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน และการให้หรือรับ

ของขวญั เป็นต้น 
 

บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ ไปยงัคู่ค้าทางธุรกิจ และบุคคลภายนอก ผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

บอร์ดประชาสมัพนัธ์ เพื่อรับทราบและปฏิบตัิให้สอดคล้องกบัแนวทางที่บริษัทฯ ก าหนด และเพื่อให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับ

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตัิในการด าเนินงาน บริษัทฯ ก าหนดให้มีการอบรม

ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ เป็นประจ าทกุปี ในการปฐมนิเทศก่อนเร่ิมท างานบริษัทฯ ได้ก าหนดให้พนกังานที่เข้าใหม่ต้องลง

ลายมือชื่อในแบบแจ้งข้อมูลพนักงานเพื่อยืนยันเจตนารมณ์ของตนและปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและ

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ และก าหนดให้พนักงานทุกคนลงลายมือชื่อรับทราบถึงนโยบาย

ดงักลา่วเป็นประจ าทกุปี  
 

บริษัทฯ จดัให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และด าเนินการตามขัน้ตอน

การประเมินความเสี่ยงซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบตัิและการควบคมุภายใน เพ่ือติดตามดแูล ตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยง

รวมถึงการทจุริตที่อาจเกิดขึน้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองนัน้ คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบความเสี่ยง ประเมินผล และ

เสนอแผนการควบคมุเพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

และบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะท าหน้าที่ก ากับดแูลและสอบทานกลยทุธ์และ

การบริหารความเสี่ยงในการด าเนินงาน การประเมินความเสี่ยง รวมทัง้ขัน้ตอนวิธีการควบคมุความเสี่ยงดงักล่าว ตลอดจน

ก ากับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ต่อเน่ือง ระบบการควบคุมภายใน และระบบ           

การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม 
 

ด้วยตระหนักถึงผลประโยชน์ระยะยาวในการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซ่ือสตัย์สจุริต และการน าหลกัการทางธุรกิจไป

ปฏิบัติเพื่อจัดการกับการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยประกาศ

เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 
 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบาย “งดรับของขวญั (No  Gift  Policy)”  ในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลอ่ืนใด เป็นระเบียบ

ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่  เร่ืองการรับ-ให้ของขวัญให้กับพนักงานของ

บริษัทฯ ทุกระดับชัน้ได้รับทราบและถือปฏิบัติเพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทฯ และ

จดัท าหนงัสือขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวญัทกุประเภทแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ แจ้งไปยงัคู่ค้าของบริษัทฯ 
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ได้รับทราบถึงนโยบายดงักล่าว และในกรณีมีเหตทุี่ไม่สามารถส่งคืนของขวญัได้ บริษัทฯ จะรวบรวมน าไปบริจาคเพื่อการ

กศุลหรือสาธารณประโยชน์  หรือโครงการเพ่ือสงัคมตามความเหมาะสม 
 

การไมป่ฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ หรือในกรณีที่ถกูจบัได้ว่าเป็นผู้กระท าการคอร์รัปชัน่จะต้องถกูลงโทษทาง

วินัยตามนโยบายของบริษัทฯ  รวมถึงการเลิกจ้าง ยงัอาจจะถกูด าเนินคดีทางอาญาหากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 
 

ในปีที่ผ่านมา ไมป่รากฏรายงานการกระท าผิดด้านการทจุริต หรือการคอร์รัปชัน่แตอ่ยา่งใด 

 

นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี ยึดมั่นในมาตรฐานการปฏิบัติระดบัสงูและความ

รับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดและอนุมัตินโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle 

Blowing Policy) และได้ประชาสมัพนัธ์ทัว่ทัง้องค์กร เพื่อสง่เสริมให้พนกังานและผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุ่มสามารถร้องเรียนหรือ

แจ้งเบาะแสการกระท าที่ไมถ่กูต้อง ผิดปกติ หรือการกระท าที่ไมเ่หมาะสมที่เกิดขึน้ภายในกลุ่มบริษัทฯ หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบ

ภายในกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการแต่งตัง้ให้ท าหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่ รับข้อร้องเรียน (Receiving Officer) หรือเป็นช่องทางให้        

ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อกับบริษัทฯ เพื่อแจ้งเร่ืองส าคญัอนัเก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือ     

ข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางอีเมล์ได้ที่  “ethics@lrh.co.th” หรือแจ้งโดยตรงทางโทรศัพท์สายด่วน            

66 (0) 2285 0112 เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรียนจะท าให้มั่นใจได้ว่ารายงานข้อร้องเรียนจากผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการจัดการ 

ประเมิน และตรวจสอบอย่างมืออาชีพและมีอิสระ  นอกจากนัน้ คณะท างานในการพิจารณาข้อร้องเรียน (Whistle Blowing 

Evaluation Team) ซึ่งมีสมาชิกประกอบไปด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบ

ภายในกลุ่มบริษัทฯ ถูกจัดตัง้ขึน้เพื่อท าหน้าที่ประเมินรายงานข้อร้องเรียนจากผู้ มีส่วนได้เสีย พิจารณา และสอบทานถึง

ลักษณะของข้อร้องเรียน และก าหนดแนวทางในการตรวจสอบหาความจริงตามความจ าเป็น  มีการก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลบัและคุ้มครองผู้ ร้องเรียนที่แท้จริงจากการได้รับการปฏิบตัิที่ไมเ่ป็นธรรม หากการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ข้อสรุปว่ามีการฝ่าฝืนกฏระเบียบ หรือข้อกล่าวหาได้รับการพิสจูน์ว่าเป็นจริง ทางบริษัทฯ จะด าเนิน

มาตรการเยียวยาอย่างเท่าเทียมกับความร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดขึน้ต่อผู้กระท าผิด ทัง้นี ้ผลของการตรวจสอบและ

บทสรุปของข้อร้องเรียนจะถกูรายงานไปยงัคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปีที่ผ่านมา ไมป่รากฏมีข้อร้องเรียนหรือข้อกลา่วหาใดๆ 

 

นโยบายด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืืน 
 

บริษัทฯ ตัง้มัน่ในปณิธานเพ่ือความส าเร็จด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม และการพฒันาสงัคมอยา่งยัง่ยืน จากการที่บริษัทฯ ได้

เข้าร่วมโครงการเอิร์ธเช็ค (EarthCheck) ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะองค์กรระดับโลกด้านมาตรฐานการบริหาร

จัดการและการรับรองมาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ท าให้บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน โดยด าเนินงานตามระบบการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อม ระบคุวามเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม บนัทึกและติดตามผลกระทบต่างๆ เพ่ือบรรลมุาตรฐานของเอิร์ธเช็ค และปฏิบตัิ

ตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องเพื่อความส าเร็จด้านการจดัการสิ่งแวดล้อมและพฒันาสงัคมอยา่งยัง่ยืนใน

ระดบัสากล  บริษัทฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานการจดัการสิ่งแวดล้อมและได้รับประกาศนียบตัรระดบัซิลเวอร์จากเอิร์ธเช็คใน

ปี 2558 โดยมีการตรวจติดตามประจ าปีในเดือนธันวาคม 2560 เพ่ือรักษาสถานะระดบัซิลเวอร์ 
 

บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อมอย่างสม ่าเสมอ ให้ความรู้และปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองการจัดการ

สิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืนแก่พนักงานทกุแผนก มีการจดัท าการประเมินความเสี่ยงลกัษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึน้จาก

mailto:ethics@lrh.co.th
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การด าเนินธุรกิจขององค์กร และก าหนดแผนงานสิ่งแวดล้อมให้พนักงานทกุคนถือปฏิบัติ และได้ประชาสมัพันธ์ทั่วองค์กร

ผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ และติดประกาศประชาสมัพนัธ์ เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ และ    

มีสว่นร่วมในการจดัการสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 
 

ในปี 2560 บริษัทฯ พร้อมด้วยกลุม่โรงแรมใน ลากนู่า ภเูก็ต ร่วมกันประกาศนโยบายการจดัการสิ่งแวดล้อมและพฒันาสงัคม

อย่างยัง่ยืน โดยให้ค ามั่นสัญญาว่าจะมุ่งมัน่พฒันาองค์กรและด าเนินการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

ต่างๆ ภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นการจดัการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืนตามเกณฑ์มาตรฐานของเอิร์ธเช็ค และร่วมมือกัน

อย่างจริงจงัจดัท าโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสงัคมอย่างต่อเน่ืองในการพิทกัษ์สิ่งแวดล้อม มรดกทางวัฒนธรรม และ

ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองในชมุชนท้องถ่ินโดยรอบ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชมุชน ลากูน่า ภเูก็ต ผ่านทางโครงการและ

กิจกรรมความรับผิดชองขององค์กรตอ่สงัคมตา่งๆ ของกลุม่ ลากนู่า ภเูก็ต อาทิเชน่ การลดปริมาณคาร์บอนผ่านกิจกรรมปลกู

ต้นไม้ การให้ค าปรึกษาและทนุการศึกษาแก่เยาวชนในชมุชน กิจกรรมท าความสะอาด การพิจารณาการจ้างงานเป็นพิเศษ

และการเสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงานในท้องถ่ิน และการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากในท้องถ่ินที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 

นโยบายว่าด้วยความปลอดภัย สุขอนามัย และส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเก่ียวกับการดูแลเร่ืองความปลอดภัยสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยให้

ความส าคญักับความปลอดภยัสขุอนามยั ชมุชนและสงัคมโดยรอบ ด้วยตระหนกัดีวา่เราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสงัคม ที่

จะร่วมก้าวเดินไปสูก่ารพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยัง่ยืนสืบไป  บริษัทฯ จงึได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือชมุชนและสงัคม

อยา่งตอ่เน่ือง ควบคูไ่ปกบัการด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมโดยรวม ดงันี ้
 

(1) มุง่มัน่สนบัสนนุให้การด าเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ควบคูไ่ปกบัการปฏิบตัิตามกฏหมาย ความปลอดภยั และข้อก าหนด

อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

(2) ก าหนดให้ความปลอดภยัในการท างานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอนัดบัแรกในการปฏิบตัิงานของพนักงานทกุคน 
 

(3) ก าหนดให้ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัต้องกระท าตนเป็นแบบอยา่งที่ดี เป็นผู้น า อบรม ฝึกสอน จงูใจให้พนกังานปฏิบตัิงาน

ด้วยความปลอดภยั 
 

(4) ก าหนดให้พนักงานทุกคนต้องค านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็น

ส าคญัตลอดเวลาที่ปฏิบตัิงาน 
 

(5) ก าหนดให้พนักงานทกุคนต้องดูแล ท าความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพืน้ที่ปฏิบตัิงานของตนเองอยู่

เสมอ 
 

(6) มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยที่ช่วยกระตุ้ นส่งเสริมและพัฒนาจิตส านึกของพนักงานให้เกิดความ

ปลอดภยัในการท างาน 
 

(7) มุง่มัน่สนบัสนนุให้มีการทบทวน ปรับปรุง และพฒันาระบบการบริหารงานความปลอดภยัอยา่งตอ่เน่ือง 
 

(8) มุ่งมัน่หาหนทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการตรวจติดตามและควบคุมการปล่อยและการระบายออก

ของมลพิษรวมถึงการจดัการของเสียอนัตรายและไมอ่นัตรายเพ่ือรักษาแหลง่ทรัพยากรธรรมชาติ 
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(9) ใช้ทรัพยากรและพลงังานให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ รวมถึงป้องกนัมลภาวะทางน า้ อากาศ ของเสีย และมลภาวะอ่ืนๆ ที่

เกิดขึน้จากกิจกรรมตา่งๆ ของบริษัทฯ ให้สง่ผลกระทบน้อยที่สดุตอ่สิ่งแวดล้อมและชมุชน 
 

   ทมีช่วยเหลือฉุกเฉินเบือ้งต้นทางการแพทย์  
 

บริษัทฯ ได้คดัเลือกพนักงานที่มีศักยภาพจากฝ่ายต่างๆ รวมทัง้จากโรงแรมให้เข้าการฝึกอบรมวิธีช่วยเหลือทางการ

แพทย์ในกรณีฉกุเฉิน จดัการฝึกอบรมตามหลกัสตูรมาตรฐานโดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกรุงเทพ ภเูก็ต  ซึ่งต้องฝึก

อย่างต่อเน่ืองทกุ 6 เดือน เพ่ือให้มีพืน้ฐานแข็งแกร่งในการเข้าช่วยเหลือแขกที่เข้าพกัและพนักงานได้ในทนัที่ที่พบการ

เจ็บป่วยหรืออบุตัิเหตฉุกุเฉินในโรงแรมและสถานประกอบการ 

 

   การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัยสึนามิที่จังหวัดภูเก็ต 
 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีพนักงานจ านวนมากท างานในสว่นส านักงานและโรงแรมที่จงัหวดัภเูก็ตซึง่เป็นพืน้ที่เสี่ยงภยัสนึามิ 

จงึได้ก าหนดนโยบายการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภยัสนึามิในทกุๆ ปี โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือมุง่เน้นเสริมสร้างความรู้

ทักษะและความช านาญในการอพยพพนักงานในพืน้ที่และการช่วยเหลือผู้ ประสบภัยตลอดจนการสั่งการ  การ

บญัชาการให้แก่บุคลากรในด้านการแพทย์ฉุกเฉินรวมทัง้การทดสอบเคร่ืองมือเคร่ืองใช้อุปกรณ์ และยานพาหนะให้

พร้อมปฏิบัติจริง ดงันัน้ การเตรียมพร้อมรับมือภยัพิบตัิธรรมชาติซึ่งอาจเกิดขึน้ได้ตลอดเวลา จึงไม่ใชเ่ร่ืองที่จะละเลย

อีกต่อไป บริษัทฯ เช่ือมัน่ว่าความรู้ และประสบการณ์ที่ผู้ เข้าร่วมฝึกซ้อมทกุคนได้รับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ

เตรียมความพร้อม ทัง้ยงัเป็นการสร้างความมัน่ใจให้แก่พนกังานและแขกผู้ เข้าพกัของโรงแรมอีกด้วยด้วย 

 

นโยบายว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการเคารพหลกัสิทธิมนษุยชน โดยยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

รวมทัง้หลกัสิทธิมนษุยชน ซึ่งเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ ความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน การไม่กีดกัน

หรือให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ หนึ่งผู้ ใดเน่ืองจากความแตกต่างในเร่ืองเชือ้ชาติ  สัญชาติ สีผิว เพศ ศาสนา อาย ุ

ภาษา สถานะของบคุคล ความเชื่อทางสงัคม การศกึษา และความคิดเห็นทางการเมือง  
 

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนกังานทกุคน มีสิทธิเทา่เทียมกนัในการท างาน ภายใต้กฎระเบียบข้อบงัคบั ประกาศ และค าสัง่ตา่งๆ 

ของบริษัทฯ  ดแูลข้อมลูสว่นตวัของพนกังาน โดยถือเป็นความลบั ไม่สง่ข้อมลู หรือกระจายข้อมลูสว่นบุคคลไปยงับคุคลอ่ืนที่

ไมเ่ก่ียวข้อง หรือเปิดเผย ถ่ายโอนข้อมลูสว่นบคุคลโดยไมรั่บความยินยอมจากเจ้าของข้อมลู สนบัสนนุและเคารพการปกป้อง

สิทธิมนุษยชน โดยไม่กระท าและไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิเช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้

แรงงาน หรือไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนว่าด้วย

การปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรมตอ่พนกังาน 

 

นโยบายว่าด้วยการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 
 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิในการไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิไว้ ซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณใน

การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถกูลิขสิทธ์ิ หรือเฉพาะที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ 

การจ ากัดสิทธ์ิผู้ ใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการติดตัง้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีการตรวจสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์
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และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นระยะโดยผู้ ตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทฯ ทัง้นี ้ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีกรณีการละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิแตอ่ยา่งใด 

 

การบริหารความเส่ียงด้านไอท ี
 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ในการปกป้องข้อมูลของบริษัท และลูกค้า ดังนัน้  เทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นสิ่งส าคญัในการจดัการตอ่ไปนี:้ 
 

   ใช้ระบบรักษาควาปลอดภยัด้านเครือข่าย อละ อินเตอร์เนต (ไฟร์วอลล์) ล่าสดุเพ่ือรักษาความปลอดภยัเครือข่ายของ

บริษัท 

   ห้องเซิร์ฟเวอร์อยูใ่นสถานที่ที่ปลอดภยัและติดตัง้เคร่ืองดบัเพลิง FM200 

   การน าระบบไอทีรุ่นลา่สดุไปใช้ในคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ทัง้หมด 
 

บริษัทฯ จดัการความเสี่ยงจากภยัพิบตัิด้านไอทีโดยการตัง้ค่าระบบส ารองข้อมลูและกู้คืนข้อมลูซึ่งสามารถติดตัง้ระบบไอที

ใหม่ได้ทนัเวลาเพื่อให้มัน่ใจได้ว่ามีการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองเม่ือเกิดการโจมตีจากไวรัส โทรจนั มลัแวร์ อีเมลหลอกลวง

หรือแฮ็กเกอร์ 
 

ในแตล่ะปี บริษัทฯ จะทบทวนและปฏิบตัิตามแผนธุรกิจตอ่เน่ือง (BCM) และแผนการกู้คืนภยัพิบตัิ (DRP) เพ่ือเตรียมความ

พร้อมให้กบัระบบความเสี่ยงและวิกฤตที่อาจเกิดขึน้ นอกจากนี ้ผู้ตรวจสอบภายในยงัเป็นผู้ติดตามการปฏิบตัิตามมาตรการ

ลดความเสี่ยงเพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ มีความเสี่ยงและยอมรับได้ 
 

นโยบายด้านไอท ี
 

นโยบายและระเบียบปฏิบตัิด้านไอทีมีการพฒันาและสื่อสารกับพนักงานทกุคนของบริษัท ฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบั 

การก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ บางสว่นของนโยบายเหลา่นีร้วมถึง 
 

   การใช้ซอฟต์แวร์ที่ไมล่ะเมิดลิขสิทธ์ิเทา่นัน้ 

   การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตต้องไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงความเสียหายของข้อมลูและระบบคอมพิวเตอร์ของ

บริษัทฯ 

   ปกป้องข้อมลูของบริษัทฯ และลกูค้าเพื่อป้องกนัการร่ัวไหลของข้อมลู 

   การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตต้องเป็นไปตามพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

   การควบคมุระดบัการเข้าถึงข้อมลู รหสัผ่านและการเก็บรักษาข้อมลูสามารถตรวจสอบได้ย้อนหลงั 

 

การพัฒนาแอพพลิเคชันและความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 

 

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที ่บริษัทฯ ให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง บ ริษัทฯ ได้พฒันาระบบซอฟต์แวร์   

แอ็พพลิเคชันออนไลน์ เช่น Purchasing Online, Member Online และ Leave Online เพื่อลดปริมาณกระดาษที่ใช้ใน 

บริษัทฯ และเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนกังานด้วย 
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4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทนัเวลา โดยได้ด าเนินการดงันี ้
 

4.1 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทกุท่านได้รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มี

ความเก่ียวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการที่คณะกรรมการก ากับตลาดทนุก าหนด รวมทัง้ได้ปรับปรุงและรายงานให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน  

นบัจากวนัที่มีการเปลี่ยนแปลงการมีสว่นได้เสียดงักลา่ว โดยรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหารได้ถกู

บรรจไุว้เป็นวาระในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้ได้ทราบเป็นรายไตรมาส 
 

4.2 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูทัว่ไป ข้อมลูทางการเงิน และข้อมลูที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของ    

บริษัทฯ อย่างถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทนัเวลา สอดคล้องตามข้อก าหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวไปสู่ผู้ ลงทุน  ผู้ ถือหุ้ นและผู้ ที่เก่ียวข้องได้กระท าผ่านช่องทางตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com)  
 

4.3 ผู้ลงทนุรายบุคคล ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และหน่วยงานภาครัฐ สามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ที่เลขานกุาร

ของบริษัทฯ โทรศพัท์ 66 (0) 2677 4455 หรือ “ir@lagunaresorts.com” 
 

4.4 รายงานทางการเงินที่บริษัทฯ จดัท ามีความถกูต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป โดยผ่านการ

ตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ปัจจุบนัคือ บริษัท ส านักงาน  อีวาย จ ากัด) และผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยผ่านตลาด

หลักทรัพย์ฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผย “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทาง

การเงิน” ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ และในปี 2560 งบการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปีของบริษัทฯ ได้รับการ

รับรองโดยไมมี่เง่ือนไขจากผู้สอบบญัชี 
 

4.5 บริษัทฯ ขออ้างอิงการเปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนี ้ภายใต้หวัข้อต่างๆ ดงันี ้

  รายชื่อ อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจดัการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจ าปีของ

บริษัทฯ 

  ประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการ

บริษัทฯ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และหวัข้อ “คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะผู้บริหาร หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานกุารของบริษัทฯ” ของรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

 จ านวนครัง้ของการประชุมและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 

รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อนี ้ข้อ 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” 

  การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  รายละเอียดได้เปิดเผยไว้

ภายใต้หวัข้อ “เอกสารแนบ 4” ของแบบ 56-1 และ หวัข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร

ความเสี่ยง” ของรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
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  การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ 

“เอกสารแนบ 5” ของแบบ 56-1 และหวัข้อ “รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน” ของ

รายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

  จ านวนเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ

และผู้บริหาร” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
 

4.6 ในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ท าการเปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วนถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดตาม

ประกาศและกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ต. นอกจากนี ้บริษัทฯ มิได้ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ 

ก.ล.ต. แจ้งวา่ บริษัทฯ ไมป่ฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศแตอ่ยา่งใด 

 

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

5.1  โครงสร้างของคณะกรรมการ 
 

5.1.1 องค์ประกอบและวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ 
 

ปัจจบุัน คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 12 ท่าน โดยมีกรรมการจ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 

นายวฒิุพล สริุยาภิวฒัน์ ดร. ชิงชัย หาญเจนลกัษณ์ นายธงชัย อานันโทไทย และนางสาวศรินธร อุนยโกวิท 

เป็นกรรมการอิสระคิดเป็น 1 ใน 3 ของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้หมด  
 

สมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ ความรู้ 

ประสบการณ์ ทกัษะ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ การยึดมัน่ในสิ่งที่ถกูต้องชอบธรรม ความสามารถ 

ในการสอบถามข้อมลูเชิงวิเคราะห์อย่างมีอิสระ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ปัจจบุนัคณะกรรมการ

บริษัทฯ ประกอบด้วยนักธุรกิจและผู้ มีวิชาชีพชัน้น าซึ่งมีความรอบรู้ทางด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย  

การบริหารธุรกิจ และการขายและการตลาด 
 

กรรมการหรือผู้ บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้ นส่วนของผู้ สอบบัญชีภายนอก          

ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยูใ่นชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา 
 

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทกุทา่น มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และมี

คุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ ก าหนด และเป็นไปในแนวทางเดียวกับคุณสมบัติของ

กรรมการตรวจสอบตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
 

กรรมการบริษัทเป็นบคุคลที่มีความรู้ความสามารถ ซ่ือสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลา

เพียงพอที่จะอทุิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบตัิหน้าที่ให้บริษัทฯ ได้ โดยไม่ปรากฏว่ามีกรรมการอิสระ

ท่านใดด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง และไม่ปรากฏว่ามีกรรมการบริหาร 

ทา่นใดด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนเกินกวา่ 3 บริษัท 
 

นโยบายของบริษัทฯ เก่ียวกบัการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการนัน้เป็นไปตามข้อบงัคบัของ

บริษัทฯ ข้อที่ 14 ซึง่ก าหนดว่าในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอตัรา 
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1 ใน 3 โดยพิจารณาจากกรรมการที่อยูใ่นต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ดงันัน้ กรรมการบริษัทฯ 

มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการที่ออกจากต าแหน่งไปนัน้อาจได้รับเลือกตัง้จากที่ประชมุ

ผู้ ถือหุ้นเข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้   
 

ในส่วนของกรรมการอิสระ บริษัทฯ ไม่มีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองของกรรมการอิสระ 

เน่ืองจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคณุสมบตัิตามนิยามกรรมการอิสระที่ส านักงาน ก.ล.ต. และบริษัทฯ 

ก าหนด อีกทัง้ยงัมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถให้ความเห็นอย่างอิสระในการ

ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ย 
 

5.1.2 ค านิยามของ “กรรมการอิสระ” 
 

“กรรมการอิสระ” หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระสอดคล้องและเท่ากับ

หลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ซึง่ปัจจบุนัหลกัเกณฑ์ดงักลา่วก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการ

อิสระไว้ดงันี ้
 

(ก)     ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทัง้นี  ้ให้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ ที่เก่ียวข้องของ

กรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
 

(ข)     ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า 

หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือ  

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี 

ก่อนวนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ 
 

(ค)     ไมเ่ป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น

บิดามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจ

ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้ บริหาร หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ  

บริษัทยอ่ย 
 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคล  

ที่อาจมีความขัดแย้งในลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้ บริหารของผู้ ที่ มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไม่น้อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที่ได้รับการแตง่ตัง้

ให้เป็นกรรมการอิสระ 
 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อ

ประกอบกิจการ การเชา่หรือให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์ หรือบริการหรือการให้ 

หรือรับความชว่ยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนั

หนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนัซึง่เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระ

ตอ่อีกฝ่ายหนึ่งตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป 

แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่า
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ของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท า

รายการที่เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ใน

ระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน

ผู้จดัการของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือ

นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 

2 ปีก่อนวนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ 
 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ      

ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล   

ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ

ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

ก่อนวนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ 
 

(ช) ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง 

พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของบริษัทอ่ืน  ซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการ

ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย  
 

(ฌ) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ  
 

ภายหลังได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่ มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว     

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ       

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมี      

การตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

 

5.1.3 การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการ  
 

การสรรหาบคุคลเพ่ือเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึง่หมายรวมถึงกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะ

พิจารณาจากการน าเสนอของกรรมการ หรือจากฐานข้อมลูกรรมการที่ผ่านการอบรมหลกัสตูรกรรมการของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การสรรหาจะพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของ

คณะกรรมการ โดยให้ความส าคัญด้านคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลาย

วิชาชีพ และทกัษะที่จ าเป็นที่ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยไม่จ ากัดเพศของกรรมการแตอ่ย่างใด รวมทัง้

เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนดไว้ และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
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คา่ตอบแทนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิแล้วแต่กรณี 

รายละเอียดการแต่งตัง้กรรมการได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “วิธีการแต่งตัง้กรรมการและการถอดถอน

กรรมการตามที่ก าหนดในข้อบงัคบัของบริษัทฯ” 
 

5.1.4 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท 
 

ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่ส าคัญในการก ากับดูแลการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยดแูลให้มีวาระการประชมุที่ส าคญัและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะ

เร่ืองยทุธศาสตร์องค์กร จดัสรรเวลาให้ฝ่ายจดัการมีการน าเสนอข้อมลูที่ชดัเจนและทนัการณ์ เปิดโอกาสให้

กรรมการได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามได้อย่างทัว่ถึง ตลอดจนดแูลให้มติที่ประชมุมีความชดัเจนและ

การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้อง  และประธานกรรมการบริษัทยังท าหน้าที่ประธาน          

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย ในกรณีการออกเสียงลงมติที่คะแนนเสียงเทา่กนั ประธานกรรมการมีเสียงเพิ่มขึน้

อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด  
 

5.1.5 การรวมหรือแยกต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร  
 

นายโฮ กวงปิง ปัจจบุนัด ารงต าแหน่งเป็นทัง้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ 

และมีส่วนร่วมในความส าเร็จของกลุ่มบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด โครงสร้างดังกล่าวยังเป็นโครงสร้างที่มีการ

ถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานที่ เหมาะสม เน่ืองจากโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ 

ประกอบด้วยกรรมการที่มิใชผู่้บริหารจ านวนกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทัง้หมด ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ 

จึงมีความเห็นว่า โครงสร้างที่ เป็นอยู่ในปัจจุบันนัน้มีความเหมาะสมและเพียงพอที่ นายโฮ กวงปิง จะ

