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วันและเวลา    
 

วันศุกรท์ี่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น.   

 

สถานที่ประชุม 
 
ห้องบันยัน บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ อาคารไทยวา 2    
เลขที่ 21/100  ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  ประเทศไทย 

 
นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 (ประธานฯ) ทั้งนี้ นายโฮ กวงปิง ยัง
ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัท 
 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจ านวน 107 ท่าน นับจ านวนหุ้นได้ 108,835,169 หุ้น        
คิดเป็นร้อยละ 65.29 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจ านวน 166,682,701 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 
ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม 
 
เพื่อความสะดวกส าหรับท่านผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เชิญ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร  ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของ
บริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งน าเสนอวาระต่างๆ ตั้งแต่วาระท่ี 1 จนถึงวาระท่ี 7 และทุกๆ วาระท่ีพึงมีต่อที่ประชุมเป็นภาษาไทย  
 
ดร. ชิงชัย ได้แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึง่ได้เขา้ร่วมประชุม ดงันี ้
 
กรรมการ 

1. นายวฒุิพล สุริยาภิวัฒน์  
 

กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง                            
และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายธงชัย อานันโทไทย 
 

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  
และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3 นางสาวศรินธร อุนยโกวิท กรรมการอิสระ 

4. นายสุรพล สุปรัชญา กรรมการท่ีมใิช่ผู้บริหาร 
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5. นายเอเรียล พี วีร่า กรรมการท่ีมใิช่ผู้บริหาร 

6. นายโฮ กวงจงิ  กรรมการ  

7. นายเอด็ดี้ ซี ฮอก ไล กรรมการ 

8. นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ  

9. นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

10. นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง กรรมการ  

(บริษัทมีกรรมการท้ังหมด 12 ท่าน ซึ่งกรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุม คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100) 

ผู้บริหาร 

นายควน เชท ผู้อ านวยการ ฝ่ายการเงินและบริหาร 
 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

นางสาวพัชรพร ภู่ทรานนท์ และทีมงานจากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด  จะท าหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย และ
ตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง 
 

ผู้สอบบัญชี 

นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  
 

ก่อนที่จะน าเสนอวาระต่างๆ ดร. ชิงชัย ได้ขอให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนส าหรับ
การประชุมนี้  
 

นางนันชลี เขจรนันทน์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนส าหรับการประชุมนี้ ดงันี ้
 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 ก าหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ หรือหน่ึงหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

2. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบหมายให้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุม ขอให้ลงมติ
โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงตามวาระท่ีเกี่ยวข้องซึ่งได้แจกให้แล้ว ณ ช่วงลงทะเบียน เพื่อออกเสียงลงคะแนนส าหรับวาระนั้นๆ 
โดยท าเครื่องหมายถูกในช่อง “อนุมัติ” “ไม่อนุมัติ” หรือ “งดออกเสียง” ช่องใดช่องหนึ่งที่เลือก ท้ังนี้ เฉพาะกรณีคัสโตเดียน
โปรดระบุจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละช่องที่ประสงค์จะลงคะแนน  ลงชื่อด้านล่างของบัตรลงคะแนนเสียง และส่งคืนให้กับ
เจ้าหน้าที่ของบริษัท 



 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561                  หน้า 3/21
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) 
 

     
3. ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยในหนังสือมอบฉันทะที่ถือมานั้นผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า

ในทุกวาระก่อนเริ่มการประชุมแล้ว ผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม เนื่องจากบริษัท
ได้เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่ช่วงลงทะเบียนแล้ว  

 
4. ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นกรณผู้ีลงทุนต่างประเทศที่แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็น

ผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ ต้องออกเสียงลงคะแนนดว้ยจ านวน
คะแนนเสียงทัง้หมดวา่ “อนุมัต”ิ หรือ “ไม่อนุมัติ” หรือ “งดออกเสียง” เทา่นั้น   

 
5. คัสโตเดียนที่ได้รับแต่งตั้งโดยผู้ลงทุนในต่างประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด หรือแบ่งการออกเสียงลงคะแนน  

ในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ สามารถแบ่งจ านวนคะแนนเสียงที่ “อนุมัติ” จ านวนคะแนนเสียงที่ “ไม่อนุมัติ” และจ านวนคะแนน
เสียงที ่“งดออกเสียง” ได้   

 
ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจ านวนเสียงของท่านต่อมติที่น าเสนอ ส าหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย 
หรือ งดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และยกมือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนน 
 
ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย”  “งดออกเสียง”  และ “บัตรเสีย”  หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และ
คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย  ส าหรับผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระเหล่านี้ขอให้เก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ท้ังนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็น
การลงคะแนนแบบเปิดเผย มิใช่การลงคะแนนเสียงแบบลับ  แต่จะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส    
 