รับผิดชอบงานทัง้ในต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

และเต็มความสามารถ 
 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ ก่อนการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึง่เป็นกรรมการอิสระ ได้มีสว่นร่วมในการพิจารณาก าหนดวาระการประชมุ

คณะกรรมการบริษัทฯ 

 

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้หมดจ านวน 2 คณะ      

เพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดอันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนัน้   

เพื่อความโปร่งใสและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ มิได้เป็นประธานหรือ

สมาชิกในคณะกรรมการชดุยอ่ยทัง้ 2 คณะ ดงักลา่ว ดงันี ้
 

5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ

ทัง้หมด โดยมีสมาชิกจ านวน 1 ท่าน เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความ

น่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีประสบการณ์การสอบทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทใน
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทัง้นี ้รายชื่อและรายละเอียดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” ในแบบ 

56-1 และในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
 

5.2.2  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ

ทัง้หมด ท าให้มีความแข็งแกร่งและความเป็นอิสระในการวนิิจฉัยเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการสรรหากรรมการและ

ก าหนดคา่ตอบแทน ทัง้นี ้รายชื่อและรายละเอียดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” ในแบบ 56-1 และในรายงาน

ประจ าปีของบริษัทฯ 
 

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

5.3.1   นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 

บริษัทฯ มีเจตนารมย์มุ่งมัน่ในอนัที่จะรักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดบัสงูของการก ากับดแูลกิจการที่ดี ใน

บริษัทฯ โดยยึดหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีที่สอดคล้องกับหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัท

จดทะเบียน ปี 2560 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ได้น าหลกั

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ และได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทัง้องค์กรให้เป็นที่เข้าใจมาใช้และถือปฏิบัติเร่ือยมา อีกทัง้ยังได้จัดท า

มาตรฐานการปฏิบัติ งานและการด าเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพื่อใช้ควบคุมการ

ปฏิบตัิงานและการด าเนินการภายในองค์กร นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัได้อนมุตัิและประกาศใช้

กฎและระเบียบภายในใหม่ๆ เป็นระยะๆ โดยมุ่งพัฒนาปรับปรุงการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่าง

ตอ่เน่ือง  
 

ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการลาออกอนัเน่ืองมาจากประเด็นเร่ืองการก ากับดแูลกิจการของบริษัทฯ 

และไม่มีการกระท าอันก่อให้เกิดชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ อันเน่ืองมาจากความล้มเหลวใน             

การท าหน้าที่สอดสอ่งดแูลของคณะกรรมการแตอ่ยา่งใด  

 

5.3.2   จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) 
 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อนุมตัิจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) เพื่อ

ก าหนดกรอบให้เจ้าหน้าที่ กรรมการบริหาร พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ทกุคนปฏิบตัิหน้าที่ของตน

เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เท่านัน้ โดยไม่เข้าท าธุรกรรมใดที่จะเป็นเหตุให้  หรือมีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างตนเองกับโรงแรมในกลุ่มบริษัทฯ บริษัทฯ/บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทฯ 

บริษัทแม่ และบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้อง จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจนีไ้ด้แจกจ่ายและประชาสมัพนัธ์ทั่วทัง้

องค์กรให้เป็นที่เข้าใจและปฏิบตัิตามโดยเคร่งครัด จรรยาบรรณดงักล่าวได้ร่างขึน้โดยยึดถือหลกัการปฏิบตัิ

หน้าที่ตามจริยธรรมทางธุรกิจในระดบัที่สงูสดุและเป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อเป็นการสง่เสริมให้เกิดการ

ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้พนักงานทกุคนลงนามรับทราบและปฏิบตัิ

ตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจ าทกุปี 
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ในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่พบวา่มีการร้องเรียนหรือกล่าวอ้างว่าได้มีการปฏิบตัิผิด

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 
 

5.3.3   ภาวะผู้น าและวิสัยทศัน์ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ก าหนดพันธกิจ วิสยัทัศน์ นโยบาย และยทุธศาสตร์โดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

รวมทัง้ดูแลการบริหารจัดการธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิผล ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ           

จะทบทวนพนัธกิจ และวิสยัทศัน์ เป็นประจ าทกุปี เพ่ือให้เป็นแนวทางและยทุธศาสตร์ในการบริหารจดัการ

ธุรกิจในกลุม่บริษัทฯ ในแตล่ะปี 
 

นโยบายการอนุมัติการลงทุนและการกู้เงนิ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัทฯ 

และฝ่ายจดัการที่ชดัเจน การลงทนุที่ส าคัญตา่งๆ การได้มาซึง่สินทรัพย์ และการกู้ เงิน โดยบริษัทฯและ/หรือ

บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดงันี ้
 

 การลงทนุ และการได้มาซึง่สินทรัพย์ที่มีมลูคา่ตัง้แตร้่อยละ 1.5 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ  

 การกู้ เงินที่มีมลูคา่ตัง้แตร้่อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
  

ทัง้นี ้ในการอนุมัติการเข้าท ารายการที่ส าคัญต่างๆ โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ          

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ  

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ  “โครงสร้าง       

การจดัการ” ในแบบ 56-1 และในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ  

 

5.3.4   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

ธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลใดที่อาจมีความขัดแย้งอันอาจน ามาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จะต้องผ่านการพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และหากจ าเป็น  

การเข้าท าธุรกรรมนัน้ ต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

กรรมการหรือผู้ บริหารบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วน เก่ียวข้องจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการ

ตดัสินใจธุรกรรมดงักลา่ว 
 

ทัง้นี ้ธุรกรรมดงักล่าวกระท าขึน้ภายใต้เง่ือนไขและราคาซึ่งได้มีการเจรจากันบนพืน้ฐานเสมือนหนึ่งกระท า

โดยบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้ง โดยอาศัยหลักการตลาดเสรีระหว่างคู่สัญญา และในกรณีที่ไม่สามารถ

ก าหนดราคาได้  บริษัทฯ จะอ้างอิงตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทฯ เพื่อ

ก าหนดราคาที่เป็นธรรมทัง้ส าหรับบริษัทฯ และบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
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การท าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทุกรายการ จะได้รับการเปิดเผยอย่างชัดเจนและถูกต้อง 

รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อ “รายการระหวา่งกนั” ในแบบ 56-1 และภายใต้หวัข้อ “บุคคลที่อาจมี

ความขดัแย้งและรายการระหวา่งกนั” ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ  
 

5.3.5   ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังจะเห็นได้จากมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานและการด าเนินงาน (Standard Operating Procedures) โดยเฉพาะด้านการจัดการและ       

การด าเนินการ ซึ่งได้มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานและฝ่ายจดัการไว้อย่างชดัเจน 

บริษัทฯ ได้มีการจัดท านโยบายการดูแลและป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ขึน้และมีการแบ่งแยกหน้าที่กัน

ระหวา่งผู้ปฏิบตัิงานและผู้ติดตามประเมินผลออกจากกนัอย่างชดัเจน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดลุ

กันอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการตรวจสอบภายในทางด้านระบบการเงินและระบบ

สารสนเทศด้วย 
 

การตรวจสอบภายใน 
 

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร     

ความเสี่ยงในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับงานตรวจสอบ และรายงานต่อกรรมการผู้ จัดการในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับ   

การบริหารงานทัว่ไป การตรวจสอบภายในชว่ยแบง่เบาภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

และฝ่ายจดัการในการก ากับดแูลกิจการ รวมทัง้ปรับปรุง และเพ่ิมความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

กระบวนการทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ  ผู้ตรวจสอบภายในวางแผนตารางการตรวจสอบในแต่ละปีโดย

ปรึกษากับฝ่ายจัดการ แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการวางแผนตารางการตรวจสอบ คณะกรรมการ

ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ พิจารณาและอนุมัติแผนตารางการตรวจสอบ รวมทัง้สอบทาน

กิจกรรมของผู้ ตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาสเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายตรวจสอบภายในมีทรัพยากรใน     

การตรวจสอบอย่างเพียงพอและอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมที่จะสามารถท าหน้าที่ตรวจสอบไ ด้อย่าง           

มีประสิทธิผล 

 

การบริหารจัดการความเส่ียงองค์กรโดยรวม (Enterprise Risk Management) 
 

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรโดยรวมได้เร่ิมขึน้ในปี 2548 โดยบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ที่ปรึกษาภายนอก

เพื่อช่วยเหลือฝ่ายจัดการในการก าหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจบริษัทฯ โดยกรอบ    

การบริหารจดัการความเสี่ยงได้ครอบคลุมถึงประเด็นการด าเนินธุรกิจทัง้ปวงของบริษัทฯ เพ่ือให้สามารถ

ระบุ ประเมิน ดแูล จดัการ และประเมินผลความเสี่ยงของธุรกิจภายใต้สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจบุนั 

ที่มีนัยส าคญัได้ ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองนัน้ คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ได้ท าการประเมินความเสี่ยงและวางแนวปฏิบัติการแก้ไข รวมทัง้ได้พิจารณา  

น าระบบการควบคมุภายในที่มีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพมาใช้อย่างเพียงพอในทุกปี เพื่อลด

ความเสี่ยงของธุรกิจที่มีนัยส าคัญ โดยร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง สอบทาน    

การบริหารจดัการความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทาน

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ และมีความพึงพอใจว่าได้มีการควบคมุภายในที่เหมาะสม

และเพียงพอ ในอนัที่จะสามารถบริหารจดัการความเสี่ยงที่มีนยัส าคญัตามที่ระบไุว้ได้ 
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5.3.6   การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 
 

1.    คณะกรรมการบริษัทฯ 
 

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมออย่างน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี เป็นราย   

ไตรมาส ซึง่ได้มีการก าหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเร่ิมงวดปีบญัชีใหม ่และ

จดัส่งเอกสารการประชมุให้แก่กรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 5 วนั ส าหรับการประชมุ

พิเศษจะจัดขึน้ตามความจ าเป็น ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ        

4 ครัง้  โดยมีการเข้าร่วมประชมุของกรรมการทกุทา่นดงันี ้ 
 

รายช่ือ 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม /  

จ านวนการประชุมทัง้สิน้ 

นายโฮ                       กวงปิง 4/4 

นายวฒิุพล สริุยาภิวฒัน์  4/4 

ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ์ 4/4 

นายธงชยั อานนัโทไทย   2 */3 

นางสาวศรินธร อนุยโกวิท 4/4 

นายสรุพล สปุรัชญา 4/4 

นายโฮ  กวงจิง  3/4 

นายเอเรียล พี วีร่า 4/4 

นายเอ็ดดี ้               ซี ฮอก ไล  3/4 

นายโฮ เรน ฮวา 4/4 

นายชานคราร์ ชานดราน  4/4 

นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง้ 4/4 

*    นายธงชัย อานนัโทไทย ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัทฯ แทนท่ี นายอุดม วิชยาภัย ซึง่ลาออก
จากต าแหน่ง ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2560 

  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การอุทิศตนให้แก่บริษัทฯ ของกรรมการแต่ละท่านนัน้      

ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการใช้เวลาเข้าร่วมการประชมุเท่านัน้ แตค่วรจะรวมไปถึงผ่านทางการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ค าแนะน า ประสบการณ์ และเครือข่ายความสมัพันธ์ เพ่ือยงัประโยชน์เพิ่มขึน้แก่ธุรกิจ

ของบริษัทฯ 

 

2.    คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
 

บริษัทฯ จดัการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอก่อนการประชมุ

คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส ซึ่งได้มีการก าหนดและแจ้งให้

ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเร่ิมงวดปีบัญชีใหม่ ส าหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึน้ตาม 

ความจ าเป็น ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 4 

ครัง้ โดยมีการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทกุทา่น ดงันี ้
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รายช่ือ 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม / 

จ านวนการประชุมทัง้สิน้ 

นายวฒิุพล   สริุยาภิวฒัน์ 4/4 

ดร.ชิงชยั    หาญเจนลกัษณ์ 4/4 

นายธงชยั    อานนัโทไทย                                                                                                                                                                                                                                                           2 */3 

*    นายธงชยั อานนัโทไทย ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงใหม่ของบริษัทฯ แทนท่ี นายอุดม  
วิชยาภยั ซึง่ลาออกจากต าแหน่ง ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2560  

 

นอกจากนี ้ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้เข้าร่วมประชมุกับผู้สอบบญัชี

โดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย 1 ครัง้ เพ่ือพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบญัชี 
 

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

บริษัทฯ จดัการประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอย่างสม ่าเสมอก่อนการประชมุ

คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ ซึ่งได้มีการก าหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วง     

ไตรมาสที่ 4 ก่อนเร่ิมงวดปีบัญชีใหม่ ส าหรับการประชมุพิเศษจะจดัขึน้ตามความจ าเป็น ในปี 2560 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ โดยมีการเข้าร่วม

ประชมุของกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนทกุทา่น ดงันี ้

 

รายช่ือ จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม / 

จ านวนการประชุมทัง้สิน้ 

ดร.ชิงชยั   หาญเจนลกัษณ์ 2/2 

นายวฒิุพล สริุยาภิวฒัน์ 2/2 

นายธงชยั   อานนัโทไทย - */- 

*    นายธงชัย อานันโทไทย ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนใหม่ของบริษัทฯ  แทนท่ี นายอุดม    
วิชยาภัย ซึ่งลาออกจากต าแหน่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 21 กมุภาพนัธ์ 2560 ทัง้นี ้การ
จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ มีขึน้ก่อนการเข้าด ารงต าแหน่งของนายธงชัย 
อานันโทไทย 

   

5.3.7   การประชุมของกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร 
 

บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการที่มิใช่ผู้ บริหารมีการประชมุกับผู้ สอบบัญชีภายนอกตามความเหมาะสม โดย  

ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายจดัการเข้าร่วมในการประชมุ เพ่ือเปิดโอกาสให้สอบทานและปรึกษา

ปัญหาต่างๆ ได้อยา่งอิสระ ทัง้ที่เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทฯ หรือเร่ืองอ่ืนๆ ที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี 2560 

ได้มีการประชมุของกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารในเดือนพฤศจิกายนรวม 1 ครัง้ 
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5.3.8   รายงานของคณะกรรมการ 
 

1.    รายงานทางการเงนิ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้ นในงบการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศ

ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี คณะกรรมการบริษัทฯ มีความพึงพอใจว่างบการเงิน        

ของบริษัทฯ ถูกจัดท าขึน้อย่างรอบคอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีผู้ สอบบัญชี     

ท าการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสทกุไตรมาส รวมทัง้ตรวจสอบงวดปีอยา่งครบถ้วน ยิ่งไปกวา่นัน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงยังได้ท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน  และ

การควบคมุภายในโดยตรงอย่างเป็นอิสระร่วมกับผู้สอบบญัชี  ข้อมลูส าคญัที่เก่ียวข้องกับงบการเงิน

ถกูเปิดเผยอยา่งชดัเจน  และครบถ้วนในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อ “การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยง” ของแบบ 

56-1 และภายใต้หวัข้อ “ความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ” และ 

“ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอ่รายงานทางการเงิน” ของรายงานประจ าปีของบริษัทฯ  

 

2. รายงานการประชุม 
 

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้ถูกบันทึก             

ให้ครอบคลุมสาระส าคญัต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยใส่ข้อคิดเห็น ประเด็นซักถามต่างๆ ของ

กรรมการไว้อย่างชดัเจน และมีระบบจดัเก็บรายงานการประชมุ พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชมุ

ตา่งๆ อยา่งดีและปลอดภยั 

 

5.3.9   การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 

บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยผ่าน    

การเข้าร่วมการสัมมนาและอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   

บริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. เป็นต้น  โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารการสัมมนาและอบรม      

ให้เป็นระยะๆ นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังได้จัดส่งเอกสารที่เก่ียวข้องให้กรรมการเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล         

ที่ทนัต่อเหตกุารณ์และใช้ประกอบในการตดัสินใจ โดยในปี 2560 นายวฒิุพล สริุยาภิวฒัน์ กรรมการอิสระ 

ได้ เข้ า ร่วมการสัมมนาใน เร่ือง “The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture 

Oversight” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  และ “เตรียมความพร้อมส าหรับการ

เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” จดัโดยบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด นายวุฒิพล สุริยา

ภิวฒัน์และนายธงชยั อานันโทไทย กรรมการอิสระ ได้เข้าร่วมการสมัมนาในเร่ือง “ธุรกิจในยคุแห่งความผัน

แปรผิดปกติ” จดัโดยบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
 

ส าหรับประวตัิการฝึกอบรมของกรรมการ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อ“เอกสารแนบ 1” ของแบบ 

56-1 และ หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และ

เลขานกุารของบริษัทฯ” ของรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
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5.3.10 การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ 
  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการสนับสนนุการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่ จงึได้จดัข้อมลูเก่ียวกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ข้อมลูอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น รายงานประจ าปี และ

กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้กับกรรมการใหม่ เพ่ือที่กรรมการใหม่จะได้รับทราบถึงข้อบงัคบั 

กฎระเบียบ และข้อมลูที่เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งเพียงพอก่อนปฏิบตัิหน้าที่  

 
9.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

 

รายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการและคณะผู้ บริหารของบริษัทฯ ปรากฏรายละเอียดในข้อ 8.1 และ 8.2 ภายใต้หัวข้อ 

“คณะกรรมการบริษัทฯ ” และ “ผู้บริหาร” 

 

9.3 วิธีการแต่งตัง้กรรมการและการถอดถอนกรรมการตามที่ก าหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ 

 

9.3.1     การแต่งตัง้กรรมการ 
 

(ก) ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมดต้องมีถ่ินที่อยูใ่นราชอาณาจกัร 
      

(ข) กรรมการนัน้ให้เลือกตัง้โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตามกฎเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 

   ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการไมใ่ช้คะแนนเสียงแบบสะสม 

   ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง 

 

(ค) ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคน

หนึ่งซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535       

เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน    

ก็ไม่จ าเป็นต้องเลือกกรรมการใหม่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียง      

เทา่วาระที่ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที่ตนแทน 

  

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการ          

ที่ยงัเหลืออยู ่
 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกวา่จ านวนที่เป็นองค์ประชมุ ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระท าในนาม

ของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลงเท่านัน้  

การประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงนัน้ ให้กระท าภายใน 1 เดือนนับแต่วนัที่

จ านวนกรรมการวา่งลงเหลือน้อยกวา่จ านวนที่จะเป็นองค์ประชมุ 
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9.3.2 การถอดถอนกรรมการ 
 

(ก) ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการ   

ที่จะแบง่ออกให้ตรงเป็น 3 สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3  
 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ให้จับสลากกันว่าผู้ ใด       

จะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
 

กรรมการที่ออกจากต าแหน่งไปนัน้อาจได้รับเลือกตัง้เข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้ 

 

(ข) นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้วกรรมการพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 
 

   ตาย 

   ลาออก 

   ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

   ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก 

   ศาลมีค าสัง่ให้ออก 
 

(ค) ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง       

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

ในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะสง่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการใน

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการก าหนดนโยบายและ

ด าเนินธุรกิจในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ การส่งตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อเป็น

กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ เป็นขอบเขตอ านาจของฝ่ายจดัการ กรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตวัแทน

บริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ เพ่ือรักษาประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และรายงานตรงต่อฝ่ายจดัการ ใน

การพิจารณาท าธุรกรรมใดๆ ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินธุ รกิจหรือฐานะการเงินของบริษัทฯ ได้

ก าหนดให้การท าธุรกรรมดงักลา่วต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ทกุครัง้ 
 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมน าหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีมาปฏิบตัิ และดแูลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบตัิ

ตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องของหน่วยงานก ากับดแูล ได้แก่ รายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน

ของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดูแลให้มีการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและ

มาตรฐานการบญัชี รวมทัง้จดัให้มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มัน่ใจว่ามีการควบคมุภายในอย่างเพียงพอ

และมีประสิทธิภาพ  
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9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 

เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้ข้อมลูที่เป็นความลบัและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ไปในทางที่ไมถ่กูต้องนัน้  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนมุัตินโยบายที่เก่ียวข้องกับการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งห้ามมิให้กรรมการ ฝ่ายจดัการ  และ

พนักงานของบริษัทฯ ทกุท่านทกุระดบัต าแหน่งเปิดเผยหรือใช้ข้อมลูที่เป็นความลบัและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์

ของบริษัทฯ เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน หรือเหตผุลอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือท าการซือ้หรือขายหลักทรัพย์

ของบริษัทฯ ในขณะที่ยงัครอบครองข้อมลูภายในที่เป็นความลบั และมีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยงัมิได้

เปิดเผยแก่สาธารณชน พนักงานถูกห้ามมิให้ซือ้ขายหุ้นบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมลูภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่

สาธารณชน (Embargo Period) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 2 สัปดาห์ก่อนและจนถึงวันประกาศผลการด าเนินงานทางการเงินของ

บริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสของ 3 ไตรมาสแรก และระยะเวลา 1 เดือนก่อนและจนถึงวนัประกาศผลการด าเนินงานทางการเงินของ

บริษัทฯ ประจ าปี  โดยได้เผยแพร่นโยบายและเตือนระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมลูภายในที่ยงัมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (Embargo 

Period) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทกุระดับของบริษัทฯ ทราบเป็นรายปีและรายไตรมาส เพื่อให้

ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยเคร่งครัด ข้อมลูที่เป็นความลับและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ จะถูก

จ ากัดอยู่แต่เฉพาะกับกรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเท่านัน้ การฝ่าฝืนการปฏิบตัิตามนโยบาย

ดงักล่าวมีโทษทางวินัยตามระเบียบการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ยงัได้จดัให้มีการควบคมุดูแลการซือ้

ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และให้เป็นไปตามกฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   

 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  (ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560) 
 

1.   ค่าสอบบัญชี 
 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจา่ยค่าสอบบญัชีให้ส านกังานสอบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชีเป็นจ านวนเงิน 7,500,000 บาท บริษัทยอ่ย

มีการจ่ายค่าสอบบญัชีให้ส านักงานสอบบญัชีรายอ่ืนเป็นจ านวนเงิน 908,820 บาท โดยจ านวนนีไ้ม่รวมค่าสอบบญัชีที่จ่าย

โดยบริษัทร่วม 
 

2.   ค่าบริการอื่น 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืนส าหรับการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกันของบัญชี

ยอดขายสทุธิและค่าปรึกษาอ่ืนๆ ให้ส านักงานสอบบญัชีรายอ่ืนส าหรับรอบปีบญัชี และไม่มีภาระจะต้องจ่ายในอนาคตอัน

เกิดจากการตกลงที่ยงัให้บริการไมแ่ล้วเสร็จในรอบปีบัญชี 2560  
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10. ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม 

  

 10.1 นโยบายภาพรวม 
 

 งานด้านความรับผิดชอบขององค์กรตอ่สงัคมถือเป็นภารกิจส าคญัของ ลากนู่า ภเูก็ต บริษัทฯ เน้นถึงการด าเนินธุรกิจอย่างมีความ

รับผิดชอบ ค านึงถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย พิทกัษ์รักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนการสร้างประโยชน์ให้แก่สงัคมโดยรวม ควบคู่ไปกับการ

พฒันาอยา่งยัง่ยืนทางธุรกิจ 
 

ลากูน่า ภูเก็ต เร่ิมก่อสร้างในปี พ.ศ. 2530 บนหาดบางเทา พืน้ที่ที่ เคยเป็นเหมืองดีบุกร้าง ซึ่งส านักงานโครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติ ได้เคยประเมินว่า “เสียหายมากเกินกวา่จะพฒันาได้” กว่าทศวรรษที่ผ่านมา ลากนู่า ภเูก็ต มุง่มัน่ในการพลิกฟืน้คืน

ชีวิตให้กบัสิ่งแวดล้อม สานตอ่มรดกทางวฒันธรรม รวมทัง้เสริมสร้างความมัง่คัง่ให้แก่ชมุชนอยา่งตอ่เน่ืองมาโดยตลอด  
 

ลากูน่า ภูเก็ต จดัสรรสวสัดิการให้กับพนักงานอย่างเป็นธรรมและครบถ้วน รวมทัง้เสริมสร้างความสมัพันธ์อนัดีกับชมุชนท้องถ่ิน

ผ่านกิจกรรมชมุชนสมัพนัธ์ งานประเพณีท้องถ่ิน และกิจกรรมความรับผิดชอบขององค์กรตอ่สงัคมอยา่งสม ่าเสมอ 
 

โครงการด้านความรับผิดชอบขององค์กรตอ่สงัคมและชมุชนสมัพนัธ์ถกูจดัประเภทเป็นหมวดหมู ่ดงันี ้
 

1. ความหลากหลายทางวฒันธรรม 

2. การสง่เสริมความเทา่เทียมกนัของคนในสงัคม 

3. การสง่เสริมการศกึษา 

4. การสง่เสริมด้านกีฬาและสขุภาพ 

5. การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 

 

 10.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

 

การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสงัคมได้ถกูชีแ้จงในรายงานความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม ซึ่งเนือ้หาใน

รายงานสว่นนีป้ระกอบไปด้วย ความเป็นมา วตัถปุระสงค์ กิจกรรมประจ าปี และสรุปภาพรวมของกิจกรรมเพ่ือสงัคมที่ได้ด าเนินการ

ในชว่งปีที่ผ่านมา  
 

ลากนู่า ภเูก็ต ก่อตัง้และด าเนินธุรกิจมาครบ 30 ปี ควบคูไ่ปกับการด าเนินโครงการเพ่ือสงัคมอยา่งต่อเน่ือง รายงานฉบบันีเ้ป็นการ

น าเสนอกิจกรรมด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสงัคมและชมุชนสมัพันธ์ในรอบปีที่จดัท ารายงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้

ประมวลข้อมลูต่างๆเพ่ือให้เห็นถึงการริเร่ิมและพฒันาโครงการซึง่สะท้อนถึงก้าวยา่งที่ส าคญัด้านการพฒันาชมุชนและสงัคมตลอด

ระยะเวลาที่ผ่านมา 
  

รายงานในหมวดนีแ้สดงให้เห็นถึงการด าเนินการภายใต้กรอบการท างานทัง้ 5 หมวดหมู่ ซึ่งได้ประสบความส าเร็จและก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่สงัคม ความส าเร็จของโครงการไม่ได้มาจากการด าเนินการของบริษัทฯ โดยฝ่ายเดียว แต่ได้รับความร่วมมือและการ

สนบัสนนุจากพนกังานของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมคัรในกิจกรรมเพ่ือสงัคมและร่วมแสดงความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่น

เสียร่วมกนั 

 



บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล็ จ ากัด (มหาชน) 
                                               แบบ 56-1 (2560)                                                                                              

78 

บริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์ให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความยัง่ยืน ซึ่งจ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องวางแผนงานด้วยความเข้าใจอยา่ง

ถ่องแท้ถึงความส าคญัของการด าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบในปัจจบุันและส่งผลถึงการพฒันาอย่างยัง่ยืนที่จะเกิดขึน้ได้ใน

อนาคต ดงันัน้การก าหนดเป้าหมายของการพฒันาอย่างยัง่ยืนจึงเป็นเร่ืองของการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึน้และเปิดโอกาสให้

พนักงานได้ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ไปพร้อมๆ กับการสร้างทศันคติที่ดีต่อการปฏิบตัิตนอยา่งมีความรับผิดชอบเพ่ือก่อให้เกิดการ

พฒันาอยา่งยัง่ยืนทัง้ในชีวิตสว่นตวัและในฐานะของพนกังาน   
 

รายงานในหมวดนีแ้สดงให้เห็นถึงความส าเร็จของโครงการเพ่ือสงัคม และเห็นผลในเชิงรูปธรรม เช่น จากรางวลัที่ได้รับจากการ

ตีพิมพ์และน าเสนอข่าวของสื่อมวลชน และตัวเลขความส าเร็จต่างๆ ที่สอดคล้องตามวัตถปุระสงค์ของโครงการ นอกจากนี ้ยงัมี

ความส าเร็จในเร่ืองของการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครทัง้ที่เป็นพนักงานและลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรมที่ได้เสียสละเวลามาร่วม

กิจกรรมที่โรงเรียนอนบุาลลากนู่า ภเูก็ต  

  

 10.3 การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม  
 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญและมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้ก าหนดให้มีแผนกความรับผิดชอบของ