การลงคะแนนเสียงในลักษณะดังตัวอย่างต่อไปนี้  บริษัทจะถือว่าการลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นโมฆะ อาทิเช่น 
 

1) บัตรลงคะแนนเสียงทีม่ิไดม้ีการลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะในฐานะผู้ออกเสียงลงคะแนน 
2) บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง  
3) บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  
4) บัตรลงคะแนนเสียงทีไ่ม่มีลายมือชื่อก ากับ  
 
ในกรณีท่ีท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน  โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อก ากับทุกครั้ง     
   
ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ก าหนดว่ามติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
 



 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561                  หน้า 4/21
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) 
 

     
ในกรณีปกติซึ่งได้แก่วาระ 1, 2, 3, 4.1 และ 5 ของหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง  
เป็นเสียงชี้ขาด  
 
หากเป็นกรณีการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 29 ของข้อบังคับบริษัทในวาระที่ 6 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ส าหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่ง
บัตรลงคะแนนเสียงล่วงหน้าให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม  
 
คะแนนเสียงของจ านวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปล่ียนแปลงและแตกต่างกัน 
 
ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเดน็ท่ีเกี่ยวข้องกับวาระน้ันๆ ตามความเหมาะสม 
โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ท่ีประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคดิเห็น
ด้วยทุกครั้ง   
 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไปสอบถาม 
หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม 
 
ภายหลังเสร็จสิ้นการรายงานและซักถามในวาระ 6 บริษัทจะด าเนินการลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 1-6 และจะประกาศผลการลงมติเมื่อ
ส้ินสุดวาระท่ี 7 

 
เพื่อให้สอดคล้องกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส  บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับ
คะแนนเสียงในแต่ละวาระ แต่ไม่ปรากฎว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสาเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนเสียง 
 
ดร. ชิงชัย ได้ด าเนินการเสนอวาระต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 

ดร. ชิงชัย ได้น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งได้ส่งส าเนาให้ท่าน     
ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ดร. ชิงชัย แจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอ     
ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
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ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม  
 

ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระน้ี ดังนี้ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียดของผลการนับ
คะแนน ดังนี้  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนุมัต ิ 108,874,236 99.92% 

 ไม่อนุมัต ิ 88,000 0.08% 

 บัตรเสีย -ไม่มี- 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 108,962,236 100.00% 

 
 งดออกเสียง -ไม่มี-  

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 108,962,236  
 

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ  
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษทั ส าหรับปี 2560 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี

สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญช ี
 

ดร. ชิงชัย ได้เชิญ นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานกิจการของบริษัท ส ำหรับ        
ปี 2560 ใหท้ี่ประชุมทราบ 
 

นายชานคราร์ ชานดราน ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี ้
 

ผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2560 
 

ในปี 2560 บริษัทมีก าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเส่ือมราคา จ านวน 639 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 จ านวน 
1,050 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากผลการด าเนินงานของกิจการโรงแรมที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2560 และก าไร
จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมในประเทศจีน  หักกลบกับส่วนแบ่งรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง
เนื่องจากนโยบายการรับรู้ทางบัญชี และก าไรพิเศษที่ไม่ใช่เงินสดจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน บมจ. 
ไทยวาในปีก่อนหน้า   
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ธุรกิจโรงแรม  
 

โรงแรมทั้งสามแห่งมีผลการด าเนินงานท่ีดีในปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราค่าห้องพักและอัตราการเข้าพักที่สูงขึ้น
และโรงแรมทั้งหมดของบริษัทมีรายได้เฉล่ียต่อห้องพัก (RevPAR) ท่ีสูงขึ้นเมื่อเที่ยบกับปีก่อนหน้า โรงแรมบันยัน ทรี 
กรุงเทพ มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นตลาดนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเพิ่มมากขึ้นในขณะที่โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต และ
โรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต มีกลุ่มลูกค้าที่มาจัดประชุมสัมมนาเพิ่มขึ้น 

 

กิจการการขายอสังหาริมทรัพย์ 
 

ในปี 2560 มียอดขายอสังหาริมทรัพย์จ านวน 156 ยูนิต เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 
2,900 ล้านบาท แม้ว่ายอดขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2560 จะสูงกว่าปี 2559 แต่ยอดการรับรู้รายได้ลดลง เป็นผล
มาจากโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ท าให้ยังไม่สามารถรับรู้รายได้ได้ จึงท าให้บริษัทมีก าไรขั้นต้นในปี 2560 จ านวน 
241 ล้านบาท    

 

บริษัทยังคงมุ่งสร้างยอดขายอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดตัวโครงการใหม่ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ
แคสเซีย เฟส 3  อังสนา โอเชี่ยน วิว และ บันยัน ทรี พูล วิลล่า  ในไตรมาส 4 ปี 2560  มีการน าเสนอภาพของ
โครงการใหม่ต่อที่ประชุม 