องค์กรตอ่สงัคมและชมุชนสมัพนัธ์ เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้ในชมุชนและสงัคมที่บริษัทฯ ตัง้อยู ่
 

ทัง้นี ้ไมป่รากฏข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบตอ่สงัคมแตอ่ยา่งใด 
 

 10.4 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม 

 

10.4.1  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
 

ลากูน่า ภเูก็ต ส่งเสริมความหลากหลายทางวฒันธรรมโดยการเผยแพร่และอนรัุกษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของ

คนในชมุชนผ่านกิจกรรมตา่งๆ เพื่อรักษาไว้ซึง่วิถีชีวิตอนัสมดลุระหวา่งวฒันธรรมดัง้เดิมและวฒันธรรมตา่งชาติที่เร่ิมเข้ามา

เป็นสว่นหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้คนในสงัคม   
 

งานเทศกาลแห่เทยีนพรรษา 
 

ผู้ บริหารและพนักงานของ ลากูน่า ภูเก็ต กว่า 100 คน เข้าร่วมงานเทศกาลแห่เทียนพรรษา ณ วัดเชิงทะเลในวันที่                

5 กรกฎาคม 2560  โดยในปีนีท้าง ลากนู่า ภเูก็ต ได้บริจาคชดุโต๊ะหมูบ่ชูาพร้อมทัง้เงินบริจาคท าบญุจากบริษัทฯ และเพ่ือน

พนักงานรวมเป็นเงิน 46,494 บาท มอบให้กับวดัเชิงทะเล ซึ่ง ลากูน่า ภเูก็ต ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษานีต้ิดต่อกันมา

ยาวนานเป็นปีที่ 22 แล้ว 
 

งานเทศกาลสารทเดือนสิบ 
 

งานเทศกาลบ้านดอน สารทเดือนสิบเป็นประเพณีของชาวพทุธในภาคใต้ที่จะท าบญุอทุิศสว่นกศุลให้แก่บรรพบรุุษผู้ลว่งลบั

และวีรชนท้องถ่ินผู้ซึ่งเสียสละชีวิตอทุิศตนในการพฒันาชมุชนในท้องถ่ิน ซึง่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะภาคใต้เทา่นัน้ โดยในปีนี ้

งานจัดขึน้ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ วดัเทพกระษัตรี (บ้านดอน)  ซึ่ง ลากูน่า ภูเก็ต ได้ร่วมแจกขนมเดือนสิบให้แก่

ผู้ เข้าร่วมกว่า 400 ชุด และได้บริจาคเงิน 20,000 บาทให้แก่วัดบ้านดอนเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อไป โดยมี

พนกังานเข้าร่วมกวา่ 30 คน 
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งานเทศกาลถือศีลกินผัก (เทศกาลกินเจ) 
 

เทศกาลถือศีลกินผัก จงัหวดัภเูก็ต จดัขึน้เป็นประจ าทกุๆ ปีในเดือน 9 ตามปฏิทินจีนโดยผู้ เข้าร่วมการถือศีล กินผักจะงด

เว้นการรับประทานเนือ้สตัว์อย่างเคร่งครัดรวมถึงรักษาจิตใจให้บริสทุธ์ิ  ส าหรับปีนีเ้ทศกาลถือศีลกินผักได้จดัขึน้ระหว่าง

วันที่ 20 - 28 ตุลาคม 2560 โดยลากูน่า ภูเก็ต ได้บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง รวมทัง้เคร่ืองอุปโภคบริโภคมูลค่ากว่า 

300,000 บาท ให้แก่ศาลเจ้าในพืน้ที่ใกล้เคียง 
  

งานเทศกาลลอยกระทง 
 

เทศกาลลอยกระทงจดัขึน้ทกุวนัเพ็ญขึน้ 15 ค ่า เดือน 12 ตามปฏิทินจนัทรคติเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระแม่คงคา

ในความบริบูรณ์ของน า้ที่เรามีใช้ตลอดทัง้ปี  โดยในปีนีเ้ทศกาลลอยกระทงได้จดัขึน้ในวนัที่ 3 พฤศจิกายน โดยมีกิจกรรม

สง่เสริมวฒันธรรมไทย เช่น การประกวดหนนู้อยรักษ์ไทย การสาธิตประดิษฐ์กระทง การแสดงสง่เสริมวฒันธรรมไทยโดย

โรงเรียนตา่งๆ การออกร้านสินค้าดีอาหารอร่อยจากชมุชนและการแสดงดนตรี ซึ่งปีนีมี้ลกูค้า พนักงาน และชาวชมุชนกว่า 

3,000 คนร่วมงาน 

 

10.4.2 การส่งเสริมความเท่าเทยีมกันของคนในสังคม 

 

กิจกรรมส่งเสริมความเท่าเทียมกันของคนในสงัคมมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มพนูศกัยภาพของคนในชมุชนและพนักงานผ่าน

โครงการด้านพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต เพื่อให้ทกุๆ คนในสงัคมมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ และมีความก้าวหน้าในชีวิตและ

มีความมัน่คงในวิชาชีพ 

 

โครงการซีด้ลิง้ส์ – ธุรกิจร้านอาหารเพื่อสังคม 
 

โครงการซีด้ลิง้ส์ เป็นโครงการธุรกิจเพื่อสงัคมในรูปแบบของร้านอาหาร โดยเปิดให้บริการครัง้แรกที่ ลากูน่า ลงัโค 

ประเทศเวียดนาม โครงการนีอ้ยู่ภายใต้การบริหารจดัการและการให้ค าปรึกษาของกลุ่มบนัยนั  ทรี และรับรองหลกัสตูร

โดยมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภเูก็ต โดยมีวตัถปุระสงค์ในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ต้องการโอกาส

ทางสงัคมและการศกึษา ผ่านการฝึกอบรมทกัษะด้านการบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายน าทกัษะและ

ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้และฝึกฝนมาพฒันาตนเองเพื่อก้าวสูค่วามส าเร็จในธุรกิจการบริการและการโรงแรมตอ่ไป 
 

 ร้านอาหารซีด้ลิง้ส์ตัง้อยู่ใจกลาง ลากูน่า ภเูก็ต  ณ โรงแรมลากูน่า ฮอลิเดย์ คลบั ภเูก็ต รีสอร์ท ให้บริการอาหารท้องถ่ิน 

อาหารเอเชียและอาหารนานาชาติ เปิดบริการทกุวนั ตัง้แตเ่วลา 06.30 - 22.00 น.  
 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลากูน่า ภูเก็ต 
 

กลุ่ม ลากูน่า ภเูก็ต ได้ก่อตัง้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน  ลากูน่า ภูเก็ต ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 โดยมีวตัถปุระสงค์

เพื่อให้บริการทางการเงินที่มัน่คง เชื่อถือได้ มีก าไรและเป็นธรรมแก่สมาชิก ซึ่งสมาชิก  ทกุคนเป็นเจ้าของสหกรณ์ร่วมกัน

โดยการถือหุ้น ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ อนัได้แก่เงินกู้ดอกเบีย้ต ่า และเงินปันผลดอกเบีย้สงู โดยในปัจจุบนัสหกรณ์มีทุน

เรือนหุ้นทัง้สิน้กวา่ 68 ล้านบาท และมีสมาชิกทัง้สิน้กวา่ 1,200 คน 
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งานวันเด็กแห่งชาติ ลากูน่า ภูเก็ต 
 

เม่ือวันที่ 14 มกราคม 2560 ลากูน่า ภูเก็ต ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นครัง้ที่ 25 โดยมีเด็กและผู้ปกครองจากชุมชน

ท้องถ่ินและแขกของโรงแรมใน ลากนู่า ภเูก็ต ร่วมงานกวา่ 4,000 คน โดยกิจกรรมหลกัในงานประกอบไปด้วย การแสดงบน

เวที เกมส์การละเลน่ และของอร่อยมากมาย ซึ่งการจดังานวันเด็กนีเ้ป็นการเสริมสร้างแรงบนัดาลใจให้เด็กๆ มีความพร้อม

ที่จะเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ที่ดีในอนาคตอีกทัง้ยงัสะท้อนถึงบทบาทของเด็กและเยาวชนที่มีความส าคญัตอ่สงัคมของเราอีกด้วย 

 

10.4.3 การส่งเสริมการศึกษา 
 

กิจกรรมส่งเสริมการศึกษามุ่งเสริมสร้างศกัยภาพของคนในชุมชนและเพ่ือนพนักงานผ่านโครงการซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้ มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอายุ เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและเข้าถึงโอกาสในการ

เรียนรู้อยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิต ลากนู่า ภเูก็ต ได้ตอบสนองความต้องการของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ด้วยการจดัหาการเรียนรู้ที่

เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของผู้ เรียน เราเชื่อมั่นว่าไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่ไปกว่าแรงบันดาลใจและความ

ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  อยูเ่สมอ 

 

โรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต 
 

โรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต เร่ิมก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2535 แรกเร่ิมเปิดเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งได้รับการยอมรับอย่าง

กว้างขวางในระดบัประเทศ ได้รับการจดทะเบียนเป็นโรงเรียนอนบุาลลากนู่า ภเูก็ต โดยจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูร

ปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2551 ปัจจุบันมีนักเรียนอายุระหว่าง 3 ถึง 6 ปี เข้าเรียนทัง้สิน้ 182 คน และมี

บุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัยจ านวน 12 คน นับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2535 มีนักเรียน 3,401 คนลงทะเบียนเรียนกับโรงเรียน

อนบุาล ลากนู่า ภเูก็ต 
 

ในปีที่ผ่านมา โรงเรียนอนบุาล ลากูน่า ภเูก็ต ได้รับรางวลัแห่งความภาคภมิูถึง 3 รางวลัด้วยกนัคือ รางวลัโรงเรียนดีเดน่ 1 

ใน 100 โรงเรียน จากการประเมินมาตรฐานการจดัการการศึกษาโดยส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาทัว่ประเทศ ซึ่งโรงเรียน

อนุบาล ลากูน่า ภูเก็ต มีคะแนนการประเมินมาตรฐานการจดัการการศึกษาสูงกว่าร้อยละ 90 ต่อเน่ือง 3 ปีซ้อน รางวัล

โรงเรียนคณุภาพ (น่าอยู่ ปลอดโรค) จากกระทรวงสาธารณสขุ และรางวลัเหรียญทองจากการประกวดมารยาทไทย  และ

รางวลัศิลปะและทกัษะวิชาการ 

 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ลากูน่า ภูเก็ต 
 

ศนูย์การเรียนรู้ชมุชน ลากูน่า ภูเก็ต (CLC) ก่อตัง้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 จากกองทุนฟืน้ฟูผู้ประสบภัยสึนามิ โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบภยัในระยะยาว แรกเร่ิมเปิดเป็นศนูย์ภาษาองักฤษชมุชนที่เปิดสอนภาษาองักฤษโดยไม่

คิดมลูคา่แก่คนในชมุชน โดยได้รับการสนบัสนนุด้านอาคารสถานที่จากเทศบาลต าบลเชิงทะเล 
 

หลังจากปรับปรุงอาคารสถานที่แล้วเสร็จ ในวนัที่ 22 ธันวาคม 2557 ได้ท าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น 

ศนูย์การเรียนรู้ชุมชน ลากูน่า ภูเก็ต เพื่อเป็นการระลึกถึงการครบรอบ 10 ปี เหตกุารณ์สึนามิ โดยศนูย์การเรียนรู้ชมุชนนี ้

เป็นสถานที่ซึ่งคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพพืน้ฐาน และเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และ

ภาษาจีน ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะการแสดงต่างๆ  ปัจจบุนัมีผู้ เข้าเรียนตามหลกัสตูรต่างๆ เป็นจ านวน 

8,250 คน 



บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล็ จ ากัด (มหาชน) 
                                               แบบ 56-1 (2560)                                                                                              

81 

 ศูนย์การเรียนรู้เคล่ือนที่ “หนังสือเต็มรถ ห้องสมุดติดล้อ” (MLC) 
 

โครงการศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ “หนังสือเต็มรถ ห้องสมดุติดล้อ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านซึ่งเป็น

พืน้ฐานของการพฒันาตนเองให้แก่นกัเรียนที่ต้องการโอกาสในการได้อ่านหนังสือต่างๆ ที่หลากหลายและพฒันาครูผู้สอน

ในการจดัแผนการเรียนการสอนไปร่วมกัน  โครงการนีไ้ด้เร่ิมต้นขึน้ในเดือนเมษายน 2557 โดยศนูย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ฯ  

ท าหน้าที่เป็นทัง้ห้องสมดุและห้องเรียน มีเป้าหมายในการพฒันาการอา่นออกเขียนได้ในเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณให้แก่

นกัเรียนในโรงเรียนน าร่องของจงัหวดัภเูก็ตและจงัหวดัใกล้เคียง 
 

งบประมาณในการด าเนินโครงการมาจากการระดมทนุผ่านกิจกรรมกีฬาที่จดัขึน้โดย ลากูน่า ภเูก็ต เป็นจ านวนเงิน 2.2 

ล้านบาท และได้รับการสนับสนนุอีก 2.2 ล้านบาทจากมลูนิธิ บนัยนั ทรี โกลบอล ปัจจบุนัศนูย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ฯ ออกจดั

กิจกรรมคา่ยภาษาองักฤษและจดักิจกรรมเยี่ยมชมศนูย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในปี 2560 มีนกัเรียนกวา่ 500 คนและ

ครูกวา่ 40 คน ในเขตพืน้ที่จงัหวดัภเูก็ต และพงังา ได้รับประโยชน์จากโครงการนี ้

 

10.4.4 การส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพ 
 

ลากูน่า ภเูก็ต มุง่มัน่ที่จะสร้างเสริมสงัคมที่เข้มแข็ง และส่งเสริมสมดลุชีวิตของการท างานและการท ากิจกรรมเพ่ือความสขุ

และความเพลิดเพลิน  ดงันัน้ บริษัทฯ จึงส่งเสริมการออกก าลงักายและการสร้างก าลงัใจในทกุๆ กิจกรรมที่บริษัทฯ ริเร่ิม 

เชน่ โครงการวา่ยน า้เพื่อเอาชีวิตรอด และการบริจาคโลหิตร่วมกบัสภากาชาดไทย 

 

การบริจาคโลหติให้กับสภากาชาดไทย 
 

ลากูน่า ภูเก็ต เป็นหนึ่งในองค์กรหลกัที่บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยมากเป็นล าดบัต้นๆ ของประเทศ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 

2546 จนถึงปัจจุบัน ลากูน่า ภูเก็ต ร่วมบริจาคโลหิตแล้วทัง้สิน้  1,755,000  ซีซี จากพนักงานที่เข้าร่วมโครงการบริจาค

โลหิตทัง้สิน้ 3,900 คน 

 

การว่ายน า้เพื่อเอาชีวิตรอด 
 

โครงการว่ายน า้เพ่ือเอาชีวิตรอด สอนให้เด็กสามารถรอดพ้นอนัตรายจากการจมน า้ทัง้ที่สระน า้หรือในทะเล ลากนู่า ภเูก็ต 

มุง่มัน่ที่จะส่งเสริมให้เด็กๆ มีความมัน่ใจและมีความสามารถที่จะดแูลตนเอง สามารถเล่นสนกุและเอาตวัรอดได้ทัง้ในสระ

น า้และในท้องทะเล ตลอดจนสามารถชว่ยเหลือตนเองในสถานการณ์ฉุกเฉินได้  ซึง่ ลากูน่า ภเูก็ต ได้จดัโครงการสอนการ

วา่ยน า้ให้แก่เด็กๆ ในจงัหวดัภเูก็ตโดยไมค่ิดคา่ใช้จา่ย 
 

งบประมาณในการด าเนินโครงการมาจากการระดมทนุในงานกีฬาของ ลากูน่า ภเูก็ต รวมถึงงานกิจกรรมชมุชนในปี 2554 

รวมเป็นเงินบริจาคทัง้สิน้ 1.2 ล้านบาท โดยตัง้แต่เร่ิมต้นโครงการในปี 2554 จนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนจ านวน 2,285 คน

ผ่านการฝึกฝนและเข้าร่วมโครงการนี ้ 
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10.4.5 การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 

โครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่วยสร้างความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึน้จากมนุษย์  ลากูน่า ภูเก็ต ได้สนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการฟื้นฟูทะเลและ

ทรัพยากรชายฝ่ังบริเวณจงัหวดัภเูก็ตและจงัหวดัใกล้เคียงโดยการร่วมมือกบัหน่วยงานด้านการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมในสว่น

ท้องถ่ินและสว่นภมิูภาค 

 

เอิร์ธเช็ค (EarthCheck) 

 

เอิร์ธเช็ค คือ ระบบการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมซึ่ง ลากูน่า ภเูก็ต เข้าร่วม โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือติดตามตรวจสอบผลการ

ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ยืนตามกรอบการท างานด้านสิ่งแวดล้อมและการพฒันาสงัคม

อยา่งยัง่ยืน   

 

ลากูน่า ภเูก็ต ได้รับการรับรองระดบัทองแดง ในเดือนกันยายน 2557 และได้รับการรับรองระดบัเงิน ตัง้แต่เดือนเมษายน 

2558 โดยมีการตรวจติดตามประจ าปีในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา 

 

โครงการร่วมสร้างชุมชนสีเขียว 

 

ตัง้แต่ปี 2550 ลากูน่า ภเูก็ต ได้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน จังหวดัภเูก็ต ในการปลกูกล้าป่าชายเลน 

ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมกันปลกูกล้าป่าชายเลนและต้นไม้อ่ืนๆ จ านวน 2,286 ต้น  จนถึงปัจจบุนั ลากูน่า ภเูก็ต ได้

ปลกูกล้าป่าชายเลนแล้วกวา่ 27,000 ต้น ในพืน้ที่ทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีพนกังานกวา่ 1,200 คน และชาวบ้าน

ในชมุชนอีก 600 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

 

การอนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเล 

 

ลากูน่า ภเูก็ต ได้สนบัสนนุโครงการอนรัุกษ์พนัธุ์เต่าทะเลในจงัหวดัภเูก็ตมาตัง้แต ่พ.ศ. 2537 โดยสง่เสริมการระดมทนุเพ่ือ

การวิจยัและพฒันารวมทัง้สร้างความตระหนกัในการอนรัุกษ์พนัธุ์เตา่ทะเลร่วมกบัศนูย์วิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ังอนัดามนั รวมถึงกองทพัเรือภาค 3  

 

ในปี 2560 ลากนู่า ภเูก็ต ได้ปลอ่ยเตา่ทะเลคืนสูธ่รรมชาติจ านวน 40 ตวั โดยมีผู้ ร่วมงานกวา่ 200 คน ซึง่เม่ือรวมสถิติตัง้แต ่

พ.ศ. 2537 แล้วพบว่า ลากนู่า ภเูก็ต ได้ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วทัง้สิน้ 2,065 ตวั โดยมีผู้ เข้าร่วมโครงการกว่า 

4,000 คน  
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11. การควบคุมภายในและบริการจัดการความเส่ียง 
 

11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
 

จากรายงานที่ได้จัดท าโดยผู้ สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการควบคมุด้านบัญชีภายในของบริษัทฯ มีความ
เพียงพอและสามารถท าให้ผู้ สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุด 2560 ได้ว่าถูกต้องตามควร 
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้เห็นชอบและรับรองรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงในเร่ืองระบบการ
ควบคมุภายในและสรุปวา่ไมพ่บจดุออ่น เป็นสาระส าคญัในระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

 
11.2 ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

 
ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ประชุมทัง้หมด 4 ครัง้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง จากอ านาจหน้าที่ที่ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้   
สอบทานการปฏิบัติงานของทัง้ผู้ ตรวจสอบภายใน และผู้ สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ การสอบทานนีเ้ป็นไปตามแผนงาน             
การตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ให้ความเห็นชอบล่วงหน้าเป็นประจ าทกุปี ตลอดจนสอบทาน  
ในเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติมตามที่เห็นสมควร 

 

ตลอดปี 2560 บริษัทฯ จดัให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กรในกลุ่มบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน)มี
การสอบทานการควบคมุความเสี่ยงในทะเบียนข้อมลูความเสี่ยง (risk registers) อยา่งจริงจงัเพื่อบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ในระดบั
ที่ยอมรับได้ นอกจากนี ้ ได้มีการสอบทานเอกสารขัน้ตอนของการควบคุมภายในเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการและการ
ควบคมุที่เพียงพอ 
 
จากการสอบทานดงักลา่ว คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความพึงพอใจต่อการควบคมุภายในของกลุ่มบริษัทฯ  
ที่มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล ทัง้ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มฯ  และสามารถท าให้ผู้ สอบบัญชีภายนอกให้
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  ได้ว่า ได้น าเสนออย่างถูกต้องตามควรในสาระส าคัญต่างๆ   ทัง้สถานะด้านการเงินและ           
ผลประกอบการ  

 
11.3 หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท 

 
นายเฉิน ทราย ฮิม ได้รับแตง่ตัง้เป็น หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุม่บริษัท เม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 2559 
 
นายเฉิน ทราย ฮิม จบการศกึษาทางด้านบญัชีจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี หนานยาง ประเทศสิงคโปร์ และมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบกว่า 11 ปี โดยเป็นประสบการณ์ในธุรกิจการให้บริการที่พกัและธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เป็นเวลา 6 ปี 
จากประสบการณ์และความรู้ที่กล่าวมา บริษัทฯ จึงเห็นว่ามีคณุสมบตัิที่จะปฏิบตัิหน้าที่หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน  (คณุสมบตัิ 
ประวตัิ และประสบการณ์ของหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุม่บริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1) 
 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีอ านาจพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้า       
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามที่ระบุไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง รายละเอียดตามที่ปรากฎในหวัข้อ 
“โครงสร้างการจดัการ” ข้อยอ่ย 8.1   
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12.   รายการระหว่างกัน 
 

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (เก่ียวข้องกันโดยการถือหุ้ น             
มีผู้ ถือหุ้น กรรมการ และ/หรือมีการบริหารบางส่วนร่วมกัน) ซึ่งรายการทัง้หมดเป็นการรายการธุรกิจที่ท าเก่ียวเน่ืองการด าเนินงานธุรกิจ   
โดยปกติทัว่ไป 
 
บริษัทฯ มีลกัษณะธุรกิจและมีโครงสร้างที่ซบัซ้อนภายในกลุ่มท าให้เกิดรายการระหว่างกันเป็นจ านวนมาก ทัง้นี  ้ลากูน่า ภเูก็ต เป็นรีสอร์ท 
แบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยโรงแรม และการให้บริการต่างๆ  ที่เก่ียวเน่ืองกับกิจการโรงแรม ภายใต้การด าเนินงานของบริษัทต่างๆ ใน  
กลุ่มบริษัทฯ ด้วยเหตุนีจ้ึงเกิดรายการระหว่างกันเป็นจ านวนมาก ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่ามีความจ าเป็นและมีความสมเหตสุมผลใน         
การด าเนินงานของ ลากนู่า ภเูก็ต โดยลกัษณะรายการระหวา่งกนั นโยบายการก าหนดราคา และสญัญาที่เก่ียวข้อง สรุปได้ดงัตอ่ไปนี  ้

 
รายการเรียกเก็บเงนิแทนระหว่างรีสอร์ท และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 
 
• รายการขายสินค้าและให้บริการแก่ลกูค้าในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในกลุม่ ลากนู่า ภเูก็ต ซึง่ลูกค้าจะช าระรวมกนั ณ โรงแรมที่ลกูค้าพกั 

รายการดงักลา่วได้แก่ การรับประทานอาหารในภตัตาคาร  คา่บริการสนามกอล์ฟ คา่บริการสปา และคา่ซือ้สินค้า โดยโรงแรมที่ลกูค้า
พักซึ่งรับช าระเงินแทนจะน าส่งเงินคืนให้กับกิจการที่ให้บริการนัน้ และมีการคิดค่าธรรมเนียมจากการรับช าระมี การเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมนีไ้ปที่บริษัทที่รับรู้รายการนัน้เป็นรายได้ ในอตัราระหว่างร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 5 โดยอ้างอิงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดย
บริษัทบตัรเครดิต ส าหรับโรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ และโรงแรมบนัยนั ทรี ลิเจียง และสนามกอล์ฟ ลากูน่า บินตนั มีรายการเรียกเก็บ
เงินแทนด้วยเชน่กนั ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นคา่บริการสปา คา่บริการสนามกอล์ฟ และคา่ซือ้สินค้าในร้านค้าของโรงแรม 

• รายการดงักลา่วชว่ยอ านวยความสะดวกในการจา่ยช าระเงินของลกูค้ารวมถึงเป็นการสนบัสนนุการเป็นโรงแรม รีสอร์ทครบวงจร 

 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ  

• คา่สิทธิส าหรับการใช้เคร่ืองหมายการค้าและสิทธิอ่ืนเก่ียวข้องกบั “บนัยนั ทรี”, “องัสนา” และ “แคสเซีย” 

(ก) บนัยนั ทรี ภเูก็ต (LBTL) และแคสเซีย ภเูก็ต (PKRD) และองัสนา วิลล่า รีสอร์ท ภเูก็ต (LVL) จ่ายค่าสิทธิร้อยละ 2 ของ
รายได้รวม  

(ข) บนัยนั ทรี กรุงเทพ (TWPL) และ องัสนา ลากนู่า ภเูก็ต (BGL) จา่ยคา่สิทธิร้อยละ 3 ของรายได้รวม 

(ค) BTG(T) และ BTG(S) จา่ยคา่สิทธิร้อยละ 1 ของรายได้ 
 

• คา่บริหารจดัการโรงแรมและคา่บริการให้ความชว่ยเหลือทางเทคนิค 

(ง) สญัญาให้ความชว่ยเหลือทางเทคนิคของโรงแรมบนัยนั ทรี ภเูก็ต มีคา่ธรรมเนียมทางเทคนิค ร้อยละ 7.5 ของก าไรขัน้ต้นจาก
การด าเนินงาน 

(จ) สญัญาบริหารจดัการของโรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ และโรงแรมองัสนา ลากูน่า ภเูก็ต มีค่าธรรมเนียมการจดัการร้อยละ  10 
ของก าไรขัน้ต้นจากการด าเนินงาน ในสว่นของโรงแรมแคสเซีย ภเูก็ต และโรงแรมองัสนา วิลลา่ รีสอร์ท ภเูก็ต มีค่าธรรมเนียม
การจดัการร้อยละ 7.5 ของก าไรขัน้ต้นจากการด าเนินงาน 

(ฉ) นอกจากนี ้เก่ียวเน่ืองกบัสญัญาการบริหารจดัการโรงแรมและสญัญาให้ความชว่ยเหลือทางเทคนิค จะมีการปันสว่นคา่ใช้จา่ย
การตลาดส่วนกลาง เช่น ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย เงินเดือนฝ่ายขาย ค่าใช้จ่ายในการจองห้องพกัและค่าใช้จ่ายของ
ส านักงานขายในต่างประเทศจากส านักงานใหญ่ของกลุ่มบนัยนั ทรี และ/หรือ กลุ่มองัสนา และ/หรือ กลุ่มแคสเซีย โดยคิด
คา่บริการดงันี ้
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 ค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง คิดในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้ของโรงแรมตามจริง. อัตรานีไ้ด้ปรับลดลง เป็นอัตรา   
ร้อยละ 2 ของรายได้ของโรงแรมตามจริง ตัง้แต ่วนัที่ 1 กรกฏาคม 2559 เป็นต้นไป 

 คา่บริการในการจองห้องพกัในอตัราร้อยละ 1 ของรายได้ห้องพกับวก 12 เหรียญสหรัฐฯ ต่อการจองห้องพกั 1 รายการ 
ผ่านผู้ ให้บริการอ่ืน 

• ค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจโดยทั่วไป ค่าใช้จ่ายทางการตลาดส่วนกลางของบันยัน ทรี ภูเก็ต        

บนัยัน ทรี กรุงเทพ อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต อังสนา วิลล่า รีสอร์ท ภูเก็ต และแคสเซีย ภูเก็ต จะเบิกชดเชยตามผลประโยชน์ที่แต่ละ

โรงแรมได้รับ ดงันัน้ รายการดงักลา่วจงึเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป      
     
ค่าธรรมเนียมการจัดการ – บริการออกแบบสถาปัตย์และออกแบบภายใน 
 

• คา่บริการออกแบบสถาปัตย์และออกแบบภายใน โดยคา่บริการคิดจากต้นทนุการก่อสร้างตามอตัราก้าวหน้า ซึ่งขึน้อยู่กับประเภทของ

การให้บริการที่งานก่อสร้าง คา่ธรรมเนียมดงักลา่วสอดคล้องกบัวิธีปฏิบตัิในธุรกิจนีแ้ละเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 
 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ – การรับรู้และอบรมเก่ียวกับสินค้า 
 

• การให้บริการเก่ียวกบัการจดัการ การรับรู้และอบรมเก่ียวกบัสินค้าแก่บริษัทที่เก่ียวข้องกนั โดยมีคา่บริการตอ่ปีในอตัราตามที่ระบุไว้ใน

แตล่ะสญัญาบวกอตัราร้อยละ 15 ของก าไรขัน้ต้นจากการด าเนินงาน เป็นสกลุเงินสิงคโปร์ดอลลา่ร์ 
 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ  
 

• คา่บริการการจดัการได้รับจาก BTRS(T) เน่ืองจากการให้บริการด าเนินการเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารงานบุคคล 

โดยมีอตัราคา่บริการเดือนละ 55,000 บาท  
 
ซือ้และขายสินค้า 
 
• การซือ้สินค้าเพื่อใช้เป็นของก านัลทางการขายและการตลาด และใช้เป็นของใช้ส าหรับห้องพกัของกิจการโรงแรม และสปา  โดยเป็น

รายการเก่ียวกบั   

 (ก) รายการขายสินค้าโดยกิจการแกลเลอร่ีให้กบับริษัทที่เก่ียวข้องกนัในราคาสว่นลดร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 30 จากราคาขายปลีก 
ขึน้กบัปริมาณการซือ้สินค้า 

 (ข) รายการขายของใช้ส าหรับกิจการโรงแรมและกิจการสปาในปริมาณมาก โดยบริษัทที่ด าเนินกิจการแกลเลอร่ีให้บริษัท             
ที่เก่ียวข้องอ่ืนในราคาต้นทนุบวกก าไรสว่นเพ่ิมสงูสดุร้อยละ 30 และร้อยละ 40 

 (ค) รายการซือ้และขายสินค้าระหว่าง BTG(S) BTG(T) และ LBTG  ในราคาทุนบวกค่าใช้จ่ายร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 20 โดย        
ท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการจดัซือ้สินค้าในประเทศตน และเป็นการจดัซือ้ส่วนกลางเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการสัง่ซือ้
ของจ านวนมาก ได้ในราคาที่เหมาะสม 
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ซือ้และขายบัตรก านัลบันยัน ทรี สปา และบัตรก านัลบันยัน ทรี แกลเลอร่ี 
 

• ซือ้บตัรก านลับนัยนั ทรี สปา และบตัรก านลับนัยนั ทรี แกลเลอร่ี เพื่อเป็นสวสัดิการให้ผู้บริหาร บตัรก านลันีจ้ะจดัสรรให้กบัผู้บริหารที่มี

คณุสมบตัิตามที่ก าหนดเป็นประจ าทกุปี และมีอาย ุ1 ปีนบัจากวนัที่ออก โดยซือ้ตามราคาเทา่กบัที่ระบหุน้าบตัรก านลั 
 

• การขายบัตรก านัลสปา และบัตรก านัลแกลเลอร่ี โดยบริษัทที่ด าเนินกิจการสปาและบริษัทที่ด าเนินกิจการแกลเลอร่ีให้แก่บริษัท           

ที่เก่ียวข้องกนัเพ่ือน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือทางการตลาด บตัรก านลัสปาคิดราคาสว่นลดในอตัราร้อยละ 55 จากราคาตามใบแสดงราคา

ของสปา ส าหรับบตัรก านลัแกลเลอร่ีคิดราคาสว่นลดในอตัราร้อยละ 20 จากมลูคา่หน้าบตัรก านลั 

 
เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 

• คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานที่เกิดขึน้ระหวา่งกนั โดยจะเรียกเก็บกบับริษัทที่เก่ียวข้องตามต้นทนุที่เกิดขึน้จริง  

• รายการดงักลา่วจะชว่ยอ านวยความสะดวกในการจา่ยช าระเงิน  

 
ค่าเช่าและค่าบริการรับ     
 
• คา่เชา่ส าหรับการเชา่พืน้ที่และที่ดิน  

(ก) ค่าเช่าและค่าบริการที่ได้รับจาก BTRS(T) และ BTG(T) จากการเช่าพืน้ที่ในโรงแรมส าหรับการบริการสปา ร้านแกลเลอร่ี 

ส านักงาน และห้องเก็บของ ในอตัราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ของรายได้ และอตัราคงที่รายเดือน ขึน้อยู่กับปัจจยัต่างๆ เช่น 

ที่ตัง้ ประมาณการยอดขาย อายกุารเชา่ ขนาดพืน้ที่และลกัษณะธุรกิจ 

บนัยัน ทรี สปา และบนัยัน ทรี แกลเลอร่ี เป็นตราสินค้าของสิ่งอ านวยความสะดวกภายในโรงแรมที่มีชื่อเสียง ซึ่งช่วยเสริม

ภาพพจน์และด้านการตลาดของโรงแรม คา่เชา่ที่เรียกเก็บกับ BTRS(T) และ BTG(T) สอดคล้องกับธุรกิจทัว่ไป รวมถึงเป็นไป

ในแนวทางเดียวกบัคา่เชา่ที่ถกูเรียกเก็บจากโรงแรมอ่ืนซึง่เป็นบคุคลอ่ืนที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั 

 (ข) คา่เชา่และคา่บริการพืน้ที่ส านกังานเรียกเก็บโดย TWPL ส าหรับคา่เชา่พืน้ที่ส านกังานของอาคารไทยวา และโรงแรมบนัยนั ทรี 

กรุงเทพ โดยมีอตัราคา่เชา่และคา่บริการที่เก่ียวเน่ืองเป็นอตัราเดียวกบัอตัราตลาดโดยทัว่ไป ข้อก าหนดและเงื่อนไขในสญัญา 

จะคล้ายคลงึกบัของลกูค้ารายอ่ืนๆ และใกล้เคียงกบัตลาด ส าหรับคา่บริการจะแยกท าสญัญาจากคา่เชา่ ด้วยเหตผุลทางด้าน

ภาษี 

(ค) คา่เช่าและค่าบริการพืน้ที่ส านักงาน และห้องเก็บของของบนัยนั ทรี สปา ในโรงแรมบนัยนั ทรี ภเูก็ต มีอตัราค่าเช่าต่อเดือน

ตารางเมตรละ 1,138 บาท  

(ง) รายได้คา่บริการจากการให้เชา่ บนัยนั ทรี แมเนจเม้นท์ อคาเดมี ในอตัรา 128,750 บาทตอ่เดือน 

(จ) คา่เชา่ที่ดินซึง่เป็นที่ตัง้ของสปา มีอตัราคา่เชา่ 0.7 ล้านบาทตอ่ปี 
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ผลตอบแทนการให้เช่าหน่วยห้องพักในโรงแรม 
 

• CGL ได้รับผลตอบแทนเน่ืองจากสญัญาการด าเนินงานในการบริหารหน่วยห้องพกัในโรงแรม องัสนา รีสอร์ท แอนด์ สปา บนเกาะ   

บินตนั ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้รับผลตอบแทนร้อยละ 15 ต่อปีของเงินลงทนุในสิทธิการเช่า ซึ่ง CGL ได้รับผลตอบแทนการเช่าที่ดี

ก่อนจะน าห้องพกันัน้ไปด าเนินธุรกิจ 
 
ค่าบริการในการด าเนินกิจการโรงแรม 
 
• คา่บริการเรียกเก็บจาก BTRS(T) เป็นรายได้ของ LSC ในการให้บริการสว่นกลางให้แก่กลุม่ธุรกิจตา่ง ๆ ในลากนู่า ภเูก็ต ในอตัราดงันี ้

  - คา่ซกัรีด : ต้นทนุบวกอตัราก าไรสว่นเพ่ิม 

   -      คา่รถรับสง่พนกังาน : ต้นทนุบวกอตัราก าไรสว่นเพ่ิม 

  -  คา่ดแูลพืน้ที่สว่นกลาง คา่ขนสง่ : ตามต้นทนุที่เกิดขึน้จริง 

   - คา่เก็บขยะ : 3,861 บาทตอ่เดือน ตัง้แต ่เดือน พฤษภาคม 2559 

  - คา่จดัสว่นและตกแตง่ภมิูทศัน์ : 35,298 บาทตอ่เดือน ตัง้แต ่เดือน กนัยายน 2559 
 

• LSC จัดตัง้ขึน้เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการอ านวยความสะดวกและให้บริการส่วนกลางบางอย่างแก่กลุ่มธุรกิจต่างๆ ในลากูน่า 

ภเูก็ต เพ่ือหลีกเลี่ยงการลงทนุและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ซ า้ซ้อน ค่าบริการจะเป็นอตัรามาตรฐานหรือเป็นอตัราคงที่  และเป็น

อตัราเดียวกนัส าหรับทกุโรงแรมและหน่วยธุรกิจ 
 
ค่าอบรมพนักงานจ่าย 
 

• คา่อบรมพนกังานจา่ยให้แก่ BTHR(T) จากการให้บริการสว่นกลางด้านสถานที่และหลกัสตูรอบรมให้แก่พนกังาน คา่ใช้จา่ยในการจดั

อบรมได้ปันสว่นให้แตล่ะกิจการตามต้นทนุที่เกิดขึน้จริง 
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ขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
 
เป็นนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ ที่ต้องการให้มีความแน่ใจว่า การเข้าท ารายการระหว่างกันจะต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดงันัน้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องแตล่ะหน่วยงานจะรายงานรายการระหวา่งกนัที่เกิดขึน้ทัง้หมดเป็นรายไตรมาส ซึง่เป็นรายการที่ได้รับการสอบทานแล้ว
โดยฝ่ายจดัการ รายการระหวา่งกนัรายการใหมซ่ึง่จะเกิดขึน้จะถกูแยกแยะและน าเสนอให้ผู้บริหารระดบัที่สงูกวา่ทราบ เพ่ือขออนมุตัิการเข้า
ท ารายการต่อผู้บริหารระดบัสูง กรรมการหรือผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักท รัพย์ฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนี ้
รายการระหวา่งกนัที่มีนยัส าคญัซึง่จะเกิดขึน้ใหมท่ัง้หมด ก็จะถกูน าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเห็น 
รวมทัง้แสดงความเห็นของรายการวา่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทัว่ไป และอยู่บนพืน้ฐานเสมือนหนึ่งกระท าโดยบุคคลที่ ไม่เก่ียวข้องกัน 
หลงัจากที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้วก็จะน าเสนอขออนมุตัิการเข้าท ารายการดงักล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น  ซึ่งหากมีกรรมการท่านหนึ่งท่านใดเป็นผู้ มีส่วนได้เสีย กรรมการท่านนัน้จะ  
ไมเ่ข้าร่วมอนมุตัิรายการดงักลา่ว 
 
นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 
เป็นความตัง้ใจของกลุม่บริษัทฯ ที่จะพยายามลดจ านวนรายการระหวา่งกนัหากสามารถกระท าได้ อยา่งไรก็ตามจากลกัษณะโครงสร้างและ
ลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ท าให้การลดรายการระหว่างกันที่ มีอยู่ในปัจจุบันเป็นไปได้ยาก ดังนัน้ กลุ่มบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะ
ตรวจสอบรายการระหว่างกันในปัจจบุนัและที่จะเกิดขึน้ในอนาคตทกุรายการเพื่อให้มัน่ใจว่าเป็นรายการที่มีความจ าเป็น และเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการค้าทัว่ไปและอยูบ่นพืน้ฐานเสมือนหนึ่งกระท าโดยบคุคลที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั 
 
เหตุผลที่ให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) แทนที่
จะถือโดยบริษัทฯ  
 
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ  10 (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) คือ BTH ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น      
รายใหญ่ของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มี BTH ถือหุ้ นร่วมอยู่ด้วยนัน้เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงแรมและพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ และการขายสินค้าที่ระลึกในโรงแรมที่บริหารจดัการโดย BTH  ดงันัน้ การเข้าถือหุ้นร่วมโดย BTH ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความ
ช านาญและประสบการณ์ทัง้ในการพฒันาและบริหารจดัการโรงแรมทัว่โลกภายใต้เคร่ืองหมายทางการค้า “บนัยนั ทรี” และ “องัสนา” และ 
“แคสเซีย” ได้รับรางวัลโรงแรมและรีสอร์ทยอดเยี่ยมมากมายจะส่งผลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวได้รับประโยชน์จากการใช้
เคร่ืองหมายการค้าและความมีชื่อเสียง และการชว่ยเหลือในการบริหารจดัการจาก BTH 
 

รายการที่เก่ียวข้องกันต่างๆ ได้รับการสรุปตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อตกลงที่ก าหนดโดยบริษัทฯ บริษัทย่อย และบุคคลหรือกิจการ       
ที่เก่ียวข้องกนั รายการส าคญัซึง่มีมลูคา่มากกวา่ 1 ล้านบาทจะถกูเปิดเผยแยกเป็นแตล่ะรายการ และรายการที่ไม่มีนัยส าคญัจะถกูเปิดเผย
รวมเป็นกลุม่ตามประเภทของรายการ ดงัตอ่ไปนี ้
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  ผู้รับ ผู้จ่าย รายละเอียดของรายการ/ สัญญา 
มูลค่าในปี 

2560 
(ล้านบาท) 

บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ลักษณะของ
ความสัมพันธ์ 

กรรมการท่ีมี
ส่วน 

ได้เสียร่วม 

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม        
เบกิเงนิเรียกเกบ็แทนระหว่างรีสอร์ท        

1 LBTG LBTH  รับช าระเงินแทนจากลกูค้าและน าสง่ให้กบัผู้ให้บริการ      2 BTH B ESHL, HRH 

เบกิชดเชยค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน       
2 TWPL TWPC เรียกเก็บคนืคา่ใช้จ่าย 5 - - CSH, KCH  

ค่าเช่าและค่าบริการรับ       
3 TWPL TWPC คา่เช่าและคา่บริการพืน้ท่ีชัน้ 1, ชัน้ 5 ชัน้ 6 ชัน้7 ชัน้ 20และ ชัน้ 21  ของอาคาร ไทยวา 

ประกอบด้วยชัน้ 1 (พืน้ท่ี 42 ตารางเมตร) ชัน้ 5 (พืน้ท่ี 234 ตารางเมตร) ชัน้ 6 (พืน้ท่ี 785 ตาราง
เมตร)  
ชัน้ 7 (พืน้ท่ี 104 ตารางเมตร) ชัน้ 20 (พืน้ท่ี 185 ตารางเมตร) และ ชัน้ 21 (พืน้ท่ี 914 ตารางเมตร) 
โดยทัง้หมดมีสญัญาเช่า 3 ปี เท่ากนั ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2558 ถึง 30 กนัยายน 2561 

20 - - CSH, KCH,  

ขายสินค้า     

4 LBTG LBTH ขายสินค้า 1 BTH B ESHL, HRH 

  



 
 
รายการธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน ในปี 2560 
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  ผู้รับ ผู้จ่าย รายละเอียดของรายการ/ สัญญา มูลค่าในปี 
2560 

(ล้านบาท) 

บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ลักษณะของ
ความสัมพันธ์ 

กรรมการท่ีมีส่วน 
ได้เสียร่วม 

รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวข้อง        
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตรับ       

5 TWPL BTRS(T) คา่ธรรมเนียมบตัรเครดิตรับ 1 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, 
KCH 

คืนเงนิเรียกเกบ็แทนระหว่างรีสอร์ท       

6 BTRS(T)  BGL เรียกเก็บเงินแทนระหวา่งรีสอร์ท เป็นการรับช าระเงินแทนจากลกูค้าและน าสง่ให้กบัผู้ให้บริการ      12 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, 
KCH 

7 BTRS(T)  LBTL เรียกเก็บเงินแทนระหวา่งรีสอร์ท เป็นการรับช าระเงินแทนจากลกูค้าและน าสง่ให้กบัผู้ให้บริการ      45 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, 
KCH 

8 BTRS(T)  LVL เรียกเก็บเงินแทนระหวา่งรีสอร์ท เป็นการรับช าระเงินแทนจากลกูค้าและน าสง่ให้กบัผู้ให้บริการ      1 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL 

9 BTRS(T)  TWPL รับช าระเงินแทนจากลกูค้าและน าสง่ให้กบัผู้ให้บริการ      22 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, 
KCH 

เบกิเงนิเรียกเกบ็แทนระหว่างรีสอร์ท     
10 AVCI PCRI รายได้จากการใช้บริการกอล์ฟคลบั ของสมาชิก จากแคสเซีย 1 BTH B DM 
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ       
11 LRH BTRS(T) สญัญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในการให้บริการด าเนินการเก่ียวกบัสารสนเทศ และการบริหารงาน

บคุคล และบริการท าความสะอาด 
1 BTRS(T) C CSH, ESHL, KCH 

12 LRH BTHR(T) ปันสว่นคา่ใช้จ่ายของแผนกท่ีใช้ร่วมกนั 1 BTRS(T) C CSH, ESHL 

13   คา่ธรรมเนียมการจดัการรับ(< 1 ล้านบาท) 1    
ค่าธรรมเนียมการจดัการจ่าย       

14 BTHR BTG(T) สญัญาการใช้สิทธิ:  3 BTH A, B ESHL 
   ส าหรับการใช้เคร่ืองหมายการค้าและสิทธิอ่ืนเก่ียวข้องกบั “บนัยนั ทรี” และ “องัสนา”       

15 BTHR BGL สญัญาการใช้สิทธิ:  25 BTH B ESHL 
   ส าหรับการใช้เคร่ืองหมายการค้าและสิทธิอ่ืนเก่ียวข้องกบั “องัสนา”        
   สญัญาเร่ิม ตัง้แต ่กรกฎาคม 2555 ถึง พฤศจิกายน 2574       

16 BTHR  LBTL สญัญาการใช้สิทธิ:  20 BTH B ESHL 
     ส าหรับการใช้เคร่ืองหมายการค้าและสิทธิอ่ืนเก่ียวข้องกบั “บนัยนั ทรี”          
     สญัญาเร่ิม ตัง้แต ่กรกฏาคม 2555 ถึง ธนัวาคม 2558 ตอ่สญัญาเร่ิม ตัง้แต ่1 มกราคม 2559  ถึง  

31 ธนัวาคม 2568 
      

17 BTHR LVL สญัญาการใช้สิทธิ:  2 BTH B ESHL 
   ส าหรับการใช้เคร่ืองหมายการค้าและสิทธิอ่ืนเก่ียวข้องกบั “องัสนา”        
   สญัญาเร่ิม ตัง้แต ่1 สิงหาคม 2559 ถึง 19 ตลุาคม 2558 ถึง 25 ปี ตามสญัญาบริหารจดัการโรงแรม     

18 BTHR PKRD สญัญาการใช้สิทธิ:  2 BTH B ESHL 
   ส าหรับการใช้เคร่ืองหมายการค้าและสิทธิอ่ืนเก่ียวข้องกบั “คาเซีย”        
   สญัญาเร่ิม ตัง้แต ่19 ตลุาคม 2558 ถึง 25 ปี ตามสญัญาบริหารจดัการโรงแรม     

19 BTHR TWPL สญัญาการใช้สิทธิ:  32 BTH B ESHL 
     ส าหรับการใช้เคร่ืองหมายการค้าและสิทธิอ่ืนเก่ียวข้องกบั “บนัยนั ทรี”          
     สญัญาเร่ิม ตัง้แต ่กรกฎาคม 2555  ถึง ธนัวาคม 2564       

20 BTHR(T) BGL สญัญาการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค: 34 BTRS(T) C CSH, ESHL 
   เพ่ือด าเนินธรุกิจโรงแรม โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ในการวางแผน ก่อสร้าง ตกแตง่ ติดตัง้

อปุกรณ์ตา่งๆ และวิธีการด าเนินงานของ องัสนา ลากนู่า ภเูก็ต และคา่บริการในการจองห้องพกั 
สญัญาเร่ิม ตัง้แต ่กรกฎาคม 2555 ถึง พฤศจิกายน 2574   

    

21 BTHR(T) LBTL สญัญาการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:  35 BTRS(T) C CSH, ESHL 
   เพ่ือด าเนินธรุกิจโรงแรม โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ในการวางแผน ก่อสร้าง ตกแตง่ ติดตัง้

อปุกรณ์ตา่งๆ และวิธีการด าเนินงานของ บนัยนั ทรี ภเูก็ต  และคา่บริการในการจองห้องพกั 
    

       
   สญัญาเร่ิม ตัง้แต ่กรกฎาคม 2555  ถึง ธนัวาคม 2558 โดยมีสิทธิ 

ท่ีจะขอตอ่สญัญาตอ่ไปอีก 2 ครัง้ๆ ละ 10 ปี ตามข้อเสนอของ BTHR(T) ตอ่สญัญาครัง้ท่ี 1 เร่ิม ตัง้แต ่
1 มกราคม 2559  ถึง 31 ธนัวาคม 2568 

    
       

22 BTHR(T) LVL สญัญาบริหารจดัการโรงแรม: 
เพ่ือด าเนินธรุกิจโรงแรม โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ในการวางแผน ก่อสร้าง ตกแตง่ ตดิตัง้
อปุกรณ์ตา่งๆ และวิธีการด าเนินงานของ คาเซีย ภเูก็ต และคา่บริการในการจองห้องพกั 
สญัญาเร่ิม ตัง้แต ่1สิงหาคม 2559 จนกวา่จะครบอายขุองสญัญา (25 ปี)  

2 BTRS(T) C CSH, ESHL 

23 BTHR(T) PKRD สญัญาบริหารจดัการโรงแรม: 4 BTRS(T) C CSH, ESHL 
   เพ่ือด าเนินธรุกิจโรงแรม โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ในการวางแผน ก่อสร้าง ตกแตง่ ติดตัง้

อปุกรณ์ตา่งๆ และวิธีการด าเนินงานของ แคสเซีย ภเูก็ต และคา่บริการในการจองห้องพกั 
สญัญาเร่ิม ตัง้แต ่19 ตลุาคม 2558 จนกวา่จะครบอายขุองสญัญา (25 ปี)  
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  ผู้รับ ผู้จ่าย รายละเอียดของรายการ/ สัญญา มูลค่าในปี 
2560 

(ล้านบาท) 

บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ลักษณะของ
ความสัมพันธ์ 

กรรมการท่ีมีส่วน 
ได้เสียร่วม 

ค่าธรรมเนียมการจดัการจ่าย (ต่อ)     

24 BTHR(T) TWPL สญัญาบริหารจดัการโรงแรม: 46  BTRS(T) C CSH, ESHL 
   เพ่ือด าเนินธรุกิจโรงแรม โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคในการวางแผน ก่อสร้าง ตกแตง่ ติดตัง้

อปุกรณ์ตา่งๆ และวิธีการด าเนินงานส าหรับ  บนัยนั ทรี กรุงเทพ    และคา่บริการในการจองห้องพกั                                         
    

       
   สญัญาเร่ิม ตัง้แต ่กรกฎาคม 2555 ถึง ธนัวาคม 2564 โดยมีสิทธิ 

ท่ีจะขอตอ่สญัญาตอ่ไปอีก 1 งวด เป็นเวลา 20 ปี  ตามข้อเสนอของ BTHR(T) 
    

25 BTMG BGL คา่ใช้จ่ายการตลาดสว่นกลาง และสว่นแบ่งต้นทนุการด าเนินงานของฝ่ายการตลาดของภมูิภาค 17 BTH B ESHL 

26 BTMG LBTL คา่ใช้จ่ายการตลาดสว่นกลาง และสว่นแบ่งต้นทนุการด าเนินงานของฝ่ายการตลาดของภมูิภาค 20 BTH B ESHL 
27 BTMG LVL คา่ใช้จ่ายการตลาดสว่นกลาง และสว่นแบ่งต้นทนุการด าเนินงานของฝ่ายการตลาดของภมูิภาค 2 BTH B ESHL 

28 BTMG PKRD คา่ใช้จ่ายการตลาดสว่นกลาง และสว่นแบ่งต้นทนุการด าเนินงานของฝ่ายการตลาดของภมูิภาค 2 BTH B ESHL 

29 BTMG TWPL คา่ใช้จ่ายการตลาดสว่นกลาง และสว่นแบ่งต้นทนุการด าเนินงานของฝ่ายการตลาดของภมูิภาค 21 BTH B ESHL 

30 GPS LRH คา่ธรรมเนียมการจดัการจ่าย ส าหรับ โครงการ ดาหวา บนัยนั ทรี เอกเพนชัน่ แคสเซีย 2 ลากนู่า ปาร์ค 
ทาวเฮาส ์

2 BTH B ESHL 

 31   คา่ธรรมเนียมการจดัการจ่าย(< 1 ล้านบาท) 1    

ซือ้บัตรก านัลสปาและบัตรก านัลแกลเลอร่ี       

32 BTS BGL ซือ้บตัรก านลัสปา เพ่ือเป็นสวสัดิการให้กบัผู้บริหาร 1 BTH B CSH, ESHL 

33 BTS LBTL ซือ้บตัรก านลัสปา เพ่ือเป็นสวสัดิการให้กบัผู้บริหาร 2 BTH B CSH, ESHL 
34 BTS LRH ซือ้บตัรก านลัสปา เพ่ือเป็นสวสัดิการให้กบัผู้บริหาร 3 BTH A CSH, ESHL 

35 BTS LSC ซือ้บตัรก านลัสปา เพ่ือเป็นสวสัดิการให้กบัผู้บริหาร 1 BTH B CSH 

36 BTS TWPL ซือ้บตัรก านลัสปา เพ่ือเป็นสวสัดิการให้กบัผู้บริหาร 1 BTH B CSH, ESHL 
ขายสินค้า       

37 BTG(T) HVRS ขายสินค้า 5 BTH A, B ESHL 
38 BTG(T) BTRS(T) ขายสินค้า 1 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, 

KCH, KO   
39 BTG(T) MAPL ขายสินค้า 3 BTH A, B ESHL 

40 BTG(T) MBPL ขายสินค้า 2 BTH A, B ESHL 
41 BTG(T) PTMB ขายสินค้า 1 BTH A, B ESHL 

42 BTG(T) PTBH ขายสินค้า 6 TRL C KCH 

43 BTG(T) VM ขายสินค้า 4 BTH A, B ESHL 
44 BTG(T) WLH ขายสินค้า 1 BTH A, B CSH, ESHL 

45 LBTG WLH ขายสินค้า 2 BTH B CSH, ESHL, HRH 
46   ขายสินค้า (< 1 ล้านบาท) 1    
เบกิชดเชยค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน       

47 AVCI PTBH เรียกเก็บคนืคา่ใช้จ่าย 3 TRL C DM 
48 BTG(S) BTS เรียกเก็บคนืคา่ใช้จ่าย 4 BTH A, B ESHL 

49 BTG(T) BTRS(T) เรียกเก็บคนืคา่ใช้จ่าย 1 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, 
KCH, KO 

50 BTG(T) BTS เรียกเก็บคนืคา่ใช้จ่าย 8 BTH A, B CSH, ESHL 
51 

 
LBTL BTH เรียกเก็บคนืคา่ใช้จ่าย 1 BTH A, B - 

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

53 LBTL BTI เรียกเก็บคนืคา่ใช้จ่ายสว่นใหญ่เก่ียวเน่ืองกบัโครงการบนัยนั ทรี เรสซิเด้นซ์ 1 BTH B ESHL 
54 LBTL BTRS(T)  เรียกเก็บคนืคา่ใช้จ่ายเงินเดือน และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ เก่ียวเน่ืองกบัสปา ท่ีลากนู่า ภเูก็ต 6 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, 

KCH 
55 LBTL CMGL เรียกเก็บคนืคา่ใช้จ่าย 1 BTH B ESHL 

56 LBTL PCRI เรียกเก็บคนืคา่ใช้จ่าย 1 BTH B ESHL 

57 LBTL BTDP เรียกเก็บคนืคา่ใช้จ่าย 1 BTH B ESHL 
58 LGL LVCL เรียกเก็บคนืคา่ใช้จ่ายพนกังาน ท่ีท างานให้โครงการลากนูา่ ลงัโก 6 BTH B - 