 

ณ ส้ินปี 2560 บริษัทมียอดขายจ านวน 144 ยูนิตที่รอการรับรู้รายได้มูลค่า 3,012 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถรับรู้เป็น
รายได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ (หากไม่มีการยกเลิกการจอง)  
 

กิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรมที่ ลากูน่า ภูเก็ต 
 

• ลากูน่า ภูเก็ต ยังคงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาหลายรายการ เช่น งานประจ าปี ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา, 
งานวิ่งการกุศล ลากูน่า ภูเก็ต ไตร และการแข่งขันกอล์ฟรายการสิงห์ภูเก็ตโอเพ่น ซึ่งเป็นการแข่งขันกอล์ฟ
ครั้งแรกของ ลากูน่า ภูเก็ต  
 

 ลากูน่ายังคงขยายการจัดกิจกรรมไปสู่กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น งานเทศกาลอาหาร
และดนตรี หลังจากประสบความส าเร็จจากการจัดงานเมื่อปีที่แล้ว โดยในปีน้ีจะจัดขึ้นท่ี ลากูน่า ภูเก็ต ในวันที่ 
27-29 เมษายน 2561  

 

 การจัดกิจกรรมเพิ่มขึน้และเป็นรายการระดับประเทศจะช่วยประชาสัมพันธ์และเป็นการท าการตลาดให้ลากูน่า 
ภูเก็ต เป็นท่ีรู้จักทั่วโลก 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561                  หน้า 7/21
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) 
 

     
แนวโน้มปี 2561 
 

• กิจการโรงแรมยงัคงมีความต้องการห้องพักจ านวนมากอยา่งต่อเนือ่งในชว่งไตรมาสแรกของปี 2561 โดยมีอัตรา
ค่าห้องพกัและอัตราการเข้าพกัเพิ่มขึ้น   
 

• กิจการขายอสังหาริมทรัพย์มีผลประกอบการท่ีแขง็แกรง่ในชว่งไตรมาสแรกเช่นกัน และทางผู้บริหารหวังวา่จะมี
แนวโน้มในเชิงบวกเช่นนี้ต่อไป 

 

ความคืบหน้าในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
 

• นายชานคราร์ ชานดราน ได้รายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้ด าเนินการในเรื่องการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา โดยได้ก าหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและแนวปฏิบัติ/ 
แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าของบริษัททุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด   
 

• บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมินแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน
การคอร์รัปชั่นของบริษัท และบริษัทมีแผนที่จะยื่นขอรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ช่วงปลายปีนี้ 
 

รายละเอียดกิจการของบริษัทปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือ     
นัดประชุมแล้ว การรายงานกิจการของบริษัท ส าหรับปี 2560 เป็นการรายงานเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ 

 

ต่อจากนั้น ดร. ชิงชัย ได้รายงานผลการด าเนินงานทางการเงินของบริษัท ส าหรับปี 2560 ต่อที่ประชุม 
 

ดร. ชิงชัย ได้สรุปสาระส าคัญผลการด าเนินงานทางการเงินตามที่ปรากฎในงบการเงินของบริษัท ส าหรับปีส้ินสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มี
เงื่อนไขต่อที่ประชุม รวมทั้งได้วิเคราะห์รายได้ และผลก าไรของกลุ่มบริษัท  
 

ดร. ชิงชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง คณะกรรมการของบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ปรากฎในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจ าปีที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อม
หนังสือนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 พิจารณา
อนุมัติวาระน้ี 
 

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 
 

ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
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นายวชิระ ทยานาราพร ผู้ถือหุ้น   
 

 สอบถามถึงสาเหตุที่รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลงในปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559 ว่าเป็นผล
มาจากยอดขายอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลงในปีก่อนจึงท าให้การรับรู้รายได้ในปีปัจจุบันลดลงหรือไม่ 

 

ตอบ:  นายชานคราร์ ชานดราน ชี้แจงว่ายอดขายอสังหาริมทรัพย์มีจ านวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถรับรู้รายได้ของอสังหาริมทรัพย์ที่ขายไปได้ต่อเมื่อการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้ส่งมอบให้กับผู้ซื้อแล้ว ดังนั้น รายได้จากการขายโครงการใหม่โดยทั่วไปจะสามารถ
รับรู้รายได้ในอีก 3 ปีต่อมาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทอสังหาริมทรัพย์
โดยทั่วไปไม่มีรายได้ที่แน่นอน บริษัทอาจขายยูนิตได้เป็นจ านวนมากในปีหน่ึงๆ แต่จะยังไม่สามารถรับรู้เป็น
รายได้เมื่อโครงการยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง เว้นแต่บริษัทจะมีโครงการใหม่เสร็จสิ้นทุกปี  ดังนั้นการรับรู้
รายได้มักจะขึ้นๆ ลงๆ 

 
นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น  
 

 สอบถามการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์โดยเฉล่ียในช่วง 5-7 ปีที่ผ่านมา  
 

ตอบ:  นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง ชี้แจงว่าในปี 2560 บริษัทมีการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
จ านวน 58 ยูนิต เทียบกับ 80 ยูนิตในปี 2559 และ 243 ยูนิต ในปี 2558 ส่วนในปี 2561 บริษัทจะรับรู้รายได้
ของโครงการลากูน่า พาร์ค และโครงการแคสเซีย เฟส 2 

 
นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น   
 

 อ้างถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้มีการแจ้งให้ทราบว่าจะมีการขายการลงทุนใน
บริษัท ลีเจียง บันยัน ทรี โฮเท็ล จ ากัด (LBTH) ให้แก่บริษัท บันยัน ทรี ไชน่า จ ากัด (BTC) โดยบริษัท ลากูน่า
บันยัน ทรี จ ากัด (LBTL) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 49 ใน LBTH ในปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ขายไปครึ่งหนึ่ง
และได้รับเงินสดประมาณ 200 ล้านบาท ส่วนที่เหลือได้แปลงเป็นหุ้นใน BTC โดยไม่มีการบันทึกการลงทุน
ใน LBTH ในบัญชีของบริษัทอีกต่อไป สอบถามเหตุผลที่บริษัทตัดสินใจที่จะขายเงินลงทุนระยะยาวนี้และ
เปลี่ยนเป็นเงินสด  ซึ่งก าไรที่ได้มีจ านวนไม่มากหรือไม่ได้มีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนการลงทุนเริ่มแรก
ประมาณ 180 ล้านบาท  

 

ตอบ:  ประธานฯ ชี้แจงว่ากลุ่มบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ (BTH) และ LRH ตัดสินใจที่จะขายทรัพย์สินใน 
LBTH ร้อยละ 50 ให้แก่วานเค่อ (Vanke บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีน) ด้วยเหตุผลเชิงกลยุทธ์
เนื่องจากอัตราก าไรจากการขายหุ้นมีความน่าสนใจ จากมูลค่าหุ้นที่ LRH ถืออยู่จ านวน 113 ล้านบาท ก าไร
จากการขายจ านวน 98 ล้านบาทที่ราคาขาย 211 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเงินปันผลที่ได้รับในปีก่อนหน้า
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จ านวน 102 ล้านบาท ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมถึงเหตุผลอื่นในการขาย คือ จ านวนโรงแรมในเมืองลิเจียงที่มี
มากเกินความต้องการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ โรงแรมสร้างมาเกือบ 10 ปีแล้วและจะต้องมีการ
ปรับปรุงใหม่เพื่อบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี เมื่อค านึงถึงอัตราการเข้าพักที่ลดลง การเพิ่มขึ้นของจ านวน
โรงแรมที่มีมากเกินความต้องการในตลาด ต้นทุนการปรับปรุงใหม่ และผลก าไรจากการขาย ผู้บริหารมี
ความเห็นว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมในการขายการลงทุน 

 

 สอบถามการค านวณก าไรจากการขาย 98 ล้านบาท และการบันทึกเงินปันผลที่ได้รับในงบการเงิน 
 

ตอบ:  นายควน เชท ชี้แจงว่าก าไรค านวณจากราคาขาย 211 ล้านบาทและมูลค่าหุ้นคงเหลือ 113 ล้านบาท 
จากส่วนของผู้ถือหุ้น รวมถึงผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่วนเงินปันผลรับจาก LBTH ไม่
ปรากฏในงบการเงินปี 2560 เนื่องจากบริษัทได้รับเงินปันผลเมื่อหลายปีก่อนหน้า 

 

 สอบถามสาเหตุที่บริษัทตัดสินใจเปล่ียนจากการถือหุ้นใน LBTH เป็นการถือหุ้นใน BTC แทน มีข้อเสนอที่
ดีกว่าอย่างไร 

 

ตอบ:  ประธานฯ ชี้แจงว่าเป็นการยากที่จะทยอยขายทรัพย์สินแต่ละอย่าง และง่ายกว่าที่จะขายทรัพย์สิน
ผ่านการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนท่ัวไป หรือการจัดกลุ่มสินทรัพย์รวมกันและขายให้กับบริษัทขนาดใหญ่
อย่างเช่น วานเค่อ (Vanke) บริษัทได้จัดรวมกลุ่มสินทรัพย์หลายรายการและขายหุ้นครึ่งหนึ่งให้วานเค่อ 
(Vanke) ท าให้การขายมีมูลค่ามากกว่าการขายสินทรัพย์ทีละรายการ 

 