59 LRH BTH เรียกเก็บคนืคา่ใช้จ่ายสว่นใหญ่เป็นคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการตรวจสอบผู้สอบบญัชีภายนอก 2 BTH A APV, KPH 
60 LRH BTHR(T) เรียกเก็บคนืคา่ใช้จ่าย 4 BTRS(T) C CSH, ESHL  

61 LRH BTRS(T) เรียกเก็บคนืคา่ใช้จ่าย 1 BTRS(T) C CSH, ESHL  

62 PKRD PCRI เรียกเก็บคนืคา่ใช้จ่าย 1 BTH B ESHL 
63 TWPL BTH เรียกเก็บคนืคา่ใช้จ่าย 1 BTH A - 

64 TWPL BTRS(T)  เรียกเก็บคนืคา่สาธารณปูโภค และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ  ซึ่งเก่ียวเน่ืองกบัการเช่าพืน้ท่ี  
และปันสว่นคา่ใช้จ่ายของแผนกท่ีใช้ร่วมกนั 

5 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, 
KCH 
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  ผู้รับ ผู้จ่าย รายละเอียดของรายการ/ สัญญา มูลค่าในปี 
2560 

(ล้านบาท) 

บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ลักษณะของ
ความสัมพันธ์ 

กรรมการท่ีมีส่วน 
ได้เสียร่วม 

เบกิชดเชยค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (ต่อ)     

65 TWPL BTHR เรียกเก็บคนืคา่ใช้จ่าย 2 BTH B ESHL 

66   เบิกชดเชยคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน (< 1 ล้านบาท) 2    
จ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน       

67 ADPL LBTL จ่ายคืนคา่ใช้จ่าย สว่นใหญ่เป็นคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการออกแบบภายนอก และออกแบบพืน้ที 1 BTH B ESHL 
68 BTH LRH จ่ายคืนคา่ใช้จ่าย 1 BTH A APV, KPH 

69 BTH BTG(S) จ่ายคืนคา่ใช้จ่าย 7 BTH A - 

70 BTHR LBTL จ่ายคืนคา่ใช้จ่าย  2 BTH B ESHL 
71 BTHR BGL จ่ายคืนคา่ใช้จ่าย 3 BTH B ESHL 

72 BTHR BTG(S) จ่ายคืนคา่ใช้จ่าย 1 BTH A ESHL 
73 BTHR LRH จ่ายคืนคา่ใช้จ่าย 1 BTH A ESHL 

74 BTHR TWPL จ่ายคืนคา่ใช้จ่าย 4 BTH B ESHL 
75 BTHR PKRD จ่ายคืนคา่ใช้จ่าย 3 BTH B ESHL 

76 BTRS(T) BTG(T) จ่ายคืนคา่สาธารณปูโภค และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ  ซึ่งเก่ียวเน่ืองกบัการเช่าพืน้ท่ี   
และปันสว่นคา่ใช้จ่ายของแผนกท่ีใช้ร่วมกนั 

11 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, 
KCH, KO 

77 BTS LRH จ่ายคืนคา่ใช้จ่ายเงินเดือน และคา่ใช้จ่ายอื่น 6 BTH C CSH, ESHL 

78 BTRS(T) LBTL จ่ายคืนคา่ใช้จ่ายในการขาย และการตลาดของกลุม่บนัยนั ทรี ซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกบัการสง่เสริม
การตลาดของ บนัยนั ทรี ภเูก็ต 

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

79 BTRS(T) LSC จ่ายคืนคา่ใช้จ่าย 1  BTRS(T) C CH, CSH 
80 BTRS(T) LGL จ่ายคืนคา่ใช้จ่าย 3  BTRS(T) C CH, CSH 

81 PTBH AVCI จ่ายคืนคา่ใช้จ่าย สว่นใหญ่เป็นคา่บ ารุงรักษา คา่สาธารณปูโภค ปันสว่นคา่ใช้จ่ายสว่นกลาง และ
คา่ใช้จ่ายอื่นท่ีเก่ียวเน่ืองจากการด าเนินกิจการ ฮอลิเดย์ คลบั ใน บินตนั 

5 TRL C DM 

82 WLH LBTL จ่ายคืนคา่ใช้จ่ายเงินเดือน และคา่ใช้จ่ายอื่น 4 BTH C CSH, ESHL  
83 WLH LBTG จ่ายคืนคา่ใช้จ่ายเงินเดือน และคา่ใช้จ่ายอื่น 1 BTH C CSH, ESHL, HRH 

84   จ่ายชดเชยคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน (< 1 ล้านบาท) 3    
ค่าเช่าและค่าบริการรับ       

85 BGL  BTRS(T) คา่เช่าพืน้ท่ีใน องัสนา ลากนู่า  ภเูก็ต ส าหรับการด าเนินงานของ องัสนา สปา       3 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, 
KCH    สญัญาเร่ิมตัง้แต ่ธนัวาคม 2554 ถึง พฤศจิกายน 2584   

86 LBTL  BTRS(T) คา่เช่าพืน้ท่ีใน บนัยนั ทรี ภเูก็ต ส าหรับการด าเนินงานของ บนัยนั ทรี สปา       14 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, 
KCH      สญัญาเร่ิมตัง้แต ่1 มกราคม 2540 และจะสิน้สดุสญัญา เมื่อสญัญาความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

ระหวา่ง BTRS(T)  และ LBTL สิน้สดุลง 
 

     - สญัญาเช่าพืน้ท่ีส านกังานและห้องเก็บของในโรงแรมบนัยนั ทรี ภเูกต็ (พืน้ท่ี 521.53 ตารางเมตร)
ตัง้แต ่1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2559 

    

     - คา่บริการจากการให้เช่า บนัยนั ทรี แมเนจเม้นท์ อคาเดมี ตัง้แต ่1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 
2559 

    
         

87 PKRD BTRS(T) เช่าท่ีดินเป็น ส าหรับการด าเนินงานของ บนัยนั ทรี สปา 1-3-24.5 ไร่ (โฉนดท่ีดนิ # 1378) เร่ิมตัง้แต ่1 
เมษายน 2017 ท่ีจะ 31 ธนัวาคม 2019    

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

88 TWPL  BTRS(T) คา่เช่าและคา่บริการพืน้ท่ีของอาคารไทยวา และโรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ 10 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, 
KCH      - สญัญาเช่าส าหรบั ชัน้ 19 ถึง 21 (พืน้ท่ีรวม 1,178 ตารางเมตร) ท่ีโรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ สญัญา

ตัง้แต ่1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธนัวาคม 2560 
 

           
     - สญัญาเช่าส าหรบั ชัน้ 22 ท่ีโรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพเพ่ือใช้เป็นส านกังาน (พืน้ท่ี 303 ตารางเมตร) 

ตัง้แต ่1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธนัวาคม 2560 
      

     - สญัญาเช่าส าหรบั ชัน้ 5 อาคารไทยวา  (พืน้ท่ีเกบ็ของ  พืน้ท่ี 10 ตารางเมตร) ตัง้แต ่1 กมุภาพนัธ์ 
2558 ถึง  31 มกราคม  2561 และพืน้ท่ีชัน้ 23 (พืน้ท่ี 537 ตารางเมตร) และพืน้ท่ีชัน้ 24 (พืน้ท่ี 56 
ตารางเมตร) ตัง้แต ่1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2559  

- สญัญาเช่าพืน้ท่ีชัน้ลา่ง อาคารไทยวา  (พืน้ท่ี 80 ตารางเมตร) ตัง้แต ่1 กมุภาพนัธ์ 2557 ถึง 31 
มกราคม 2558 ตอ่อาย ุตัง้แต ่1 กมุภาพนัธ์ 2558 ถึง 31 มกราคม 2559 

      

89 TWPL TDC คา่เช่าและคา่บริการพืน้ท่ีชัน้ 8 ของอาคาร ไทยวา  
- พืน้ท่ี 382 ตารางเมตร สญัญาเช่า 3 ปี ตัง้แต ่1 กมุภาพนัธ์ 2556 ถึง 31 มกราคม 2559 

2 - - HRH 

90   คา่เช่าและคา่บริการรับ (< 1 ล้านบาท) 1    

ผลตอบแทนการให้เช่าหน่วยห้องพกัในโรงแรม       

91 CGL PTBH ผลตอบแทนจากหน่วยห้องพกัในโรงแรมองัสนา รีสอร์ท แอนด์ สปา บินตนั 4 TRL C - 

ค่าบริการในการด าเนินกิจการโรงแรมรับ       

92 LSC BTRS(T) คา่บริการซกัรีด คา่บริการรถรับสง่พนกังาน และอ่ืนๆ ท่ีเรียกเก็บจาก บนัยนั ทรี สปา ภเูกต็ 5 BTRS(T) C CH, CSH 
93   คา่บริการในการด าเนินกิจการโรงแรมรับ (< 1 ล้านบาท) 1    
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  ผู้รับ ผู้จ่าย รายละเอียดของรายการ/ สัญญา มูลค่าในปี 
2560 

(ล้านบาท) 

บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ลักษณะของ
ความสัมพันธ์ 

กรรมการท่ีมีส่วน 
ได้เสียร่วม 

ค่าอบรมพนักงานจ่าย       

94 BTHR(T) BGL การอบรมท่ีจดัให้แกพ่นกังานลากนู่า ภเูก็ต โดยปันสว่นคา่ใช้จ่ายตามจริงกบัทกุกิจการ 3 BTRS(T) C CSH, ESHL 

95 BTHR(T) LBTL การอบรมท่ีจดัให้แกพ่นกังานลากนู่า ภเูก็ต โดยปันสว่นคา่ใช้จ่ายตามจริงกบัทกุกิจการ 3 BTRS(T) C CSH, ESHL 

96 BTHR(T) LSC การอบรมท่ีจดัให้แกพ่นกังานลากนู่า ภเูก็ต โดยปันสว่นคา่ใช้จ่ายตามจริงกบัทกุกิจการ 1 BTRS(T) C CSH 

97 BTHR(T) PKRD การอบรมท่ีจดัให้แกพ่นกังานลากนู่า ภเูก็ต โดยปันสว่นคา่ใช้จ่ายตามจริงกบัทกุกิจการ 1 BTRS(T) C CSH, ESHL 

98 BTHR(T) TWPL การอบรมท่ีจดัให้แกพ่นกังานลากนู่า ภเูก็ต โดยปันสว่นคา่ใช้จ่ายตามจริงกบัทกุกิจการ 1 BTRS(T) C CSH, ESHL 

99   คา่อบรมพนกังานจ่าย(< 1 ล้านบาท) 1    

เงนิปันผลจ่าย     

100 BTH BTG(T) เงินปันผลจ่าย 22 BTH A, B - 

ขายเงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม     

101 BTG(S) SLJS ขายเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 6 BTH A, B ESHL 

102 LBTL SLJS ขายเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 211 BTH B ESHL 

รายการธุรกิจกับผู้บริหารและกรรมการ     

103 LGL CSH ขายอสงัหาริมทรัพย์ 8 CSH กรรมการ LGL - 

104 TWR CSH ขายอสงัหาริมทรัพย์ 21 CSH กรรมการ TWR - 

105 KPH LRH ผลตอบแทนการให้เช่าหน่วยห้องพกัในโรงแรม 1 KPH กรรมการ LRH - 

106 CSN LRH ผลตอบแทนการให้เช่าหน่วยห้องพกัในโรงแรม 1 CSN คูส่มรส KPH - 



 
รายการธุรกิจภายในกลุ่ม โดยบริษัทแห่งหน่ึงมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ในปี 2560 
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  ผู้รับ ผู้จ่าย รายละเอียดของรายการ/ สัญญา 
มูลค่าใน  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ลักษณะของ
ความสัมพันธ์ 

กรรมการท่ีมี
ส่วนได้เสียร่วม 

เรียกเกบ็เงนิแทนระหว่างรีสอร์ท         

1 BTG(T) BGL เรียกเก็บเงินแทนระหวา่งรีสอร์ท เป็นการรับช าระเงินแทนจากลกูค้าและน าสง่ให้กบัผู้ให้บริการ      1 BTH A, B AS, CH, CSH,  
ESHL, KCH, 

KW, SDR 
2 BTG(T) LBTL  เรียกเก็บเงินแทนระหวา่งรีสอร์ท เป็นการรับช าระเงินแทนจากลกูค้าและน าสง่ให้กบัผู้ให้บริการ      8 BTH A, B AS, CH, CSH, 

ESHL, KCH, 
SDR 

3 BTG(T) LGL  เรียกเก็บเงินแทนระหวา่งรีสอร์ท เป็นการรับช าระเงินแทนจากลกูค้าและน าสง่ให้กบัผู้ให้บริการ      3 BTH A, B AS, CH, CSH, 
KW, SDR 

4 BTG(T)  TWPL รับช าระเงินแทนจากลกูค้าและน าสง่ให้กบัผู้ให้บริการ      4 BTH A, B AS, CH, CSH, 
ESHL, KCH, 

SDR 
5   เรียกเก็บเงินแทนระหวา่งรีสอร์ท  (< 1 ล้านบาท) 1    

ซือ้สินค้า        
6 BTG(T) LBTG เป็นตวัแทนซือ้สินค้าให้ 1 BTH A, B CSH, ESHL 
7 BTG(T) BGL ซือ้ของใช้ห้องพกัแขกเพ่ือใช้ในกิจการโรงแรม 7 BTH A, B AS, CH, CSH, 

ESHL, KCH, 
KW, SDR   

8 BTG(T) BTG(S) เป็นตวัแทนซือ้สินค้าให้ 1 BTH A, B CSN, ESHL, 
SDR 

9 BTG(T) LBTL ซือ้ของใช้ห้องพกัแขกเพ่ือใช้ในกิจการโรงแรม 9 BTH A, B AS, CH, CSH, 
ESHL, KCH, 

SDR 
10 BTG(T) LVL ซือ้ของใช้ห้องพกัแขกเพ่ือใช้ในกิจการโรงแรม 1 BTH A, B AS, CH, CSH, 

ESHL, KW, SDR 

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

SDR 
12 BTG(T) TWPL  ซือ้ของใช้ห้องพกัแขกเพ่ือใช้ในกิจการโรงแรม 15 BTH A, B AS, CH, CSH, 

ESHL, KCH, 
SDR,  

13   ซือ้สินค้า (< 1 ล้านบาท) 1    

เบกิชดเชยค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน       
14 BTG(S) BTG(T) เรียกเก็บคนืส าหรับคา่ใช้จ่าย สว่นใหญ่เก่ียวเน่ืองกบัคา่เดนิทาง และคา่ขนสง่ 5 BTH A, B CSN, ESHL, 

SDR 

15 LBTL BTG(T) เรียกเก็บคนืคา่สาธารณปูโภค และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ สว่นใหญ่เก่ียวเน่ืองกบัการเช่าพืน้ท่ี 1 BTH A, B AS, CH, CSH, 
ESHL, KCH, 

SDR  
16 TWPL BTG(T) เรียกเก็บคนืคา่สาธารณปูโภค และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ  สว่นใหญ่เก่ียวเน่ืองกบัการเช่าพืน้ท่ี  1 BTH A, B AS, CH, CSH, 

ESHL, KCH, 
SDR  

17   เบิกชดเชยคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน (< 1 ล้านบาท) 1    
ค่าเช่าและค่าบริการ        
18 LBTL 

  
  

BTG(T) 
  
  

- สญัญาเช่าพืน้ท่ีส าหรับ บนัยนั ทรี แกลเลอร่ี 3 ร้านท่ีโรงแรมบนัยนั ทรี ภเูก็ต สญัญาเช่า 3 ปี 
ตัง้แต ่1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2559 

2 BTH A, B AS, CH, CSH,  
ESHL, KCH, 

SDR   - สญัญาเช่าพืน้ท่ีส านกังานและห้องเก็บของใน (พืน้ท่ี 46.2 ตารางเมตร) โรงแรมบนัยนั ทรี ภเูกต็ 
ตัง้แต ่1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2559 

  

19 TWPL 
  
  
  

BTG(T) 
  
  
  

- สญัญาเช่าพืน้ท่ี ส าหรับร้านแกลเลอร่ี และส านกังาน ท่ีอาคารไทยวา และโรงแรมบนัยนั ทรี 
กรุงเทพ 

3 BTH 
  
  
  

A, B 
  
  
  

AS, CH, CSH, 
ESHL, KCH, 

SDR    - สญัญาเช่าส าหรบัร้านแกเลอร่ีชัน้ 1 และชัน้ 21 ท่ีโรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ ตัง้แต ่1 มกราคม 
2558 ถึง 31 ธนัวาคม 2560   

  - สญัญาเช่าพืน้ท่ีส านกังานชัน้ 22 (303 ตารางเมตร) ท่ีโรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ ตัง้แต ่          
1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธนัวาคม 2560 

      - สญัญาเช่าห้องเก็บสนิค้าชัน้ใต้ดิน (138 ตารางเมตร) อาย ุ3 ปี ตัง้แต ่1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 
31 ตลุาคม 2562 

- สญัญาเช่าพืน้ท่ีชัน้ลา่ง (พืน้ท่ี 60 ตารางเมตร) ท่ีอาคารไทยวา ตัง้แต ่1 กมุภาพนัธ์ 2558 ถึง 
31 มกราคม 2559 ตอ่อายตุัง้แต ่1 กมุภาพนัธ์ 2559 ถึง 31 มกราคม 2560 

      

 

หมายเหต ุ: 
(A)  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
(B)  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ (LRH) 
(C)  บริษัทท่ีมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ LRH เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
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ช่ือย่อบริษัท  
 
ADPL บริษัท อาคเิทรฟ ดีไซน์ แอนด์ แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั 
AVCI บริษัท เอวีซี อินโดนีเซีย จ ากดั 
BGL บริษัท บางเทาแกรนด์ จ ากดั 
BTDP บริษัท บนัยนั ทรี ดเิวลลอปเมนท์ No.1 จ ากดั 
BTG(S) บริษัท บนัยนั ทรี แกลเลอร่ี (สงิคโปร์) จ ากดั 
BTG(T) บริษัท บนัยนั ทรี แกลเลอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั  
BTH บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
BTHR บริษัท บนัยนั ทรี โฮเทล็ แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั 
BTHR(T) บริษัท บนัยนั ทรี โฮเทล็ แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จ ากดั 
BTI บริษัท บนัยนั ทรี อินเวสเม้นท์ จ ากดั 
BTMG บริษัท บนัยนั ทรี มาร์เกตติง้ กรุ๊ป จ ากดั 
BTRS(T) บริษัท บนัยนั ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จ ากดั 
BTS บริษัท บนัยนั ทรี สปา จ ากดั  
CGL บริษัท เชียร์ โกลเดน จ ากดั 
CMGL บริษัท คลบัเมนเนจเมนท์ จ ากดั 
GPS บริษัท จีพีเอส ดเิวลลอปเมนต์ เซอร์วิส จ ากดั 
HVRS บริษัท ฮิล วิว รีสอร์ท (เซย์เชล) จ ากดั  
LBTG บริษัท ลเิจียง บนัยนั ทรี แกลเลอร่ี เทรดดิง้ จ ากดั 
LBTH บริษัท ลเิจียง บนัยนั ทรี โฮเทล็ จ ากดั 
LBTL บริษัท ลากนู่า บนัยนั ทรี จ ากดั 
LGL บริษัท ลากนู่า แกรนด์ จ ากดั 
LHC บริษัท ลากนู่า ฮอลเิดย์ คลบั จ ากดั 
LRH บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล็ จ ากดั (มหาชน) 
LSC บริษัท ลากนู่าเซอร์วิส จ ากดั 
LVCL บริษัท ลากนู่า เวียดนาม จ ากดั 
LVL บริษัท ลากนู่า วิลเลจ จ ากดั 
MAPL บริษัท มลัดีฟ องัสนา จ ากดั 
MBPL บริษัท มลัดีฟ เบย์ จ ากดั 
PCRI พีที แคสเซยี รีสอร์ท อินเวสเมนท์ 
PKRD บริษัท ภเูก็ต รีสอร์ท ดีเวลลอปเมนต์ จ ากดั 
PTBH บริษัท บินตนั โฮเทล็ จ ากดั 
PTMB  บริษัท แมเนจเม้นท์ บนัยนั ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จ ากดั 
SLJS บริษัท แซงจวัร่ี ลเิจียง (S) จ ากดั 
TDC บริษัท ส าปะหลงัพฒันา จ ากดั 
TRL บริษัท ทรอปิคอล รีสอร์ท จ ากดั 
TWPC บริษัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน) 
TWPL บริษัท ไทยวาพลาซา่ จ ากดั 
TWR บริษัท ทีดบับริวอาร์ โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
VM บริษัท วบับินเวสท์ มลัดีฟ จ ากดั 
WLH บริษัท หวัน่หย ูเลเชอร์ เฮลท์ (เซี่ยงไฮ้) จ ากดั 
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ช่ือย่อกรรมการ 
 

 

APV นายเอเรียล พี วีร่า 
AS นางสาวอารีวรรณ์ ศรีวิชชพุงษ์ 
CH นายควน เชท  
CSH นายชานคราร์ ชานดราน 
CSN 
DM 

นางเชียง ซี งอ แคลร์ 
นายดีจไูนดี มสัค ู

ESHL นายเอ็ดดี ้ซี ฮ็อก ไล 
HRH นายโฮ เรน ฮวา 
KCH นายโฮ กวงจิง  
KPH นายโฮ กวงปิง  
KO นางก่ิงกาญจน์ โอฬารกาญจนิน 
KW นายกนต์ธีร์ วรพิทยตุ 
SDR นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง้ 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
 

13.1 สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
 
 13.1.1 สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีและนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี 
 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ส าหรับงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ส าหรับปี 2560 คือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตเลขที่ 5659 ของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 
ออกรายงานการตรวจสอบอยา่งไมมี่เง่ือนไข 
 
งบการเงินได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึง่ก าหนดให้ปฏบิตัิตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏบิตัิงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญั 
 
ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไมมี่เง่ือนไขตอ่งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่  31 ธันวาคม 2560 และแถลงว่างบการเงินได้
แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดโดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ส าหรับงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปี 2559 คือ โสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่
3182 ของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ส าหรับงบการเงินของบริษัทยอ่ยส าหรับปี 2559 คือ รสพร 
เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่5659 ของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 
ออกรายงานการตรวจสอบอยา่งไมมี่เง่ือนไข 

 
งบการเงินได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึง่ก าหนดให้ปฏบิตัิตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏบิตัิงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญั 

 
ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไมมี่เง่ือนไขตอ่งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่  31 ธันวาคม 2559 และแถลงว่างบการเงินได้
แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
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ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ส าหรับงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย ส าหรับปี 2558 คือ รสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขที่ 5659 ของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 
ออกรายงานการตรวจสอบอยา่งไมมี่เง่ือนไข 
 
งบการเงินได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึง่ก าหนดให้ปฏบิตัิตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏบิตัิงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญั 

 
ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไมมี่เง่ือนไขตอ่งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่  31 ธันวาคม 2558 และแถลงวา่งบการเงินได้
แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจบุนัและที่จะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงันี  ้

ก.    มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
 
ในระหวา่งปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบญัชี ฉบบัใหม ่ซึง่มีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชี
ที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้
เพื่อให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและ
ค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผู้ ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมา
ถือปฏิบตัินีไ้มมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย  

ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

 
ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซึง่มีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงั
วันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยเชื่อวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั
ตอ่งบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบตัิ 
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         13.1.2 สรุปงบการเงนิ 
 

        งบก าไรขาดทุนรวม                                                                                                                                   หน่วย : บาท 
    

  งบการเงนิรวม 
  2560 2559 2558 

 
     

รายได้      
รายได้จากกิจการโรงแรม   3,657,314,373 3,483,554,597 3,108,617,130 
รายได้จากกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์   927,254,458 1,305,895,061 2,348,479,352 
รายได้จากกิจการให้เชา่พืน้ที่อาคารส านกังาน  95,118,935 90,827,134 86,427,410 
รายได้อ่ืน  177,876,349 461,380,608 114,705,625 
รวมรายได้   4,857,564,115 5,341,657,400 5,658,229,517 
ค่าใช้จ่าย      
ต้นทนุของกิจการโรงแรม   2,085,772,044 2,002,259,840 1,839,228,448 
ต้นทนุของกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์   619,146,148 842,835,961 1,504,468,651 
ต้นทนุของกิจการให้เชา่พืน้ที่อาคารส านกังาน  43,023,352 49,581,444 44,257,387 
คา่ใช้จา่ยในการขาย    408,734,719 359,094,920 382,738,784 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  1,389,514,749 1,336,405,109 1,360,504,289 
รวมค่าใช้จ่าย   4,546,191,012 4,590,177,274 5,131,197,559 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษัท

ร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
 

311,373,103 751,480,126 527,031,958 

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม  (3,121,399) (49,605,032) (45,041,156) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  308,251,704 701,875,094 481,990,802 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน  (176,782,230) (190,195,577) (166,147,594) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  131,469,474 511,679,517 315,843,208 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้   (68,361,052) (133,891,494) (139,409,887) 
ก าไรส าหรับปี  63,108,422 377,788,023 176,433,321 

การแบ่งปันก าไร     

สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ   59,535,487 380,251,507 175,262,057 
สว่นที่เป็นของผู้ มีสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย  3,572,935 (2,463,484) 1,171,264 
  63,108,422 377,788,023 176,433,321 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน  
ก าไรสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 
0.36 2.28 1.05 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                                                                                                                                                   หน่วย : บาท 

 
  งบการเงนิรวม 
  2560 2559 2558 
     
ก าไรส าหรับปี  63,108,422 377,788,023 176,433,321 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน     
   ที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ  6,191,041 (3,515,821) 2,545,464 
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
   ส าหรับผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน – สทุธิจากภาษีเงินได้  - - (7,984,789) 
สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืนจากบริษัทร่วม  (19,261,500) (28,147,939) 18,662,774 
ผลก าไรที่ยงัไมรั่บรู้จากหลกัทรัพย์เพ่ือขาย – สทุธิจากภาษีเงินได้  - (152,957,945) 98,718,926 
สว่นเกินทนุจากการตีราคาที่ดินและอาคารเพิ่มขึน้ (โอนกลบั) – สทุธิจาก
ภาษีเงินได้ 

 

- 
 

896,971,135 
 

- 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี  (13,070,459) 712,349,430 111,942,375 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  50,037,963 1,090,137,453 288,375,696 

     
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม     
สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ   48,329,907 1,085,442,308 286,293,947 
สว่นที่เป็นของผู้ มีสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย  1,708,056 4,695,145 2,081,749 
  50,037,963 1,090,137,453 288,375,696 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม                                                                                                                      หน่วย : บาท 
                                                                                                                                                                                                             

  งบการเงนิรวม 
   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
  2560 2559 2558 

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด   1,009,981,428 669,769,787 859,881,278 
เงินลงทนุชัว่คราว – เงินฝากประจ าระยะสัน้  13,006,461 12,885,011 10,719,374 
เงินฝากสถาบนัการเงินระยะสัน้ที่มีภาระค า้ประกนั  - - 75,930,055 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  704,568,196 671,731,602 635,439,326 
สินค้าคงเหลือ   112,597,365 114,938,229 129,484,970 
ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์   3,985,979,399 3,539,955,487 3,787,142,311 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น   138,879,245 156,820,494 200,791,227 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   5,965,012,094 5,166,100,610 5,699,388,541 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระค า้ประกนั  41,189 41,189 41,189 
เงินฝากประจ าระยะยาว  2,178,200 2,178,200 2,178,200 
ลกูหนีก้ารค้าระยะยาว   322,174,524 393,400,576 457,995,364 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม   928,399,146 1,082,787,678 383,086,601 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น   606,364,594 606,364,594 1,132,188,540 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ  1,165,333,970 1,149,510,731 1,120,761,173 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์   11,299,858,680 11,742,223,905 10,687,451,126 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  98,127,654 83,964,488 113,538,768 
คา่ความนิยม  407,903,881 407,903,881 407,903,881 
สิทธิการเชา่   11,460,947 14,206,019 17,279,331 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น   76,852,868 76,666,384 69,459,076 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  14,918,695,653 15,559,247,645 14,391,883,249 
รวมสินทรัพย์   20,883,707,747 20,725,348,255 20,091,271,790 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)                                                                                                                         หน่วย : บาท 