 สอบถามการที่บริษัทขายสัดส่วนการถือหุ้นในประเทศจีนร้อยละ 50 และยังคงเหลืออีกร้อยละ 50 บริษัทจะ
ยังคงได้รับเงินปันผลจากสัดส่วนที่เหลืออยู่หรือจะขายหุ้นหรือไม่ 

 

ตอบ:  ประธานฯ กล่าวว่าบริษัทมีทางเลือกที่จะขายหุ้นส่วนที่เหลือ 
 

 จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 แจ้งว่าบริษัทก าลังอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต
ด าเนินธุรกิจคาสิโนส าหรับการพัฒนาในประเทศเวียดนาม สอบถามความคืบหน้าและรายได้ที่จะเกิดขึ้น 

 

ตอบ:  ประธานฯ แจ้งต่อที ่ประชุมว่าได้รับใบอนุญาตคาสิโนจากนายกรัฐมนตรีเวียตนามในวันก่อน      
การประชุม แม้ว่าจะใช้ระยะเวลานานในการขอใบอนุญาต แต่ตอนนี้ก็ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการแล้ว 
ขณะนี้ผู้บริหารก าลังอยู่ระหว่างการเจรจากับนักลงทุน 2-3 รายที่มีความสนใจจะพัฒนาโรงแรมอื่นๆ ใน 
ลากูน่า ลังโก ซึ่งนักลงทุนได้รอให้มีการออกใบอนุญาตคาสิโนอย่างเป็นทางการก่อน ซึ่งตอนนี้ใบอนุญาต
ออกมาแล้ว ผู้บริหารหวังว่าใบอนุญาตที่ได้รับจะช่วยเพิ่มการลงทุนด้านโรงแรมในลังโก และโครงการอื่นๆ 
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 จากที่ติดตามดูผลก าไรของบริษัทมาหลายปี สอบถามสาเหตุที่ผลก าไรของบริษัทคงที่ไม่มีการเติบโต คู่แข่ง

ทางการตลาดอย่างเช่น เอราวัณ และเซ็นทรัล ดูเหมือนขยายตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยมูลค่าทาง
บัญชีที่สูงเช่นนี้เป็นเรื่องผิดปกติที่มีนักลงทุนน้อยมากสนใจที่จะซื้อหุ้นของบริษัท จากรายงานประจ าปี หน้า 
170 แสดงให้เห็นโรงแรมทั้งหมดของบริษัทได้รับการบริหารจัดการโดยบริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท 
จ ากัด (BTHR) และมีสัญญาการด าเนินงานที่ท ากับ BTHR 5 ฉบับ ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 7.5-10 กับ
ทางโรงแรม และในรายงานประจ าปี หน้า 97 แสดงรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นค่าธรรมเนียม
การจัดการจ่ายที่บริษัทจ่ายให้กับ BTHR บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จ ากัด 
(BTHRT) และบริษัท บันยัน ทรี มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จ ากัด (BTMG) จ านวนประมาณ 264 ล้านบาท ซึ่งมี
นัยส าคัญมาก สอบถามว่าค่าธรรมเนียมการจัดการที่จ่ายครอบคลุมทั้งธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการขาย
อสังหาริมทรัพย์หรือไม่ 

 

ตอบ:  ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการกล่าวเป็นนัยว่าโรงแรมของบริษัทถูกคิดค่าธรรมเนียมการ
จัดการแตกต่างกับโรงแรมอื่นที่บริหารจัดการโดย BTH ท าให้บริษัทไม่สามารถท าก าไรได้เนื่องจากมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการที่สูง  ประธานฯ ชี้แจงว่าโครงสร้างของค่าธรรมเนียมการจัดการขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายอย่างซึ่งอาจส่งผลต่อโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันไปในโรงแรมแต่ละแห่งแล้วแต่กรณี 
ตัวอย่างเช่น โครงสร้างค่าธรรมเนียมของโรงแรมบันยัน ทรี มาเก๊า แตกต่างจากโรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต และ
บันยัน ทรี กรุงเทพ อย่างมาก ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เส่ียง และกรรมการอิสระท าหน้าที่สอบทานการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ประธานฯ ยัง
ชี้แจงเพิ่มเติมว่าค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ได้มีความส าคัญมากนักต่อ BTH เนื่องจาก BTH มีสัดส่วนการถือ
หุ้นร้อยละ 66 ใน LRH ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 86 ภายหลังการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ หากแม้ว่าไม่มีรายได้
จากค่าธรรมเนียมจาก LRH  BTH ก็ยังมีผลก าไรท่ีได้รับจากการลงทุนใน LRH นายควน เชท กล่าวเพิ่มเติม
ว่าบันยัน ทรี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการโรงแรมและการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับโรงแรมเท่านั้น  

 

ประธานฯ ได้สอบถามเหตุผลที่ผู้ถือหุ้นไม่เลือกที่จะขายหุ้นของตนตามค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ในราคา     
40 บาทต่อหุ้นหากผู้ถือหุ้นเห็นว่าบริษัทไม่สามารถท าก าไรได้ 

 

ผู้ถือหุ้นกล่าวตอบว่ามีความพอใจที่จะถือหุ้นต่อไป ดังนั้น จึงไม่ได้ขายหุ้นตามค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 
 

 ผู้ถือหุ้นได้แจกเอกสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยโฮเทลอินเวสเม้นต์ (THIF) ซึ่งมี
ข้อมูลค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงแรมบันยัน ทร ีสมุย 

 

จากข้อมูลของ THIF ผู้ถือหุ้นสอบถามค ายืนยันจากบริษัทว่าอัตราค่ารรมเนียมที่ BTH คิดกับโรงแรมของ
บริษัทเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับโรงแรมอื่นๆ ผู้ถือหุ้นชี้แจงเจตนาเพิ่มเติมว่าไม่ได้เป็นการ
เปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมข้ามกลุ่มโรงแรมหรือแบรนด์ต่างๆ แต่เปรียมเทียบในกลุ่มโรงแรมบันยัน ทรี  
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เนื่องจากรายงานของ ARC ในหน้า 107 ของรายงานประจ าปี แสดงความมุ่งมั่นว่าการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นเป้าหมายหลักของ ARC ผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ขอให้ประธาน ARC ตอบ
ค าถาม 

 

ตอบ:  นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ชี ้แจงว่า BTH เป็นบริษัทแม่ของ LRH และยังให้บริการด้านบริหาร      
การจัดการโรงแรม ทาง ARC ได้ตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงกันและพิจารณาอย่างรอบคอบว่าอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่คิดมีความเป็นธรรมหรือไม่ อีกทั้งได้ปรึกษาเรื่องดงักล่าวกบั EY ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และได้รับการยืนยันว่าอัตราค่าธรรมเนียมของ BTH เป็นธรรมและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป 
ค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปตามข้อก าหนด เงื่อนไข สถานที่ และแม้แต่แบรนด์ภายใน BTH  การอ้างอิงถึง
โรงแรมบันยัน ทรี สมุย ซึ่งเป็นบริษัทภายนอกและไม่เกี่ยวข้องกับ LRH ทาง ARC ไม่มีข้อมูลในเรื่องดังกล่าว
และไม่สามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้ 

 

ประธานฯ ชี้แจงว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะถามค าถาม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเอกสารมาจากแหล่งภายนอก
คณะกรรมการบริษัทจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารและจะชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นในภายหลัง 

 

 นายนพฤทธิ์ บุญเลี่ยม ผู้ถือหุ้น 
 

 จากประเด็นที่กล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นขอให้เลขานุการบริษัทบันทึกข้อซักถามและค าตอบ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบภายหลังการประชุม 

 

ตอบ:  นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กล่าวว่าจะน าค าถามที่ได้รับไปหารือในท่ีประชุม ARC 
 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระน้ี ดังนี้ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัท ส าหรับปี 2560 และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้

และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปีส้ินสุด ณ 
วันที่  31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยมี
รายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนุมัต ิ 100,071,336 91.85% 

 ไม่อนุมัต ิ 8,876,700 8.15% 

 บัตรเสีย -ไม่มี- 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 108,948,036 100.00% 
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 งดออกเสียง 14,200  

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 108,962,236  
 

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถื อคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล 
 

ดร. ชิงชัย รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีก าไรสุทธิทั้งส้ิน  60 ล้าน
บาท ตามที่ปรากฎในงบก าไรขาดทุนของงบการเงินรวมของบริษัท  เมื่อพิจารณาจากก าไรสุทธิดังกล่าว  
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 จัดสรรเงินก าไรสะสม ส าหรับงวดปี
ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี้ 
 

ก) เงินปันผลประจ าปีจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.38 บาทต่อหุ้น ส าหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผล
จ่ายทั้งส้ิน 63,339,427 บาท   

 

ข) เงินก ำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินก ำไรสะสมต่อไป 

ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิไว้เป็นทุนส ารองตามกฏหมาย เนื่องจากทุนส ารองนี้มีจ านวนถึงร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนตามที่กฏหมายก าหนดแล้ว 
 

ดร. ชิงชัย แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ณ  วันที่ 9 พฤษภาคม 2561  ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นวันก าหนดรายชื่อ (Record Date) ที่มีสิทธิรับ
เงินปันผล และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 
 

ทั้งนี้  เงินปันผลที่เสนอให้จ่ายส าหรับงวดปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย       
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทและคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 106 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม  
 