                                                                                                                                                                                           
  งบการเงนิรวม 
  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

  2560 2559 2558 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น      
หนีสิ้นหมุนเวียน      
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน   510,000,000 515,000,000 554,803,557 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  924,894,679 819,841,816 959,252,849 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี    518,609,850 590,860,000 469,750,000 
หุ้นกู้ชนิดไมมี่ประกนัที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  497,979,879 - - 
ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย   38,182,203 43,802,222 62,547,936 
เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า  812,247,751 391,616,838 546,545,142 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น   166,557,930 163,639,624 140,483,145 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน   3,468,472,292 2,524,760,500 2,733,382,629 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน      
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน– สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระ  

ภายในหนึ่งปี  
 

2,207,869,615 2,456,960,726 2,819,388,750 
หุ้นกู้ชนิดไมมี่ประกนั  - 495,913,040 493,846,200 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  55,168,000 59,611,030 63,605,646 
ประมาณการหนีส้ินเก่ียวกบัคดีฟอ้งร้อง  41,017,534 40,575,712 40,132,680 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี  2,339,128,136 2,356,960,085 2,166,335,216 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น   111,373,992 206,264,828 99,409,011 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน  4,754,557,277 5,515,285,421 5,682,717,503 
รวมหนีสิ้น   8,223,029,569 8,040,045,921 8,416,100,132 
ส่วนของผู้ถือหุ้น      
ทนุเรือนหุ้น     
         ทนุจดทะเบียน 
         หุ้นสามญั 211,675,358 หุ้น มลูคา่หุ้นละ  10 บาท 

 

2,116,753,580 2,116,753,580 2,116,753,580 

         ทนุที่ออกและช าระเต็มมลูคา่แล้ว    
         หุ้นสามญั 166,682,701 หุ้น มลูคา่หุ้นละ  10 บาท 

 
1,666,827,010 1,666,827,010 1,666,827,010 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั   2,062,460,582 2,062,460,582 2,062,460,582 
ทนุส ารอง  568,130,588 568,130,588 568,130,588 
ก าไรสะสม      
       จดัสรรแล้ว – ส ารองตามกฎหมาย   211,675,358 211,675,358 211,675,358 
       ยงัไมไ่ด้จดัสรร   2,970,280,205 2,952,374,270 2,642,748,247 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น  4,922,513,837 4,935,426,870 4,239,617,362 
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  12,401,887,580 12,396,894,678 11,391,459,147 
สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย  258,790,598 288,407,656 283,712,511 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   12,660,678,178 12,685,302,334 11,675,171,658 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น   20,883,707,747 20,725,348,255 20,091,271,790 
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งบกระแสเงนิสดรวม                                                                                                                                                         หน่วย : บาท 

  
  งบการเงนิรวม 

  2560 2559 2558 

 กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน      
 เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน   705,232,365 481,434,677 (199,584,148) 
 กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน      
 เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ   22,427,252 (306,942,050) (516,452,758) 
 กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ      
 เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน   (401,003,381) 361,128,358 1,129,627,588 
 ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินที่เป็นเงินตราตา่งประเทศสทุธิ  13,555,405 (3,475,760) 1,657,396 
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ   340,211,641 (190,111,491) 415,248,078 
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี   669,769,787 859,881,278 444,633,200 
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี   1,009,981,428 669,769,787 859,881,278 
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งบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ                                                                                                                                          หน่วย : บาท 

                                                                                                                                                                                                        
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2560 2559 2558 

รายได้      
รายได้จากกิจการโรงแรม   38,558,068 39,766,631 33,655,545 
รายได้จากกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  542,350 117,450,269 13,147,291 
รายได้จากกิจการให้เชา่พืน้ที่อาคารส านกังาน  21,506,254 23,295,595 31,673,108 
รายได้อ่ืน  302,722,669 809,209,643 132,428,362 
รวมรายได้   363,329,341 989,722,138 320,904,306 
ค่าใช้จ่าย      
คา่ใช้จา่ยของกิจการโรงแรม   29,920,230 31,991,782 26,411,793 
ต้นทนุของกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  - 65,277,756 7,782,287 
ต้นทนุของกิจการให้เชา่พืน้ที่อาคารส านกังาน  6,506,250 6,966,696 7,107,548 
คา่ใช้จา่ยในการขาย   892,091 6,868,880 3,377,801 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร   173,317,066 170,457,917 167,916,446 
รวมค่าใช้จ่าย   201,635,637 281,563,031 212,595,875 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษี
เงนิได้ 

 
152,693,704 708,159,107 (1,691,569) 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน  (48,974,858)  (59,300,084) (32,566,209) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  103,718,846 648,859,023 (34,257,778) 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้  (9,737,847)  3,285,174 11,984,074 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี  93,980,999 652,144,197 (22,273,704)  

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)     
สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  93,980,999 652,144,197 (22,273,704) 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน      
ก าไร(ขาดทนุ)สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  0.36 3.91 (0.13) 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ                                                                                                                                    หน่วย : บาท                

 
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2560 2559 2558 

  
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี  93,980,999 652,144,197 (22,273,704) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
   ส าหรับผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน – สทุธิจากภาษีเงิน
ได้ 

 

- - (5,147,571) 
ผลก าไรที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย – 
สทุธิจากภาษีเงินได้ 

 

- (395,730,322) 98,718,926 
สว่นเกินทนุจากการตีราคาที่ดินและอาคารเพิ่มขึน้ (โอนกลบั) –        
สทุธิจากภาษีเงินได้ 

 

- 5,732,852 - 
ก าไรเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี  - (389,997,470) 93,571,355 
 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 

 
93,980,999 262,146,727 71,297,651 

     
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม     
สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  93,980,999 262,146,727 71,297,651 
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งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ                                                                                                                                 หน่วย : บาท 

  
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

  2560 2559 2558 

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด   40,237,700 18,206,259 25,640,769 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  46,323,003 182,268,078 169,471,964 
ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  127,156,741 120,224,314 185,502,070 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น   14,796,410 20,638,146 25,906,002 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   228,513,854 341,336,797 406,520,805 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินฝากประจ าระยะยาว  2,178,200 2,178,200 2,178,200 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย   4,242,655,371 4,269,025,777 4,269,025,077 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม  777,454,049 777,454,049 - 

เงินลงทนุระยะยาวอื่น  - - 525,823,948 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทยอ่ย  978,000,629 1,116,000,629 1,142,800,630 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ  185,726,984 186,037,559 198,210,268 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์   60,216,180 55,671,829 48,930,762 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น   1,290,452 1,300,854 1,352,152 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    6,247,521,885 6,407,668,897 6,188,321,737 
รวมสินทรัพย์    6,476,035,719 6,749,005,694 6,594,842,542 
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งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)                                                                                                                          หน่วย : บาท 

                                                                                                                                                                                           
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

  2560 2559 2558 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น      
หนีสิ้นหมุนเวียน      
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน   260,000,000 265,000,000 260,000,000 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  34,521,104 34,285,427 34,892,882 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  500,000 - 35,000,000 
เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า  179,933 490,555 404,695 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น   7,892,350 9,821,525 4,492,303 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน   303,093,387 309,597,507 334,789,880 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน      
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทยอ่ย  346,000,000 746,680,000 648,280,000 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี  

 
74,125,000 - - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  14,787,472 14,906,073 15,352,976 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี  117,208,534 107,470,687 208,255,229 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น   5,568,349 5,742,444 5,695,424 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน   557,689,355 874,799,204 877,583,629 
รวมหนีสิ้น  860,782,742 1,184,396,711 1,212,373,509 
ส่วนของผู้ถือหุ้น      
ทนุเรือนหุ้น     
         ทนุจดทะเบียน 
         หุ้นสามญั 211,675,358 หุ้น มลูคา่หุ้นละ  10 บาท     

 
2,116,753,580 2,116,753,580 2,116,753,580 

         ทนุที่ออกและช าระเต็มมลูคา่แล้ว    
         หุ้นสามญั 166,682,701 หุ้น มลูคา่หุ้นละ  10 บาท 

 
1,666,827,010 1,666,827,010 1,666,827,010 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั  2,062,460,582 2,062,460,582 2,062,460,582 
ก าไรสะสม      
      จดัสรรแล้ว – ส ารองตามกฎหมาย   211,675,358 211,675,358 211,675,358 
      ยงัไมไ่ด้จดัสรร   1,531,571,228 1,480,927,234 908,789,814 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น  142,718,799 142,718,799 532,716,269 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  5,615,252,977 5,564,608,983 5,382,469,033 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น   6,476,035,719 6,749,005,694 6,594,842,542 
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งบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการ                                                                                                                                 หน่วย : บาท 

  
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2560 2559 2558 

 กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน      
 เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน   72,507,695 49,777,177 (20,115,819) 
 กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน      
 เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ   323,915,751 (45,604,910) 336,486,563 
 กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ      
 เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน   (374,392,005) (11,606,777) (308,405,099) 
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ   22,031,441 (7,434,510) 7,965,645 
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี   18,206,259 25,640,769 17,675,124 
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี   40,237,700 18,206,259 25,640,769 
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 13.1.3 อัตราส่วนทางการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 

อัตราส่วนของงบการเงนิรวม 
 
 
 
LTD. 

      

  งบการเงนิรวม 

  2560  2559  2558 
 

อัตราส่วนสภาพคล่อง       

   อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.72  2.05  2.09 

   อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.47  0.50  0.51 

   อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.24  0.18  (0.07) 

   อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 7.44  8.11  11.20 

   ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 48.39  44.39  32.14 

   อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ เทา่ 18.33  16.38  15.50 

   ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วนั 19.64  21.97  23.22 

   อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เทา่ 2.76  3.56  5.23 

   ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 130.43  101.12  68.83 

   การหมนุเวียนเงินสด วนั (62.41)  (34.76)  (13.47) 
       
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร       

   อตัราก าไรขัน้ต้น % 

% 

41.28  40.69  38.88 

   อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 6.65  15.40  9.51 

   อตัราก าไรสทุธิ % 1.23  7.12  3.10 

   อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 0.47  3.12  1.52 

       

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน       

   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม % 0.29  1.86  0.90 

   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 3.33  5.83  4.21 

   อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพย์ เทา่ 0.23  0.26  0.29 
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อัตราส่วนของงบการเงนิรวม (ต่อ) 
  งบการเงนิรวม 
  2560  2559  2558 

 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ       

   อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.65  0.63  0.72 

   อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 5.69  4.30  0.33 

   อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash basis) เทา่ 0.84  0.46  (0.14) 

   อตัราการจา่ยเงินปันผล % 72.79  16.66  34.24 
       
อัตราส่วนต่อหุ้น       

   มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น  บาท 75.96  76.10  70.04 

   ก าไรสทุธิตอ่หุ้น บาท 0.35  2.28  1.05 

   เงินปันผลตอ่หุ้น บาท 0.26  0.38  0.36 
       

อัตราการเติบโต       

   สินทรัพย์รวม % 
 

0.76  3.16  7.36 

   หนีส้ินรวม % 
% 

2.28  (4.47)  15.19 

   รายได้รวม % 
% 

(9.06)  (5.59)  39.70 

   คา่ใช้จา่ยรวม % 
% 

(0.96)  (10.54)  34.25 

   ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ % 
% 

(84.34)  116.96  866.15 
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อัตราส่วนของงบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 

      

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2560  2559  2558 
 

อัตราส่วนสภาพคล่อง       

   อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.75  1.10  1.21 

   อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.14  0.08  0.10 

   อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.24  0.15  (0.05) 

   อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 8.41  24.10  8.49 

   ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 42.81  14.94  42.40 

   อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ เทา่ -  -  - 

   ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วนั -  -  - 

   อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เทา่ 23.08  9.65  6.85 

   ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 15.60  37.31  52.55 

   การหมนุเวียนเงินสด วนั 27.21  (22.37)  (10.15) 

       

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร       

   อตัราก าไรขัน้ต้น % 

% 

39.90  42.26  47.37 

   อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 251.94  392.30  (2.16) 

   อตัราก าไรสทุธิ % 25.87  65.89  (10.56) 

   อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 1.57  11.91  (0.42) 

       

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน       

   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม % 1.42  9.77  (0.33) 

   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 41.70  269.11  (7.41) 

   อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพย์ เทา่ 0.05  0.15  0.03 
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อัตราส่วนของงบการเงนิเฉพาะกิจการ (ต่อ)       
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  

  2560  2559  2558 
 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ       

   อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.15  0.21  0.23 

   อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 2.47  1.90  0.57 

   อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash basis) เทา่ 0.04  0.26  - 

   อตัราการจา่ยเงินปันผล % 46.11  9.71  (269.40) 

       

อัตราส่วนต่อหุ้น       

     มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น บาท 33.69  33.38  32.29 

     ก าไรสทุธิตอ่หุ้น บาท 0.56  3.91  (0.13) 

     เงินปันผลตอ่หุ้น บาท 0.26  0.38  0.36 

       

อัตราการเติบโต       

     สินทรัพย์รวม % (4.04)  2.34  (3.18) 

     หนีส้ินรวม % (27.32)  (2.31)  (18.04) 

     รายได้รวม % (63.29)  369.28  (49.55) 

     คา่ใช้จา่ยรวม % (25.19)  32.44  (17.20) 

     ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ % 85.59  3,027.87  125.45 
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14. ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
 

14.1 การวิเคราะห์การด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 
 

ส ำหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัท ลำกูน่ำ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ำกัด (มหำชน) แสดงผลก ำไรสทุธิ 60 ล้ำนบำท ซึ่งลดลง 320 
ล้ำนบำทเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

  
รำยได้รวมส ำหรับปี เม่ือเทียบกบัปีก่อนลดลง 484 ล้ำนบำท สว่นใหญ่เน่ืองจำก 

    
 รำยได้จำกกิจกำรโรงแรม ซึง่ประกอบด้วยธุรกิจโรงแรม สนำมกอล์ฟ และร้ำนขำยสินค้ำ มียอดเพิ่มขึน้จำกปีก่อน 174 ล้ำนบำท โดยเกิด

จำกผลจำกผลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อนของทัง้โรงแรมในลำกนู่ำ ภเูก็ต และโรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ 
 

 รำยได้จำกกิจกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ซึง่ประกอบด้วยธุรกิจขำยอสงัหำริมทรัพย์และขำยสิทธิกำรพกัในที่พกัตำกอำกำศ มียอดลดลง 
379 ล้ำนบำท เน่ืองจำกกำรรับรู้รำยได้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์โครงกำรดสุิต วิลล่ำ, บนัยนั ทรี แกรนด์ เรสซิเด้นซ์, บนัยนั ทรี สปำ 
พล ูวิลลำ่ และแคสเซีย ภเูก็ต และยอดขำยสิทธิกำรพกัในที่พกัตำกอำกำศมีมลูค่ำลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อน โดยถกูชดเชยบำงส่วนด้วย
กำรเพิ่มขึน้ของยอดขำยในโครงกำร ลำกนู่ำ วิลเลจ   

 

 รำยได้จำกกิจกำรให้เชำ่พืน้ที่อำคำรส ำนักงำน ซึ่งรวมกำรให้เชำ่ร้ำนค้ำ เพิ่มขึน้ 4 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นผลจำกผู้ เช่ำและอตัรำค่ำเช่ำ
ของอำคำรไทยวำ 1 เพ่ิมขึน้   

 

 รำยได้อ่ืนลดลง 283 ล้ำนบำท สว่นใหญ่เกิดจำกก ำไรที่เกิดขึน้ครัง้เดียวและรำยได้เงินปันผลของบริษัท ไทยวำ จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน
เงินรวม 373 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทนุจำกเงินลงทนุระยะยำวอ่ืนไปเป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วมในปี 2559 
โดยถกูชดเชยบำงสว่นด้วยกำรเพิ่มขึน้ของก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุจ ำนวนเงิน 116 ล้ำนบำทในปี 2560 

   
คำ่ใช้จำ่ยรวมลดลง 44 ล้ำนบำท เม่ือเทียบกบัปีก่อน สว่นใหญ่เน่ืองจำก 

 
 ต้นทนุของกิจกำรโรงแรมเพ่ิมขึน้ 84 ล้ำนบำท สว่นใหญ่เป็นไปตำมรำยได้จำกกิจกำรโรงแรมที่เพ่ิมขึน้ 

 

 ต้นทนุของกิจกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ลดลง 224 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นผลจำกรำยได้จำกกิจกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ที่ลดลงใน
ระหวำ่งงวด และต้นทนุขำยสิทธิกำรพกัในที่พกัตำกอำกำศที่ลดลง 

 

 ต้นทุนของกิจกำรให้เช่ำพืน้ที่อำคำรส ำนักงำนลดลง 7 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นผลจำกค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำงส ำหรับกำรปรับปรุงอำคำร
ลดลง 

 

 คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยเพ่ิมขึน้ 50 ล้ำนบำท ซึง่สว่นใหญ่เกิดจำกคำ่นำยหน้ำของกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ 
  

 คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรเพ่ิมขึน้ 53 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นผลจำกกำรเพ่ิมขึน้ของต้นทนุพนักงำน และขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยน โดย
ถกูชดเชยบำงสว่นด้วยกำรลดลงของคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

 
ส่วนแบ่งขำดทนุจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 46 ล้ำนบำท เป็นผลจำกก ำไรของ บมจ. ไทยวำ (บริษัทเร่ิมรับรู้มลูค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย
ตัง้แตเ่ดือนมกรำคม 2560)  

 

คำ่ใช้จำ่ยทำงกำรเงินลดลง 13 ล้ำนบำทเม่ือเทียบกบัปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจำกกำรลดลงของยอดเงินกู้ยืมคงเหลือและอตัรำดอกเบีย้ในปี
ปัจจบุนั 
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คำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้ลดลง 66 ล้ำนบำทเม่ือเทียบกบัปีก่อน สว่นใหญ่เป็นผลจำกขำดทนุทำงภำษีที่ไมไ่ด้ใช้ลดลงในปีปัจจบุนั 
 

ก ำไรส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทย่อยจ ำนวนเงิน 4 ล้ำนบำทในงวดปัจจบุนั เมื่อเทียบกับขำดทนุจ ำนวน     
2 ล้ำนบำทในปีก่อน ซึง่สว่นใหญ่เป็นผลจำกกำรขำยเงินลงทนุในปีปัจจบุนัประกอบกบัผลขำดทนุที่ลดลงของธุรกิจร้ำนขำยสินค้ำ 

 
จำกเหตผุลดงักลำ่วข้ำงต้น สง่ผลให้บริษัทฯ แสดงผลก ำไรในปี 2560 ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน 
 
การด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม 

 หน่วย : ล้ำนบำท 

 2560 % 2559 % 2558 % 

รายได้ 

ค่าใช้จ่าย 

ก าไรขัน้ต้นจากการด าเนินงาน 

3,657 

2,086 

1,571 

100 

57 

43 

3,484 

2,002 

1,482 

100 

57 

43 

3,109 

1,839 

1,270 

100 

59 

41 

 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนของธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึน้ 173 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เพิ่มขึน้ 84 ล้ำนบำทเม่ือเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้
บริษัทฯ มีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึน้จ ำนวน 89 ล้ำนบำท ส ำหรับอัตรำก ำไรขัน้ต้นจำกกำรด ำเนินงำนคิดเป็นร้อยละ 43 เท่ำกับปี 
2559 แตม่ำกกวำ่ปี 2558 (ซึง่อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 41) โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก  

   
 รำยได้ของกลุม่โรงแรมเพ่ิมขึน้โดยเฉพำะโรงแรม บนัยนั ทรี กรุงเทพ เป็นผลจำกกำรด ำเนินงำนที่ดีเลิศ  

 

 คำ่ใช้จำ่ยที่เพ่ิมขึน้เป็นผลจำกรำยได้จำกกิจกำรโรงแรมที่เพ่ิมขึน้ 
 

ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ  
                           หน่วย: ล้ำนบำท 

 2560 % 2559 % 2558 % 

รายได้ 

ค่าใช้จ่าย 

ก าไรขัน้ต้นจากการด าเนินงาน 

927 

619 

308 

100 

67 

33 

1,306 

   843 

  463 

100 

65 

35 

2,349 

1,504 

  845 

100 

64 

36 

           
รำยได้ที่ลดลง 379 ล้ำนบำทและค่ำใช้จ่ำยที่ลดลลง 224 ล้ำนบำทเม่ือเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้บริษัทฯ มีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนลดลง 
155 ล้ำนบำท ส ำหรับอัตรำก ำไรขัน้ต้นจำกกำรด ำเนินงำนร้อยละ 33 ลดลงจำกปี 2559 ซึ่งอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 35 และจำกปี 2558 ซึง่อยู่ที่
ระดบัร้อยละ 36 ตำมล ำดบั สำเหตหุลกัของรำยได้ที่ลดลงเน่ืองจำกในปี 2560 บริษัทฯ รับรู้รำยได้ทำงบญัชีเพียง 58 หลงั เม่ือเทียบกับปี
2559 จ ำนวน 80 หลงั และปี 2558 จ ำนวน 243 หลงั สว่นรำยได้จำกยอดขำยที่เหลือจะสำมำรถรับรู้ได้ในปีถดัๆ ไป 
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งบดุล 
 
รำยกำรที่ส ำคญัในงบดลุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดงัตอ่ไปนี ้

           หน่วย: ล้ำนบำท 

 หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 1 1,010 670 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น 2 976 1,026 

ต้นทนุกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 3 3,986 3,540 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 4 928 1,083 

อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ 5 1,165 1,150 

อำคำร อปุกรณ์และทีด่ิน 6 11,300 11,742 

เงินกู้ยืมจำกธนำคำร 7 3,236 3,563 

หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัช ี 8 2,339 2,357 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 9 12,661 12,685 

 
ค ำอธิบำยยอดเคลื่อนไหวของรำยกำรในงบดลุ ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 สำมำรถแสดงได้ตำมหมำยเหตดุงัตอ่ไปนี ้

 
1. โปรดดคู ำอธิบำยรำยกำรเคลื่อนไหวจำกงบกระแสเงินสดที่จะกลำ่วตอ่ไป 

 
2. ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้นๆลดลงจำกปีก่อนเพียงเล็กน้อยเกิดจำกกำรลดลงของลกูหนีธุ้รกิจกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ และลกูหนีอ่ื้น 

ชดเชยด้วยกำรเพิ่มขึน้จำกธุรกิจโรงแรม ลกูหนีท้ี่เกิดจำกกำรเคลมประกนั รำยได้ค้ำงรับ กำรขำยสิทธิกำรพกัในที่พกัตำกอำกำศ  และ
ลกูหนีข้องดสุิตวิลลำ่  

 
3. กำรเพิ่มขึน้ของต้นทนุกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ เน่ืองจำกกำรขำยโครงกำร แคสเซีย ภเูก็ต, ลำกูน่ำ พำร์ค และบนัยนัทรี แกรนด์ 

เรสซิเด้นซ์ระหวำ่งปี 
 

4. เงินลงทนุในบริษัทร่วมลดลงเน่ืองจำกบริษัท ลำกูน่ำ บนัยนั ทรี จ ำกัด ขำยเงินลงทนุในบริษัท ลิเจียง บนัยนั ทรี โฮเท็ล จ ำกัด ร้อยละ 
49.04 ให้กับบริษัท แซงจวัร่ี ลิเจียง (เอส) จ ำกัด กำรรับช ำระหนีด้้วยเงินสดในอตัรำร้อยละ 24.52 เกิดขึน้ในเดือนธันวำคม 2560 
ส่วนที่เหลือร้อยละ 24.52 เป็นเงินลงทนุในบริษัท บนัยนั ทรี ไชน่ำ จ ำกดั ซึง่ภำยหลงัปรับโครงสร้ำงมีสดัสว่นร้อยละ 10.69   

 
5. กำรเพ่ิมขึน้ของอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุเกิดจำกกำรประเมินรำคำโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสดตำมรำยงำนจำกผู้ประเมิน 

 
6. กำรลดลงของอำคำร อปุกรณ์และที่ดิน สว่นใหญ่เกิดจำกกำรตดัคำ่เสื่อมรำคำในระหวำ่งปี  

 
7. เงินกู้ยืมจำกธนำคำรลดลงในระหว่ำงปี 2560 เน่ืองจำกมีกำรจำ่ยช ำระคืนเงินกู้ ระยะยำวจ ำนวน 550 ล้ำนบำท และจำ่ยช ำระคืนเงิน

กู้ยืมระยะสัน้จ ำนวน 5 ล้ำนบำท ตำมก ำหนด ชดเชยกบักำรถอนเงินจำกวงเงินกู้ ระยะยำวจ ำนวน 229 ล้ำนบำท  
 

8. หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส่วนใหญ่ประกอบด้วยส่วนเกินทนุจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์จ ำนวน 1,535 ล้ำนบำท และรำยได้รับ
ลว่งหน้ำจ ำนวน 804 ล้ำนบำท 
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9. สว่นของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้เป็นสว่นใหญ่เน่ืองจำกก ำไรสทุธิส ำหรับปี 2560 จ ำนวน 60 ล้ำนบำท และผลต่ำงของอตัรำแลกเปลี่ยนจำก
กำรแปลงคำ่งบกำรเงินที่เป็นเงินตรำตำ่งประเทศจ ำนวน 114 ล้ำนบำท ชดเชยด้วยเงินปันผลจำ่ยจ ำนวน 43 ล้ำนบำท ส่วนแบ่งก ำไร
ขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริทร่วมจ ำนวน 9 ล้ำนบำท และเงินปันผลจำ่ยในส่วนที่เป็นของผู้ มีสว่นได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท
ยอ่ยจ ำนวน 31 ล้ำนบำท     

 

 

งบกระแสเงนิสด 

 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  ณ  วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 มีจ ำนวนเงิน 1,010 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ 340 ล้ำนบำทเม่ือเทียบกับยอด ณ 
วนัที่  31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีแหล่งที่มำหลกัของเงินทนุจำกกระแสเงินสดสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน 705 ล้ำนบำท เกิดจำกก ำไรสทุธิ
ประจ ำปีปรับปรุงด้วยคำ่เสื่อมรำคำและรำยกำรเคลื่อนไหวของเงินทนุหมนุเวียน   

 
บริษัทฯ มีเงินสดรับจำกกำรเบิกเงินกู้ยืมระยะยำว 229 ล้ำนบำท เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษัทร่วม 211 ล้ำนบำท และเงินปันผล
รับจำกกำรลงทนุในบริษัทร่วม 18 ล้ำนบำท สง่ผลให้เกิดกระแสเงินสดรับในปี 2560   

 
บริษัทฯ ได้ใช้เงินทนุเหล่ำนีไ้ปในกำรซือ้ทรัพย์สินจ ำนวน 198 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เก่ียวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุนของโรงแรมและกำรปรับปรุง
ห้องพกัโรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพฯ โรงแรมบนัยนั ทรี ภเูก็ต และองัสนำ ภเูก็ต นอกจำกนี ้บริษัทฯ มีกำรจ่ำยเงินปันผลจ ำนวน 75 ล้ำนบำท 
กำรจำ่ยเงินเพ่ือให้ได้มำซึ่งอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ 11 ล้ำนบำท กำรลดลงของเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดของบริษัทยอ่ย ณ 
วนัที่ตดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 11 ล้ำนบำท และกำรช ำระคืนเงินกู้ ระยะยำวเป็นจ ำนวนเงิน 550 ล้ำนบำท    

 

แหล่งที่มาของเงินลงทุน ล้านบาท  การใช้ไปของเงนิลงทุน ล้านบาท 

กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน 705  ช ำระคำ่ก่อสร้ำง 198 

เงินปันผลรับจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม 18  ซือ้อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ 11 

เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 6 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดของ

บริษัทยอ่ย ณ วนัที่ตดัจ ำหน่ำย 11 

เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษัทร่วม 211  ช ำระคืนเงินกู้ ระยะสัน้ 5 

เงินสดรับจำกกำรขำยที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 7  ช ำระคืนเงินกู้ ระยะยำว 550 

เงินรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 229  เงินปันผลจำ่ย 75 

ผลตำ่งจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงินที่เป็นเงินตรำ

ตำ่งประเทศสทุธิ 14 

 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้ 340 

รวม 1,190 
 

รวม 1,190 
 
 

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิของงบการเงินรวม 
 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
 

 อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเวียน และ อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเร็ว – อตัรำสว่นนีล้ดลงจำกปีก่อนเน่ืองจำกกำรเพ่ิมขึน้ของเงินสด
และต้นทนุกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ และจำกหุ้นกู้ชนิดไมมี่ประกนัที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 
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 กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน – อัตรำส่วนนีเ้พิ่มขึน้จำกปีที่แล้ว เน่ืองจำกยอดรำยได้จำกธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึน้ รวมทัง้หนีส้ิน
หมนุเวียนเฉลี่ยที่เพ่ิมขึน้ 

 อตัรำส่วนหมนุเวียนลกูหนี  ้– อตัรำส่วนนีล้ดลงจำกปีก่อนเป็นผลมำจำกยอดรำยได้จำกธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ลดลง  รวมทัง้ลกูหนี ้
กำรค้ำถวัเฉลี่ยที่เพ่ิมขึน้ 

 ระยะเวลำกำรเก็บหนี ้– อตัรำสว่นนีเ้พ่ิมขึน้จำกปีก่อนเป็นผลมำจำกยอดรำยได้จำกธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ลดลง  รวมทัง้ลกูหนีก้ำรค้ำ
ถวัเฉลี่ยที่เพ่ิมขึน้ 

 อตัรำส่วนหมนุเวียนสินค้ำคงเหลือ – อตัรำส่วนนีเ้พิ่มขึน้จำกปีก่อนเน่ืองจำกค่ำใช้จำ่ยในกำรด ำเนินงำนโรงแรมที่เพ่ิมขึน้และสินค้ำ
คงเหลือเฉลี่ยลดลง 

 ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลีย่ - อตัรำสว่นนีล้ดลงจำกปีก่อนเป็นผลมำจำกคำ่ใช้จำ่ยในกำรด ำเนินงำนโรงแรมที่เพ่ิมขึน้และสนิค้ำคงเหลอื
เฉลี่ยลดลง 

 อตัรำส่วนหมนุเวียนเจ้ำหนี ้– อตัรำสว่นนีล้ดลงจำกปีก่อน เน่ืองจำกกำรเพ่ิมขึน้ของยอดซือ้เชื่อ รวมทัง้กำรเพ่ิมขึน้ของเจ้ำหนีก้ำรค้ำ
ถวัเฉลี่ย 

 ระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระหนี ้– อตัรำส่วนนีเ้พิ่มขึน้จำกปีก่อน เน่ืองจำกกำรเพิ่มขึน้ของยอดซือ้เชื่อ ชดเชยกับกำรลดลงของเจ้ำหนี ้
กำรค้ำถวัเฉลี่ย 

 กำรหมนุเวียนเงินสด – อตัรำส่วนนีล้ดลงจำกปีก่อน เน่ืองจำกระยะเวลำกำรรับช ำระเงินจำกกำรจ ำหน่ำยอสงัหำริมทรัพย์นำนขึน้  
ระยะเวลำขำยสินค้ำของธุรกิจโรงแรมลดลงและระยะเวลำกำรจำ่ยช ำระหนีน้ำนขึน้ 

 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

 
 อตัรำก ำไรขัน้ต้น – อตัรำสว่นนีเ้พ่ิมขึน้จำกปีก่อน เน่ืองจำกยอดรำยได้จำกธุรกิจโรงแรม และรำยได้กิจกำรจำกกำรให้เชำ่พืน้ที่อำคำร

ส ำนกังำนเพ่ิมขึน้  

 อตัรำก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน อตัรำก ำไรสทุธิและอตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น – อตัรำสว่นนีล้ดลงจำกปีทีแ่ล้ว เน่ืองจำกยอด
อสงัหำริมทรัพย์ลดลง  และไมมี่ก ำไรจำกกำรปรับมลูคำ่ยตุิธรรมของเงินลงทนุจำกกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทนุ รวมทัง้รำยได้
จำกธุรกิจโรงแรม และรำยได้กิจกำรจำกกำรให้เชำ่พืน้ที่อำคำรส ำนกังำนเพ่ิมขึน้ 

 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 

 อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์รวม อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร และอตัรำหมนุเวียนสินทรัพย์ – อตัรสว่นนีล้ดลงจำกปีก่อน
เน่ืองจำกยอดรำยได้จำกธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ลดลง และไม่มีก ำไรจำกกำรปรับมลูค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนจำกกำรโอนเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทนุ 

 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
  

 อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น – อตัรำสว่นนีใ้กล้เคียงกบัปีที่แล้ว  

 อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ –  อตัรำสว่นนีเ้พ่ิมขึน้จำกปีก่อนเน่ืองจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ 
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 อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผูกพัน (เงินสด) –  อัตรำส่วนนีเ้พิ่มขึน้จำกปีที่แล้ว เน่ืองจำกเงินสดสุทธิจำกกิจกรรม
ด ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ รวมทัง้กำรจำ่ยช ำระเงินกู้ที่ลดลง   

 อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผล – อตัรำนีข้ึน้อยูก่ับนโยบำยกำรจำ่ยเงินปันผลซึ่งขึน้อยูก่ับดลุยพินิจของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรจดัสรร
เงินคงเหลือหลงัจำกรำยจำ่ยเพ่ือกำรลงทนุที่ส ำคญัและกำรช ำระคืนเงินกู้   
 

14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงนิหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัใในอนาคต 
 
โปรดดูหัวข้อ 2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ  ซึ่งมีกำรระบุปัจจัยหรือเหตุกำรณ์ที่อำจมีผลต่อฐำนะทำงกำรเงินหรือกำรด ำเนินงำน           
อยำ่งมีนยัส ำคญัในอนำคต 

 

   โปรดดหูวัข้อ 13 ข้อมลูทำงกำรเงินที่ส ำคญั ซึง่มีกำรระบมุำตรฐำนกำรบญัชีที่จะมีผลบงัคบัในอนำคต อยำ่งไรก็ตำมฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ
เช่ือว่ำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินข้ำงต้นจะไมมี่ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัตอ่งบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบตัิ  

 



“เอกสารแปล” 

 

 

ส่วนที่ 4 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมลู
ดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้ อ่ืนส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอ
รับรองวา่ 

 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน  และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแล้ว  

 

(2) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนที่เป็นสาระส าคญัทัง้ของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

 

(3) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคมุดูแลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมลู 
การประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2560  ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทฯ แล้ว  ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่    
มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 

ในการนี ้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้
มอบหมายให้ นายควน เชท และนางสาวอารีวรรณ์ ศรีวิชชพุงษ์ หรือนางนันชลี เขจรนันทน์    เป็นผู้ ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนีไ้ว้   
ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ  นายควน เชท และนางสาวอารีวรรณ์ ศรีวิชชพุงษ์ หรือนางนนัชลี เขจรนันทน์   ก ากบัไว้  
บริษัทฯ จะถือวา่ไมใ่ชข้่อมลูที่บริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น” 

 

 
ช่ือ                  ต าแหน่ง               ลายมือช่ือ 

 
 
นายชานคราร์ ชานดราน                               กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ           _________________________ 
(Mr. Shankar Chandran)                                            
 

นายสจ๊วต เดวดิ เรดดิง้                                                         กรรมการ   _________________________ 
(Mr. Stuart David Reading)                                           
 
ช่ือผู้ รับมอบอ านาจ                  ต าแหน่ง               ลายมือช่ือ 

 
 
นายควน เชท         ผู้อ านวยการ ฝ่ายการเงินและบริหาร  _________________________ 
(Mr. Kuan Chiet)            
                                              
นางสาวอารีวรรณ์ ศรีวิชชพุงษ์                            ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ ฝ่ายการเงิน                           _________________________ 
(Ms. Areewan Sriwichupong)                                  

 

นางนนัชลี เขจรนนัทน์                                           เลขานกุารบริษัท                                _________________________ 
(Ms. Nanchalee Kecharananta)                                  







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1     

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง   

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท  

และเลขานุการบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 1

1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา สัดส่วน ความสัมพนัธ์

ต าแหน่งปัจจุบนั อายุ (ปี) และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก ในบริษัทฯ ระหว่างผู้บริหาร

1 นายโฮ กวงปิง(1) 65 ๐ ปริญญาเอก (กิตติมศกัดิ์)  สาขาวิชาการจดัการธุรกิจบริการ ไมมี่ พ่ีชายของ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบยีน

ประธานกรรมการบริษัท    มหาวิทยาลยัจอห์นสนัแอนด์เวลส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ไมมี่การ นายโฮ กวงจิง ปัจจบุนั ๐ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน)

4 กรกฏาคม 2529 ๐ ปริญญาเอก (กิตติมศกัดิ์)  สาขาวิชาการจดัการ เปลี่ยนแปลง และ ๐ ประธานกรรมการบริษัท ๐ บริษัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน)

   มหาวิทยาลยัฮอ่งกงโพลเีทคนิค ฮอ่งกง ระหวา่งปี) บดิาของ ๐ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ๐ บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จ ากดั 

๐ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ ) นายโฮ เรน ฮวา ๐ กรรมการที่มิใชผู่้บริหาร กรรมการตรวจสอบ ๐ Diageo plc.

   มหาวิทยาลยัแหง่ประเทศสงิคโปร์    กรรมการสรรหา และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน

2543-2558 ๐ ประธานกรรมการบริหาร ๐ บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จ ากดั  (มหาชน)

2540-2558 ๐ ประธานกรรมการบริษัท ๐ บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จ ากดั  (มหาชน)

กิจการที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน

ปัจจบุนั ๐ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ  ๐ บริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จ ากดั

๐ ประธานกรรมการบริษัท ๐ Singapore Management University

๐ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ  ๐ Tropical Resorts Limited

๐ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ  ๐ Tropical Resorts Management Co., Ltd.

๐ ประธานกรรมการบริษัท ๐ School of Hotel and Tourism Management of the Hong Kong Polytechnic University - 

    School Advisory Committe

๐ กรรมการ  ๐ Bibace Investments Ltd. และบริษัทที่เก่ียวข้อง

๐ กรรมการ  ๐ Bibace Management Company Limited

๐ กรรมการ  ๐ Chang Fung Company Limited

๐ กรรมการ  ๐ Freesia Investments Ltd. 

๐ กรรมการ  ๐ ICD (HK) Limited

๐ กรรมการ  ๐ KAP Holdings Ltd. and certain related companies

๐ กรรมการ  ๐ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบริษัทที่เก่ียวข้อง

๐ กรรมการ  ๐ บริษัท แมส่ะมาดแลนด์ จ ากดั

๐ กรรมการ  ๐ Maypole Ltd. และบริษัทที่เก่ียวข้อง

๐ กรรมการ  ๐ บริษัท แพลท็ทินมั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั และบริษัทที่เก่ียวข้อง

๐ กรรมการ  ๐ Recourse Investments Ltd. และบริษัทที่เก่ียวข้อง

๐ กรรมการ  ๐ RHYC Pte. Ltd.

๐ กรรมการ  ๐ Sin-Hai Offshore Company Limited

2543-2559 ๐ กรรมการ  ๐ บริษัท เอเชียผลติภณัฑ์มนัส าปะหลงั จ ากดั

2549-2555 ๐ กรรมการ  ๐ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 

2531-2554 ๐ กรรมการ  ๐ บริษัทที่เก่ียวข้องของ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลังช่ือ-สกุล
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1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สัดส่วน ความสัมพนัธ์

ต าแหน่งปัจจุบนั อายุ (ปี) การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก ในบริษัทฯ ระหว่างผู้บริหาร

2 นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ 73 ๐ ปริญญาตรี สาขาบญัชี ไมมี่ ไมมี่ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบยีน

กรรมการอิสระ     มหาวิทยาลยั นิว เซ้าท์ เวลส์ ประเทศออสเตรเลยี (ไมมี่การ ปัจจบุนั ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั  (มหาชน)

7 พฤษภาคม 2546 ๐ ปริญญาตรี สาขากฎหมาย เปลี่ยนแปลง    ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ

    มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ระหวา่งปี)    กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

๐ หลกัสตูร Director Certification Program (2546) ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน)

๐ หลกัสตูร Audit Committee Program (2548)    ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ

    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย    กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

๐ หลกัสตูรผู้บริหาร IMD ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน)

    เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์    ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

   ประธานกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล

๐ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ๐ บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน)

2546-2558 ๐ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ๐ บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จ ากดั  (มหาชน)

2542-2558 ๐ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ๐ บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จ ากดั  (มหาชน)

2539-2558 ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จ ากดั  (มหาชน)

2553-2557 ๐ กรรมการตรวจสอบ ๐ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน)

2551-2557 ๐ กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล ๐ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน)

กิจการที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน

ไมมี่

ช่ือ-สกุล
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา สัดส่วน ความสัมพนัธ์

ต าแหน่งปัจจุบนั อายุ (ปี) และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก ในบริษัทฯ ระหว่างผู้บริหาร

3 ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ 75 ๐ ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน ไมมี่ ไมมี่ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบยีน

กรรมการอิสระ     มหาวิทยาลยั Caen ประเทศฝร่ังเศส (ไมมี่การ ปัจจบุนั ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั  (มหาชน)

15 พฤษภาคม 2544 ๐ ประกาศนียบตัรด้าน Project Analysis เปลี่ยนแปลง    กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ

    มหาวิทยาลยั Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวา่งปี)    ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

๐ ประกาศนียบตัรด้าน Mid Career Management ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน)

    มหาวิทยาลยั Western Ontario ประเทศแคนาดา    กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ

๐ หลกัสตูร Director Accreditation Program (2546)    ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

๐ หลกัสตูร Audit Committee Program (2550) ๐ รองประธานกรรมการ ๐ บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)

    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ๐ รองประธานกรรมการบริหาร ๐ บริษัท ลอ็กซเลย์่ จ ากดั (มหาชน)

๐ กรรมการ ๐ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซตูิคอลส์ จ ากดั (มหาชน)

2556-2558 ๐ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ๐ บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จ ากดั  (มหาชน)

2543-2558 ๐ กรรมการอิสระ และ ๐ บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จ ากดั  (มหาชน)

    กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

กิจการที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน

ปัจจบุนั ๐ ประธานกิตติมศกัดิ์ ๐ สภาธุรกิจลุม่แมน่ า้โขง 

๐ ประธานกรรมการบริหาร ๐ ศนูย์เลสคิและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล

๐ รองประธานกรรมการ ๐ หอการค้าไทย

๐ กรรมการ ๐ บริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส  (ประเทศไทย)  จ ากดั

๐ กรรมการ ๐ บริษัท ฮามิลการ์ จ ากดั

๐ กรรมการ ๐ สถาบนัพระปกเกล้า

ช่ือ-สกุล ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สัดส่วน ความสัมพนัธ์

ต าแหน่งปัจจุบนั อายุ (ปี) การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก ในบริษัทฯ ระหว่างผู้บริหาร

4 นายธงชัย อานันโทไทย  * 56 ๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ไมมี่ ไมมี่ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบยีน

กรรมการอิสระ    มหาวิทยาลยั Notre Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา (ไมมี่การ ปัจจบุนั ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั  (มหาชน)

2 มีนาคม 2560 ๐ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟา้) เปลี่ยนแปลง    กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ

   มหาวิทยาลยั Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวา่งปี)    กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

๐ หลกัสตูร Director Certification Program (2546) ๐ ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ Corporate Banking ๐ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2554-2559 ๐ ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ และ ๐ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

     ผู้อ านวยการลกูค้าธุรกิจรายกลางตา่งจงัหวดั

กิจการที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน

ไมมี่

5 นางสาวศรินธร อุนยโกวิท 47 ๐ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ไมมี่ ไมมี่ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบยีน

กรรมการอิสระ     วิทยาลยัสมิท ประเทศสหรัฐอเมริกา (ไมมี่การ ปัจจบุนั ๐ กรรมการอิสระ ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั  (มหาชน)

9 มีนาคม 2558 ๐ หลกัสตูร Director Accreditation Program (2558) เปลี่ยนแปลง กิจการที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน

    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ระหวา่งปี) 2542-2558 ๐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ๐ บริษัท เบอร์ด้า (ประเทศไทย) จ ากดั

6 นายสุรพล สุปรัชญา 65 ๐ ปริญญาโท สาขาบญัชี ไมมี่ ไมมี่ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบยีน

กรรมการที่มิใชผู่้บริหาร     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ไมมี่การ ปัจจบุนั ๐ กรรมการที่มิใชผู่้บริหาร ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน)

22 มีนาคม 2539 ๐ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย เปลี่ยนแปลง ๐ กรรมการที่มิใชผู่้บริหาร ๐ บริษัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน)

๐ หลกัสตูร Director Accreditation Program (2552) ระหวา่งปี) 2556-2559 ๐ รองประธานกรรมการบริษัท ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน)

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2539-2558 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จ ากดั  (มหาชน)

2550-2555 ๐ รองประธานกรรมการบริหาร ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน)

2539-2555 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน)

กิจการที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน

2543-2559 ๐ กรรมการ  ๐ บริษัท เอเชียผลติภณัฑ์มนัส าปะหลงั จ ากดั

2546-2559 ๐ กรรมการ  ๐ บริษัท เวียดนามแทปปิโอก้า จ ากดั

2539-2559 ๐ กรรมการ  ๐ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 

2551-2555 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ส าปะหลงัพฒันา จ ากดั

2539-2555 ๐ กรรมการ ๐ บริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน)

ช่ือ-สกุล
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สัดส่วน ความสัมพนัธ์

ต าแหน่งปัจจุบนั อายุ (ปี) การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก ในบริษัทฯ ระหว่างผู้บริหาร

7 นายโฮ กวงจิง(1) 61 ๐ ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไมมี่ น้องชายของ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบยีน

กรรมการ    (เกียรตินิยมเหรียญทอง) (ไมมี่การ นายโฮ กวงปิง ปัจจบุนั ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน)

27 กมุภาพนัธ์ 2538    มหาวิทยาลยัแหง่ประเทศสงิคโปร์ เปลี่ยนแปลง และ ๐ กรรมการที่มิใชผู่้บริหาร ๐ บริษัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน)

ระหวา่งปี) อาของ 2540-2558 ๐ กรรมการ  ๐ บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จ ากดั  (มหาชน)

นายโฮ เรน ฮวา 2548-2554 ๐ กรรมการผู้จดัการ (บริการด้านออกแบบ) ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน)

กิจการที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน

ปัจจบุนั ๐ กรรมการ  ๐ บริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน)(2)

๐ กรรมการ  ๐ บริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จ ากดั 

๐ กรรมการ  ๐ Profit Chain Ltd.

๐ กรรมการ  ๐ บริษัท ลานนา แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั

๐ กรรมการ  ๐ บริษัท แมม่าลยัดอยรีสอร์ท จ ากดั

๐ กรรมการ  ๐ บริษัท แพลท็ทินมั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั และบริษัทที่เก่ียวข้อง

๐ กรรมการ  ๐ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบริษัทที่เก่ียวข้อง

๐ กรรมการ  ๐ Chang Fung Company Limited

๐ กรรมการ  ๐ PT Bintan Hotels

๐ กรรมการ  ๐ Freesia Investments Ltd. 

๐ กรรมการ  ๐ Vail Enterprises Group Corp.

2543-2559 ๐ กรรมการ  ๐ บริษัท เอเชียผลติภณัฑ์มนัส าปะหลงั จ ากดั

2549-2559 ๐ กรรมการ  ๐ Bibace Investments Ltd.

8 นายเอเรียล พ ีวีร่า 65 ๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ไมมี่ ไมมี่ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบยีน

กรรมการที่มิใชผู่้บริหาร    มหาวิทยาลยัแหง่ประเทศสงิคโปร์ (ไมมี่การ ปัจจบุนั ๐ กรรมการที่มิใชผู่้บริหาร ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน)

13 พฤษภาคม 2540 ๐ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ประเทศฟิลปิปินส์ เปลี่ยนแปลง ๐ กรรมการที่มิใชผู่้บริหาร ๐ บริษัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน)

ระหวา่งปี) ๐ กรรมการที่มิใชก่รรมการอิสระ และมิใชผู่้บริหาร ๐ บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จ ากดั 

2556-2558 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จ ากดั  (มหาชน)

2556-2558 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จ ากดั  (มหาชน)

2540-2556 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั  (มหาชน)

กิจการที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน

ปัจจบุนั ๐ กรรมการ ๐ ICD (HK) Limited

2537-2557 ๐ กรรมการ ๐ บริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั  (มหาชน)

2538-2557 ๐ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ ๐ บริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จ ากดั 

ช่ือ-สกุล
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา สัดส่วน ความสัมพนัธ์

ต าแหน่งปัจจุบนั อายุ (ปี) และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก ในบริษัทฯ ระหว่างผู้บริหาร

9 นายเอ็ดดี ้ซ ีฮอก ไล(1) 53 ๐ ปริญญาตรี สาขาบญัชี ไมมี่ ไมมี่ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบยีน

กรรมการ    มหาวิทยาลยัโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ (ไมมี่การ ปัจจบุนั ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน)

21 พฤศจิกายน 2555 ๐ Associate Chartered Accountant, เปลี่ยนแปลง ๐ กรรมการผู้จดัการกลุม่บริษัท และผู้บริหารสงูสดุฝ่ายการเงิน ๐ บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จ ากดั

   New Zealand Society of Accountants ระหวา่งปี) กิจการที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน

   (ปัจจบุนัรู้จกัในนาม New Zealand Institute of ปัจจบุนั ๐ กรรมการ ๐ บริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน)(2)

   Chartered Accountants) ๐ กรรมการ ๐ บริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จ ากดั

๐ กรรมการ ๐ Tropical Resorts Limited และบริษัทที่เก่ียวข้อง

๐ กรรมการ ๐ Tropical Resorts Management Co. Ltd.  และบริษัทที่เก่ียวข้อง

๐ กรรมการ ๐ Singapore-Bintan Resort Holdings Pte Ltd 

๐ กรรมการ ๐ Donvale Limited 

๐ กรรมการ ๐ Debenham Limited 

๐ กรรมการ ๐ Hotel Management Ltd 

๐ กรรมการ ๐ Private Collection (S) Pte. Ltd.

10 นายโฮ เรน ฮวา(1) 35 ๐ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ไมมี่ บตุรชายของ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบยีน

กรรมการ    (การเงินและการจดัการ) (เกียรตินิยม) (ไมมี่การ นายโฮ กวงปิง ปัจจบุนั ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) 

9 พฤศจิกายน 2554    วอร์ตนัสคลู มหาวิทยาลยัเพนซิลเวเนีย เปลี่ยนแปลง และ ๐ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ๐ บริษัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน)

   ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวา่งปี) หลานชายของ 2558 ๐ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ๐ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จ ากดั  (มหาชน)

นายโฮ กวงจิง 2554-2558 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จ ากดั  (มหาชน)

กิจการที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน

ปัจจบุนั ๐ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ ๐ บริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จ ากดั 

๐ ประธานกรรมการบริษัท ๐ Thai Wah International Trade (Shanghai) Company Limited

๐ กรรมการ ๐ Bibace Investments Ltd.

๐ กรรมการ ๐ Bibace Management Company Limited

๐ กรรมการ ๐ Casita Holdings Ltd.

๐ กรรมการ ๐ Dawina Investments Ltd.

๐ กรรมการ ๐ ICD (HK) Limited

๐ กรรมการ ๐ Maypole Ltd. และบริษัทที่เก่ียวข้อง

๐ กรรมการ ๐ Sin-Hai Offshore Company Limited

๐ กรรมการ ๐ บริษัท ส าปะหลงัพฒันา จ ากดั

๐ กรรมการ ๐ Thai Wah Vietnam Company Limited

๐ กรรมการ ๐ TWPC Investment (Cambodia) Co., Ltd.

๐ กรรมการ ๐ United Insulation Service Pte. Ltd.

2559-2560 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท เอเชียผลติภณัฑ์มนัส าปะหลงั จ ากดั

ช่ือ-สกุล ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา สัดส่วน ความสัมพนัธ์

ต าแหน่งปัจจุบนั อายุ (ปี) และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก ในบริษัทฯ ระหว่างผู้บริหาร

11 นายชานคราร์ ชานดราน(1) 55 ๐ ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจ ไมมี่ ไมมี่ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบยีน

กรรมการ    มหาวิทยาลยัคิงส์ตนั ประเทศองักฤษ (ไมมี่การ ปัจจบุนั ๐ กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน)

21 พฤศจิกายน 2555 ๐ หลกัสตูรอาชีวศกึษาระดบัสงู สาขาการเงิน เปลี่ยนแปลง ๐ กรรมการผู้จดัการ ธุรกิจโรงแรมที่เป็นเจ้าของ และ ๐ บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จ ากดั

   เซาท์ เวส ลอนดอน คอลเลจ ประเทศองักฤษ ระหวา่งปี)    กรรมการผู้จดัการ (ธุรกิจสปา)

๐ กรรมการที่มิใชผู่้บริหาร ๐ บริษัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน)

กิจการที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน

ปัจจบุนั ๐ กรรมการ ๐ บริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน)(2)

๐ กรรมการ ๐ บริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จ ากดั 

๐ กรรมการ ๐ บริษัท บนัยนั ทรี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จ ากดั 

2554-2559 ๐ กรรมการผู้จดัการ ๐ ลากนู่า ลงัโก เวียดนาม

12 นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง้(1) 50 ๐ ปริญญาตรี สาขาบญัชี ไมมี่ ไมมี่ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบยีน

กรรมการ    มหาวิทยาลยัเวสเทอร์นซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลยี (ไมมี่การ ปัจจบุนั ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน)

10 สงิหาคม 2549 ๐ Associate Chartered Accountant, เปลี่ยนแปลง 2556 ๐ รองกรรมการผู้จดัการ ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน)

   Institute of Chartered Accountants ประเทศออสเตรเลยี ระหวา่งปี) 2552-2555 ๐ ผู้อ านวยการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน)

๐ หลกัสตูร Director Certification Program (2553) กิจการที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ปัจจบุนั ๐ กรรมการ ๐ บริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน)(2)

๐ ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายพฒันาอสงัหาริมทรัพย์กลุม่บริษัท ๐ บริษัท ลากนู่า บนัยนั ทรี จ ากดั

หมายเหตุ

- กรรมการและผู้บริหารทกุทา่น "ไมมี่" ประวตัิการกระท าผิดกฏหมาย

- การเปิดเผย "สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ" เป็นไปตามมาตรา 59 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535

* นายธงชยั อานนัโทไทย ได้รับแตง่ตัง้เป็น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนใหมข่องบริษัทฯ แทนที่ นายอดุม วิชยาภยั ซึ่งลาออกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 21 กมุภาพนัธ์ 2560

(1) ผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ตามหนงัสอืรับรอง
(2) รายละเอียดตามที่ปรากฏในหวัข้อ  "ข้อมลูการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2560"

ช่ือ-สกุล ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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1.2 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ* หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

อายุ (ปี) สัดส่วน ความสัมพันธ์

การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

ในบริษัทฯ ระหว่างผู้บริหาร

1 นายโฮ กวงปิง 

ประธานกรรมการบริหาร

2 นายชานคราร์ ชานดราน

กรรมการผู้จดัการ

3 นายควน เชท 51 ๐ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ไม่มี ไม่มี กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ผู้อ านวยการ มหาวิทยาลยัแหง่ประเทศสิงคโปร์ (ไม่มีการ ปัจจบุนั ๐ ผู้อ านวยการ ฝ่ายการเงินและบริหาร ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการเงินและบริหาร ๐ หลกัสตูร Director Certification Program (2545) เปลี่ยนแปลง 2557-2559 ๐ ผู้ช่วยผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายการเงินและบริหาร ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ระหวา่งปี) 2543-2558 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 

2555-2556 ๐ ผู้ช่วยผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายบริหารจดัการสินทรัพย์ ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) 

   พฒันาและก ากบัดแูลโครงการเฉพาะกิจ

2551-2554 ๐ ผู้ช่วยผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายบริหารจดัการสินทรัพย์ ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจบุนั ๐ กรรมการ ๐ บริษัทที่เก่ียวข้องของ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน)(1)

2551-2558 ๐ กรรมการ ๐ บริษัท ส าปะหลงัพฒันา จ ากดั

4 นายยิว โฮว เดวิท ซีท 63 ๐ ประกาศนียบตัร สาขาบริหารจดัการโรงแรม ไม่มี ไม่มี กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ผู้ช่วยผู้อ านวยการอาวโุส สถานบนัชาเทค ประเทศสิงคโปร์ (ไม่มีการ ปัจจบุนั ๐ ผู้ ช่วยผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายธุรกิจโรงแรม ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) 