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม  
 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระน้ี ดงันี้ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสะสม ส าหรับงวดปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงินปันผลในอัตรา    
0.38 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดเสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้  
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ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนุมัต ิ 108,873,736 99.9996% 

 ไม่อนุมัต ิ 500 0.0004% 

 บัตรเสีย -ไม่มี- 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 108,874,236 100.00% 

   

 งดออกเสียง 88,000  

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 108,962,236  
 

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 4  เร่ืองเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท 
 

 4.1 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงก าหนดออกตามวาระ 
 

ดร. ชิงชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 13 ก าหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการไม่ใช้คะแนนเสียงแบบสะสมและผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง และ
ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง
เป็นอัตรา 1 ใน 3 และกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งไปน้ันอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดย
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 นี้ มีกรรมการท่ีถึงก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 
 

1) นำยโฮ กวงปิง กรรมการ ประธานกรรมการบริษทั และประธานรรมการบริหาร 

2) นำยเอเรียล พี วีร่ำ กรรมการที่มใิช่ผู้บริหาร 

3) นำงสำวศรินธร อุนยโกวิท กรรมการอิสระ  

4) นำยธงชัย อำนันโทไทย กรรมการอิสระ 
 

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถึงก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 ของ
หนังสือนัดประชุม 

 

ดร. ชิงชัย แจ้งที่ประชุมว่า จากความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการซึ่งถึงก าหนดออก
ตามวาระทั้ง 4 ท่าน  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน ำเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 
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อนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำรซึ่งถึงก ำหนดออกตำมวำระในครำวนี้ทั้ง 4 ท่ำน กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบริษัทต่อไปอีกวำระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม 
 
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระน้ี ดงันี้ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ
เลือกตั้งกรรมการซึ่งถงึก าหนดออกตามวาระในคราวนี้ท้ัง 4 ท่าน ได้แก่ นำยโฮ กวงปิง  นำยเอเรียล 
พี วีร่ำ  นำงสำวศรินธร อุนยโกวิท และนำยธงชัย  อำนันโทไทย  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี ้

 
1) นายโฮ กวงปิง 
 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนุมัต ิ 104,175,636 99.77% 

 ไม่อนุมัต ิ 245,000 0.23% 

 บัตรเสีย -ไม่มี- 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 104,420,636 100.00% 
 
 งดออกเสียง 4,541,600  

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 108,962,236  
 

2) นายเอเรียล พี วีร่า 
 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนุมัต ิ 104,162,203 99.75% 

 ไม่อนุมัต ิ 258,433 0.25% 

 บัตรเสีย -ไม่มี- 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 104,420,636 100.00% 
 
 งดออกเสียง 4,541,600  

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 108,962,236  
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3) นางสาวศรินธร อุนยโกวทิ 
 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนุมัต ิ 104,162,203 99.75% 

 ไม่อนุมัต ิ 258,433 0.25% 

 บัตรเสีย -ไม่มี- 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 104,420,636 100.00% 
 
 งดออกเสียง 4,541,600  

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 108,962,236  
 
4)     นายธงชัย  อานันโทไทย 
 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนุมัต ิ 104,406,703 99.99% 

 ไม่อนุมัต ิ 13,933 0.01% 

 บัตรเสีย -ไม่มี- 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 104,420,636 100.00% 
 
 งดออกเสียง 4,541,600  

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 108,962,236  
 

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 4.2 พิจารณารับทราบค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท 
กรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการที่ด ารง
ต าแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

 

ดร. ชิงชัย แจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนส าหรับ
กรรมการส าหรับกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน และเสนอให้คงอัตราและรูปแบบของค่าตอบแทนของปีก่อนหน้า ส าหรับค่าตอบแทน 
ประจ าปี 2561 ในแต่ละต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และในแต่ละต าแหน่งของคณะกรรมการ
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ตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตามที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เพื่อรับทราบค่าตอบแทนส าหรับกรรมการแยก
เป็นรายประเภทและต าแหน่งของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัท  รายประเภทและ
ต าแหน่งของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และใน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2560 ซึ่งจะยังคงมีผลต่อไปในปี 2561 และเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
จะมีมติเป็นอย่างอื่น  โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติในแต่ละต าแหน่ง ตามที่ปรากฎใน
ตารางค่าตอบแทน ดังนี ้
 

คณะกรรมการบริษัท 
 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน                         

/ ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท) 
บัตรก านัลสปาและแกลเลอรี่ 

/ ปี / ท่าน 

ประธานกรรมการบริษัท 256,000  - 

กรรมการอิสระ 171,000 2,000 เหรียญสหรัฐ 

กรรมการท่ีมิใชผู่้บริหาร 171,000 2,000 เหรียญสหรัฐ 

กรรมการ 112,000  - 
 

 

คณะกรรมการตรวสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
/ ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท) 