ฝ่ายธุรกิจโรงแรม เปลี่ยนแปลง กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ระหวา่งปี) ปัจจบุนั ๐ กรรมการ ๐ บริษัท บนัยนั ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จ ากดั 

2555-2556 ๐ ผู้ช่วยผู้อ านวยการอาวโุส และรองกรรมการผู้จดัการ ๐ บริษัท ลากนู่า เวียดนาม จ ากดั

 2543-2555 ๐ ผู้ช่วยผู้อ านวยการอาวโุส และกรรมการบริหาร ๐ บริษัท บนัยนั ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จ ากดั 

5 นางสาวพิพลอย ปลืม้อารมย์   59 ๐ ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ไม่มี ไม่มี กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (ไม่มีการ ปัจจบุนั ๐ ผู้ ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล เปลี่ยนแปลง กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ระหวา่งปี) ปัจจบุนั ๐ กรรมการ ๐ บริษัทที่เก่ียวข้องของ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน)(1)

6 นางสาวอารีวรรณ์ ศรีวิชชุพงษ์ 45 ๐ ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี ไม่มี ไม่มี กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ (การจดัการเชิงกลยทุธ์) (ไม่มีการ ปัจจบุนั ๐ ผู้ ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายการเงิน ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เปลี่ยนแปลง กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

๐ หลกัสตูร Director Certification Program (2557) ระหวา่งปี) ปัจจบุนั ๐ กรรมการ ๐ บริษัทที่เก่ียวข้องของ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน)(1)

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

------------------------------------------------ " ประวตัิตามที่เปิดเผยในหวัข้อ คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 "-----------------------------------------------

คุณวุฒสูิงสุดทางการศึกษา

และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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1.2 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ
*
 หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ต่อ)

อายุ (ปี) สัดส่วน ความสัมพันธ์

การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

ในบริษัทฯ ระหว่างผู้บริหาร

หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท

7 นายเฉิน ทราย ฮิม 36 ๐ ปริญญาตรี สาขาบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) ไม่มี ไม่มี กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีหนานหยาง  ประเทศสิงคโปร์ (ไม่มีการ ปัจจบุนั ๐ ผู้ ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) 

ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท ๐ Chartered Accountant of Singapore (CA (Singapore)) เปลี่ยนแปลง ๐ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท ๐ บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จ ากดั 

๐ Certified Internal Auditor (CIA), ระหวา่งปี) 2557-2559 ๐ ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท ๐ บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จ ากดั 

๐ Certification in Control Self-Assessment (CCSA) และ 2554-2557 ๐ ผู้จดัการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ๐ OUE Limited / OUE Hospitality Trust / OUE Commercial REIT

๐ Certification in Risk Management Assurance (CRMA), กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

The Institute of Internal Auditors, USA 2553-2554 ๐ ผู้ช่วยผู้จดัการ ๐ KPMG - Internal Audit, Risk and Compliance Services

๐ Certified Fraud Examiner (CFE) 2551-2553 ๐ พนกังานอาวโุส ๐ KPMG - Internal Audit, Risk and Compliance Services

Association of Certified Fraud Examiners, USA 2550-2551 ๐ พนกังาน ๐ KPMG - Internal Audit, Risk and Compliance Services

๐ Certified Information Systems Auditor (CISA) 2548-2550 ๐ ผู้ช่วยฝ่ายตรวจสอบ ๐ Ernst & Young - Assurance & Advisory Business Services

ISACA, USA

เลขานุการบริษัทฯ

8 นางนันชลี เขจรนันทน์ 51 ๐ ปริญญาโท สาขาดิเวลลอปเม้นท์แอดมินีสทเรชั่น ไม่มี ไม่มี กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

เลขานกุารบริษัทฯ และ มหาวิทยาลยัเวสเทอร์นมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา (ไม่มีการ ปัจจบุนั ๐ เลขานกุารบริษัทฯ และ ๐ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ๐ หลกัสตูร Director Accreditation Program (2546) เปลี่ยนแปลง     ผู้ ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงานองค์กร

ฝ่ายบริหารงานองค์กร ๐ หลกัสตูร Company Secretary Program (2545) ระหวา่งปี) 2551-2555 ๐ ผู้ช่วยผู้อ านวยการอาวโุส ส านกัเลขานกุารบริษัท ๐ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

๐ หลกัสตูร Effective Minutes Taking Program (2549) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ไม่มี

หมายเหตุ

- กรรมการและผู้บริหารทกุทา่น "ไม่มี" ประวตัิการกระท าผิดกฏหมาย

- การเปิดเผย "สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ" เป็นไปตามมาตรา 59 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535

*

(1) รายละเอียดตามที่ปรากฏในหวัข้อ "รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2560"

และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ

ตัง้แตว่นัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2558  ต าแหน่งผู้ ช่วยผู้อ านวยการขึน้ไปทัง้หมด เข้าข่ายเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง คุณวุฒสูิงสุดทางการศึกษา ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

130



2.  ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

AVCI BGL BT1 BT2 BT3 BT4 BTD BTG(S) BTG(T) CGL L3 LBTL LEL LGL LHC LLL

1 นายโฮ กวงปิง  BoDC, CEO, M - - - - - - - - - - - - - - - -

2 นายวฒิุพล สริุยาภิวฒัน์ ID, ARCC, NRC - - - - - - - - - - - - - - - -

3 ดร. ชิงชยั                   หาญเจนลกัษณ์ ID, ARC, NRCC - - - - - - - - - - - - - - - -

4 นายธงชยั อานันโทไทย ID, ARC, NRC - - - - - - - - - - - - - - - -

5 นางสาวศรินธร อนุยโกวิท ID - - - - - - - - - - - - - - - -

6 นายสรุพล สปุรัชญา NED - -  - - - - - - - - - - - - - -

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

8 นายเอเรียล พี วีร่า  NED - - - - - - - - - - - - - - - -

9 นายเอ็ดดี ้ ซี ฮอก ไล / PC / / / / / / / / / / / - - - /

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

11 นายชานคราร์ ชานดราน  /, MD, M - / / / / / / - / / / / - / / /

12 นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง้ / PD / / / / / / / / - / / / / / /

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

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

15 นางสาวพิพลอย ปลืม้อารมย์   M - - - - - - - - - - - - / / - -

16 นางสาวอารีวรรณ์ ศรีวิชชพุงษ์ M - / / / / / / - / / / / / / - -

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

18 นางนันชลี เขจรนันทน์ M - - - - - - - - - - - - - - - -

หมายเหตุ BoDC = ประธานกรรมการบริษัท, CEO = ประธานกรรมการบริหาร, ID = กรรมการอิสระ, MD = กรรมการผู้จดัการ, PD = President Director, PC = President Commissioner,
 ARCC = ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, ARC = กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, NRCC = ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน, NRC = กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน,  
NED = กรรมการทีมิ่ใชผู่้บริหาร, / = กรรมการ,  - = ไม่ด ารงต าแหน่งใดๆ, M = ผู้บริหารตามค านิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 -

        ช่ือเต็มของบริษัทปรากฏในหวัข้อ "ช่ือยอ่และช่ือเต็มของบริษัท" ในเอกสารแนบ 6

บริษัทย่อย
ล าดับที่ รายช่ือ LRH

นายธงชยั อานันโทไทย ได้รับแตง่ตัง้เป็น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนใหม่ของบริษัทฯ แทนที ่นายอดุม วิชยาภยั ซึ่งลาออกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้ตามมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ
เม่ือวนัที ่21 กมุภาพนัธ์ 2560
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2.  ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ต่อ)

LSC LVL MCP PKRD PSD TLDC TWDC TWPL TWRH TWT TWT2 BTC TRL BI HHBR TWPC

1 นายโฮ กวงปิง  - - - - - - - - - - - - BoDC / - BoDC

2 นายวฒิุพล สริุยาภิวฒัน์ - - - - - - - - - - - - - - - ID

3 ดร. ชิงชยั                   หาญเจนลกัษณ์ - - - - - - - - - - - - - - - ID

4 นายธงชยั อานันโทไทย - - - - - - - - - - - - - - - -

5 นางสาวศรินธร อนุยโกวิท - - - - - - - - - - - - - - - -

6 นายสรุพล สปุรัชญา - - - - - - - - - - - - - - - NED

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

8 นายเอเรียล พี วีร่า - - - - - - - - - - - - - - NED

9 นายเอ็ดดี ้ ซี ฮอก ไล - / / / / - / / / / / / / - - -

10 นายโฮ เรน ฮวา - - - - - - - - - - - - - / - CEO, /

11 นายชานคราร์ ชานดราน / / / / / - / / / / / - - - - NED

12 นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง้ / / / / / / / / / / / - - - - -

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

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

15 นางสาวพิพลอย ปลืม้อารมย์   / - - - - - - - - - - - - - - -

16 นางสาวอารีวรรณ์ ศรีวิชชพุงษ์ / / / / / - / / / / / - - - - -

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

18 นางนันชลี เขจรนันทน์ - - - - - - - - - - - - - - - -

หมายเหตุ BoDC = ประธานกรรมการบริษัท, CEO = ประธานกรรมการบริหาร, ID = กรรมการอิสระ, MD = กรรมการผู้จดัการ, PD = President Director, PC = President Commissioner,
 ARCC = ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, ARC = กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, NRCC = ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน, NRC = กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน,  
NED = กรรมการทีมิ่ใชผู่้บริหาร, / = กรรมการ,  - = ไม่ด ารงต าแหน่งใดๆ, M = ผู้บริหารตามค านิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 -

        ช่ือเต็มของบริษัทปรากฏในหวัข้อ "ช่ือยอ่และช่ือเต็มของบริษัท" ในเอกสารแนบ 6

ล าดับที่ รายช่ือ
บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้องกัน

นายธงชยั อานันโทไทย ได้รับแตง่ตัง้เป็น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนใหม่ของบริษัทฯ แทนที ่นายอดุม วิชยาภยั ซึ่งลาออกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้ตามมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ
เม่ือวนัที ่21 กมุภาพนัธ์ 2560
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เอกสารแนบ 2     

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

1 นายโฮ กวงจิง - / / / / / / - / - / / -

2 นายควน เชท / / / / / / / - / / / / /

3 นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง้ PD / / / / / / / / - / / /

4 นางสาวอารีวรรณ์ ศรีวิชชพุงษ์ - / / / / / / - / / / / /

5 นายชานคราร์ ชานดราน - / / / / / / - / / / / -

6 นางแคลร์ เชียง ซี งอ - - - - - - - / / - - - -

7 นายพิทกัษ์ บญุพจนสนุทร - - - - - - - - - - - - -

8 นายเอ็ดดี ้ ซี ฮอก ไล PC / / / / / / / / / / / -

9 นายบญุ ยงสกลุ - - - - - - - - - - - - -

10 นางสาวศรีญา ยงสกลุ - - - - - - - - - - - - -

11 นางก่ิงกาญจน์ โอฬารกาญจนิน - - - - - - - - / - - - -

12 นางสาวปิลนัธนา ชรินกาญจน์ - - - - - - - - / - - - -

13 นางสาวพิพลอย ปลืม้อารมย์   - - - - - - - - - - - - /

14 นายกนต์ธีร์ วรพิทยตุ - / / / / / - - / - / - /

15 นายกิตติ์ธเนศ เธียรวฒิุวงศ์ - - - - - - / - - - - / -

16 นายอ านวย นวโชติไชยกลุ - - - - - - - - - - - - -

17 นายดีจไูนดี มสัคู / - - - - - - - - - - - -

หมายเหต ุ  PC = President Commissioner,  PD = President Director,  / = กรรมการ,  - = ไม่ด ารงต าแหน่งใดๆ

ช่ือเต็มของบริษัทปรากฏในหวัข้อ "ช่ือยอ่และช่ือเต็มของบริษัท" ในเอกสารแนบ 6

รายช่ือ
บริษัทย่อย

ล าดับที่

เอกสารแนบ 2
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ต่อ)

LGL LHC LLL LSC LVL MCP PKRD PSD TLDC TWDC TWPL TWRH TWT TWT2

1 นายโฮ กวงจิง - - - - - / / / - / / / / /

2 นายควน เชท / / / / / / / / / / / / / /

3 นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง้ / / / / / / / / / / / / / /

4 นางสาวอารีวรรณ์ ศรีวิชชพุงษ์ / - - / / / / / - / / / / /

5 นายชานคราร์ ชานดราน / / / / / / / / - / / / / /

6 นางแคลร์ เชียง ซี งอ - - - - - - - - - - - - - -

7 นายพิทกัษ์ บญุพจนสนุทร - - - - - - - - / - - - - -

8 นายเอ็ดดี ้ ซี ฮอก ไล - - / - / / / / - / / / / /

9 นายบญุ ยงสกลุ - - / - - - - - - - - - - -

10 นางสาวศรีญา ยงสกลุ - - / - - - - - - - - - - -

11 นางก่ิงกาญจน์ โอฬารกาญจนิน - - - - - - - - - - - - - -

12 นางสาวปิลนัธนา ชรินกาญจน์ - - - - - - - - - - - - - -

13 นางสาวพิพลอย ปลืม้อารมย์   / - - / - - - - - - - - - -

14 นายกนต์ธีร์ วรพิทยตุ / - - / / / - / - - - - / /

15 นายกิตติ์ธเนศ เธียรวฒิุวงศ์ / / / / - - / - - / / / - -

16 นายอ านวย นวโชติไชยกลุ - / - - - - - - - - - - - -

17 นายดีจไูนดี มสัคู - - - - - - - - - - - - - -

หมายเหต ุ   / = กรรมการ,   - = ไม่ด ารงต าแหน่งใดๆ

ช่ือเต็มของบริษัทปรากฏในหวัข้อ "ช่ือยอ่และช่ือเต็มของบริษัท" ในเอกสารแนบ 6

รายช่ือ
บริษัทย่อย

ล าดับที่
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เอกสารแนบ 3     

 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 3 

135 
 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 
บริษัทฯ มีนโยบายการประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทอาคารและที่ดินโดยผู้ ประเมินอิสระทุก 3 ปี ราคาประเมินสินทรัพย์ของ           
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประเภทอาคารเป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์มลูคา่ต้นทนุทดแทนสทุธิ (Replacement Cost Approach) และ
ที่ดินเป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานลงวนัที่ 14 ตลุาคม 2559 โดยบริษัท ไซมอนลิม และ
หุ้นสว่น จ ากดั 
 
บริษัทฯ มีนโยบายการประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยผู้ ประเมินอิสระทุกปี ราคาประเมิน
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประเภทห้องในอาคารส านักงานและร้านค้าให้เช่าเป็นการประเมินราคาตาม
เกณฑ์รายได้ (Income Approach) และที่ดิน/ที่ดินรอการพฒันา/ขาย เป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) 
ตามรายงานลงวนัที่ 14 ตลุาคม 2559 โดยบริษัท ไซมอนลิม และหุ้นสว่น จ ากดั 
 
รายละเอียดเก่ียวกบัประเภททรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมิน วตัถปุระสงค์การประเมิน ชื่อผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินราคา และ
วนัที่ประเมิน ได้ถกูเปิดเผยไว้ภายใต้หวัข้อ 4.1 สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4     

 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 4 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการ
อิสระ 3 ทา่น และได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที่ดงันี ้ 

 สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  ระบบการควบคมุภายในและตรวจสอบภายใน  รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการ
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องทัง้หมด 

 เสนอแนะแผนการตรวจสอบพิเศษตอ่ผู้ตรวจสอบภายใน  

 ให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายจดัการในเร่ืองที่เก่ียวกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 เสนอแนะการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีภายนอกของบริษัทฯ และคา่สอบบญัชี 

 สอบทานหรือหารือนโยบายเก่ียวกับการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง รวมถึงขัน้ตอนที่ฝ่ายจัดการได้
ด าเนินการในการติดตามและควบคมุจากความเสีย่งดงักลา่ว และ 

 สอดสอ่งและก ากบัดแูลให้เกิดความมัน่ใจวา่การบริหารความเสีย่งยงัคงด าเนินไปอยา่งต่อเนื่อง 
 

ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ประชุมทัง้หมด 4 ครัง้ โดยมีผู้สอบบญัชีภายนอก ของ
บริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย เพื่อสอบทานการปฏิบตัิตามหลกัการมาตรฐานทางการบญัชี  
และหลกัการการควบคุมภายใน ก่อนการอนุมัติรายงานทางการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี   ในการประชุม
ดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงยงัได้หารือกับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อสอบทาน และให้ค าแนะน า
เก่ียวกบัสิง่ที่ตรวจพบ  ตลอดจนติดตามเร่ืองสบืเนื่องจากแผนงานการตรวจสอบ  ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เสีย่งได้ให้ความเห็นชอบแก่ผู้ตรวจสอบภายในให้ด าเนินการระหวา่งปี  2560 เพื่อให้แนใ่จวา่การตรวจสอบมีความเพียงพอและ
เป็นไปอย่างมีประสทิธิผล นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่งได้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มี
ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย 1 ครัง้ เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบญัชี 
 
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่งทกุทา่นได้เข้าร่วมประชมุในการประชมุทกุครัง้ที่ได้จดัขึน้ในปี 2560  เว้นแตก่ารประชมุ
ในเดือนพฤษภาคม สมาชิกหนึง่ทา่นติดภาระกิจที่ก าหนดไว้ก่อนหน้าที่จะได้รับการแตง่ตัง้ ท าให้ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ 
 

ในด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทานทะเบียน ข้อมูลความเสี่ยงใน
หน่วยงานหลกัของบริษัทฯ ร่วมกบัคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุม่บริษัทฯ ในระหว่างการสอบทานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสีย่งได้ให้ค าแนะน าในมาตรการบรรเทาความเสีย่งที่ได้ตรวจพบและได้ตรวจสอบถึงความตอ่เนื่อง
ของการด าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งของกลุม่บริษัทฯ ว่ายงัคงมีความ
เพียงพอและเป็นไปอยา่งมีประสทิธิผล 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความพึงพอใจต่อการควบคมุภายในของกลุม่บริษัทฯ ที่มีความเพียงพอและ 
มีประสทิธิผล ทัง้ด้านการสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของกลุม่ฯ และสามารถท าให้ผู้สอบบญัชีภายนอกให้ความเห็นตอ่งบการเงิน
ของบริษัทฯ ได้ว่าได้น าเสนออย่างถูกต้องตามควรในสาระส าคัญต่างๆ ทัง้สถานะด้านการเงินและผลประกอบการ แม้ว่า
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่งจะตรวจพบข้อบกพร่องบางประการด้านการควบคมุภายในในระหวา่งการสอบ
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ทาน แต่ข้อบกพร่องดงักล่าวมิได้ถือเป็นข้อบกพร่องที่มีนยัส าคญั  อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้มีความตื่นตวัใน
เร่ืองดงักลา่วและได้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดงักลา่วอยา่งเหมาะสม 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นที่เข้าใจและถือปฏิบัติเป็นอย่างดี      
ทัว่ทัง้องค์กร และมีการจดัวางระบบเพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่การบริหารความเสีย่งยงัคงด าเนินไปอยา่งตอ่เนื่อง 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้มีความ     
พึงพอใจตอ่การสนบัสนนุและการพฒันาการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ   ดงันัน้ เพื่อ
เป็นการแสดงถึงค ามัน่ของบริษัทฯ ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมจีริยธรรม และหลกีเลีย่งการกระท าใดๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัการทจุริต
คอร์รัปชัน่อยา่งตอ่เนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่งจึงได้เสนอแนะให้บริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์
ที่จะตอ่สู้กบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ ตลอดจนเสนอแนะนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่  ซึง่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์
เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  และในปี 2560 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่เพื่อสง่เสริมการปฏิบตัิที่ชดัเจนในเร่ืองการต่อต้านการติดสินบนและการคอร์รัปชัน่ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน และผู้ที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ 
 

ถึงแม้กลุม่บริษัทฯ จะมีโครงสร้างที่มีความสลบัซบัซ้อน ซึง่มีปฐมเหตจุากการผสมผสานของธุรกิจรีสอร์ทและโรงแรมต่างๆ ที่ 
ลากูนา่ ภเูก็ต ให้ครบวงจรที่ท าให้เกิดรายการเก่ียวโยงกนั คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่งมีความพึงพอใจต่อ
รายการเก่ียวโยงกนัท่ีเกิดขึน้ในปี 2560 ตามที่ได้สอบทานวา่ได้ด าเนินการไปอยา่งยตุิธรรมและสมเหตสุมผล  และเป็นรายการ
ที่อยูบ่นพืน้ฐานเสมือนหนึง่กระท าโดยบคุคลที่ไมเ่ก่ียวข้องกนัโดยอาศยัหลกัการตลาดเสรีระหวา่งคูส่ญัญา 
 

ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกรายยงัคงเป็นเป้าหมายหลกัในการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ดังนัน้ 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทานผลการด าเนินงานและรายงานทางการเงินต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อ
ความโปร่งใสและความครบถ้วนถกูต้อง ซึง่จากการด าเนินการดงักลา่ว คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่งมีความ
พงึพอใจตอ่การแก้ไขปัญหาเร่ืองตา่งๆ ที่เกิดขึน้ทัง้กบัฝ่ายจดัการ ผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายในภายใต้กฎบตัร
ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตัง้  นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ 
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5872 ของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2561 โดยเสนอคา่สอบบญัชีเทา่กบั 850,000 บาท 
 
 
 
นายวุฒพิล สุริยาภวิัฒน์ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
20 กุมภาพันธ์ 2561 
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 
 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนของบริษัท ลากนูา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 ทา่น โดยมีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้

1. ก าหนดและด าเนินการให้นโยบายและแผนด้านทรัพยากรบุคคลส าหรับผู้บริหารระดับสูงเป็นไปในแนวทาง
เดียวกบัเปา้หมายทางธุรกิจและแนวทางการปฏิบตัิทัว่ไป 

2. ดงึดดูและรักษาบคุลากรที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในต าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงูไว้กบับริษัทฯ 

3. สร้างความมัน่ใจว่าค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ ส าหรับผู้บริหารระดบัสงูอยู่ในระดบัที่สามารถแข่งขนั
กบัผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในอตุสาหกรรมเดียวกนัได้ 

4. ให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองที่ เก่ียวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถมอบหมายหน้าที่  ความรับผิดชอบให้แก่
คณะกรรมการชดุยอ่ยได้อยา่งเหมาะสม และ 

5. แก้ไขปัญหาและ/หรือให้ค าแนะน าคา่ตอบแทนของพนกังานซึง่มีเร่ืองขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ในการด าเนินการตามวตัถุประสงค์ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมหีน้าที่ดังต่อไปนี ้

1. เสนอแนวทางและให้ความเห็นในภาพรวมเก่ียวกับการขึน้เงินเดือนประจ าปี และนโยบายการจ่ายโบนัสของ
บริษัทฯ 

2. พิจารณาทบทวนการจ่ายโบนสั การขึน้เงินเดือน รวมทัง้สิง่จงูใจทางด้านสวสัดิการและผลประโยชน์ของประธาน
กรรมการบริษัทฯ รวมทัง้ญาติของทา่นซึง่เป็นพนกังานของบริษัทฯ 

3. พิจารณาทบทวน และอนมุตัิคา่ใช้จ่ายของประธานกรรมการบริษัทฯ 

4. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จ าเป็นเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

5. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จ าเป็นเสนอให้มกีารเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมสวสัดกิาร ผลประโยชน์ (เช่น     
การให้สทิธิพนกังานซือ้หุ้น เบีย้เลีย้ง เงินอดุหนนุ และสวสัดิการอืน่ๆ) นโยบายการขึน้เงินเดือน และการจ่าย
โบนสั ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู ทัง้นี ้ฝ่ายจดัการจะเป็นผู้ก าหนดเงินคา่จ้างของพนกังานแตล่ะทา่น 

 
6. ก าหนดหลกัเกณฑ์บคุคลที่จะด ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการบริษัทฯ 
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7. ก าหนดกระบวนการคดัเลอืกกรรมการอยา่งมีหลกัเกณฑ์และโปร่งใส 

8. เสนอและ/หรือประเมินบคุคลท่ีสมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทฯ และสมาชิกคณะกรรมการชดุยอ่ย
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในกรณีที่มีต าแหนง่วา่งลง 

9. ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความต้องการวา่จะให้มีกรรมการอิสระท่านใหมเ่พิ่มเติม
ตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ หรือไม่ 

10. แจ้งรายช่ือกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยที่ก าลงัจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระให้แก่กรรมการ   
บริษัทฯ  และเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ วา่สมควรท่ีจะให้การสนบัสนนุกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยทา่นนัน้ๆ ให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตอ่ไปหรือไม่ 

11. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และเสนอแนะการ
แก้ไขเปลีย่นแปลงที่จ าเป็นตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ และ 

12. รายงานการปฏิบตัิงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ทราบ 

 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ประชุมร่วมกนั 2 ครัง้ในปี 2560 เพื่อทบทวนกฏบตัรคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประจ าปี พิจารณาเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ 
ในการเสนอช่ือกรรมการซึง่ถึงก าหนดออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ
เสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชดุย่อย นอกจากนัน้ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาและเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ ในการสรรหากรรมการ
ทา่นใหม่เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการแทนที่กรรมการท่ีลาออก และอนมุตัิอตัราเงินโบนสัประจ าปีและนโยบายการขึน้
เงินเดือนให้แก่พนกังานของบริษัทฯ   

 

 

  
ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ์ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
16 มกราคม 2561 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 6     

 

ชื่อย่อและชื่อเต็มของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 6 

140 

 

 

ช่ือย่อและช่ือเต็มของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

ช่ือย่อ ช่ือเต็ม 

AVCI บริษัท เอวีซี อินโดนีเซีย จ ำกดั  
BGL บริษัท บำงเทำแกรนด์ จ ำกดั 

BI บริษัท ไบเบซ อินเวสท์เมนท์ จ ำกดั  
BT1 บริษัท บำงเทำ (1) จ ำกดั 
BT2 บริษัท บำงเทำ (2) จ ำกดั 

BT3 บริษัท บำงเทำ (3) จ ำกดั 
BT4 บริษัท บำงเทำ (4) จ ำกดั 
BTC บริษัท บนัยนั ทรี ไชน่ำ จ ำกดั 

BTD บริษัท บำงเทำ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั 
BTG(S) บริษัท บนัยนั ทรี แกลเลอร่ี (สิงคโปร์) จ ำกดั 
BTG(T) บริษัท บนัยนั ทรี แกลเลอร่ี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

CGL บริษัท เชียร์ โกลเดน จ ำกดั 
HHBR บริษัท หวัหิน บีช รีสอร์ท จ ำกดั 
L3 บริษัท ลำกนู่ำ (3) จ ำกดั 

LBTH บริษัท ลิเจียง บนัยนั ทรี โฮเทล็ จ ำกดั 
LBTL บริษัท ลำกนู่ำ บนัยนั ทรี จ ำกดั 
LEL บริษัท ลำกนู่ำ เอ็กซ์เคอร์ชัน่ จ ำกดั 

LGL บริษัท ลำกนู่ำ แกรนด์ จ ำกดั 
LHC บริษัท ลำกนู่ำ ฮอลิเดย์ คลบั จ ำกดั 
LLL บริษัท ลำกนู่ำ เลคส์ จ ำกดั 

LRH บริษัท ลำกนู่ำ รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล็ จ ำกดั (มหำชน) 
LSC บริษัท ลำกนู่ำเซอร์วสิ จ ำกดั 
LVL บริษัท ลำกนู่ำ วลิเลจ จ ำกดั 

MCP บริษัท แม่จนัทร์พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
PKRD บริษัท ภเูก็ต รีสอร์ท ดีเวลลอปเมนต์ จ ำกดั 
PSD บริษัท ปำยสะมำด ดเิวลลอปเมนท์ จ ำกดั 

TLDC บริษัท ถลำงพฒันำ จ ำกดั 
TRL บริษัท ทรอปิคอล รีสอร์ท จ ำกดั 
TWDC บริษัท ทวนิ วอเตอร์ส ดีเวลล็อปเมนท์ จ ำกดั 

TWPC บริษัท ไทยวำ จ ำกดั (มหำชน) 
TWPL บริษัท ไทยวำพลำซำ่ จ ำกดั 
TWRH บริษัท ทีดบับลิวอำร์ โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 

TWT บริษัท ไทยวำทำวเวอร์ จ ำกดั 
TWT2 บริษัท ไทยวำทำวเวอร์ (2) จ ำกดั 

 