ประธานกรรมการ 85,000 

สมาชิก 44,000 
 

 

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม 
  
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ ประจ าปี 2561 เป็นรายงานเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
 
 



 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561                  หน้า 17/21
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) 
 

     
มติ ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ ประจ าปี 2561 ซึ่งยังคงอัตราและรูปแบบของค่าตอบแทน

ในแต่ละประเภทและต าแหน่งของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท รายประเภทและ
ต าแหน่งของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และ ใน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2560 โดยยังคงมีผลต่อไปในปี 2561 และเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
จะมีมติเป็นอย่างอื่น  

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิการแตง่ตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 2561 

 

ดร. ชิงชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชี     
รับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ         
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญช ีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ของ
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับปี 2561 โดยก าหนดค่าสอบบัญชี เป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ินไม่เกิน 850,000 บาท ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ปรากฎ
ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือนัดประชุม รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่แสดงใน
ตารางต่อไปนี้ 

(หน่วย : บาท) 

 2561 2560 

บริษัท 850,000 760,000 

บริษัท และบริษัทย่อย  9,095,000 8,595,000 

 
ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม 
 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระน้ี ดังนี้ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 2561 ตามรายละเอียด   
ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้  
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ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนุมัต ิ 108,629,736 99.78% 

 ไม่อนุมัต ิ 244,500 0.22% 

 บัตรเสีย -ไม่มี- 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 108,874,236 100.00% 

 
 งดออกเสียง 88,000  

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 108,962,236  
 

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ         
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขข้อ 29 ของข้อบังคับบริษทั 

 
ดร. ชิงชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการเสนอขอแก้ไขข้อบังคับบริษัทในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าส่ังหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ   
 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 อนุมัติการแก้ไขข้อ 29 ของ
ข้อบังคับบริษัท เป็นดังนี้ 
 
เสนอขอแก้ไขเป็น 

 
“ข้อ 29 
 
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีภายในส่ีเดือนนับแต่วันส้ินสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท 
 
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร  หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน
ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้
กรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน
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ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ
ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 31 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท” 
 
ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม 
 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระน้ี ดังนี้ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้แก้ไขข้อ 29 ของข้อบังคับบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการ
บริษัท  โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนุมัต ิ 108,962,236 100.00% 

 ไม่อนุมัต ิ -ไม่มี- 0.00% 

 งดออกเสียง -ไม่มี- 0.00% 

 บัตรเสีย -ไม่มี- 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 108,962,236 100.00% 
 

 

 

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ให้ถือ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 7  พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี 

 
ดร. ชิงชัย ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมหรือไม่ แต่ไม่มี 
ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมอีก  
 
ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องอื่นๆ และผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และฝ่ายจดัการไดช้ี้แจงในเรื่องตา่งๆ 
ดังนี ้ 
 
นายประเสริฐ ตษิยาธิคม ผู้ถือหุ้น   
 

 ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ว่าเขียนได้กระชับและ
ชัดเจน และกล่าวถึงข้อเสนอของตนในปีที่ผ่านมาอีกครั้งเพื่อขอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรับฐาน
เงินปันผลให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น เช่น จ่ายปันผลที่ 0.70 บาทต่อหุ้น ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงนโยบายเงินปันผล
และการจ่ายเงินปันผลในปี 2561 ในราคาหุ้นละ 0.38 บาทจะยังคงเดิมหรือไม่ 
 

 

ตอบ:  ดร. ชิงชัย แสดงความคิดเห็นว่าเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลก าไรของบริษัทและสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

 ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขายหุ้นของตนและชี้แจงว่าราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนการท าค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ อาจเป็นเพราะข้อมูลเผยแพร่โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ นอกจากนี้   
ผู้ถือหุ้นสอบถามบริษัทมีแผนท่ีจะเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือไม่ 
 

 

ตอบ:  ดร. ชิงชัย ชี้แจงว่าบริษัทไม่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวได้ 
 

นายวศิาล ชุณหวุฒิยานนท์ ผู้ถือหุ้น   
 

 สอบถามเกี่ยวกับสถานะการลงทุนในกองทุนบันยัน ทรี อินโดไชน่า โฮสปิทัลลิตี้  
 

ตอบ:  ประธานฯ ชี้แจงว่าการลงทุนในกองทุนบันยัน ทรี อินโดไชน่า โฮสปิทัลลิตี้ เนื่องมาจากผู้บริหารของ
BTH และ LRH เห็นศักยภาพการในด้านการท่องเที่ยวของสถานท่ีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อโรงแรมได้เปิด
ด าเนินการครั้งแรก มีปัญหาระหว่างประเทศจีนและประเทศเวียดนามซึ่งส่งผลกระทบต่อการเข้าพักของ
โรงแรมทั่วประเทศ ในช่วง 2-3 ปีแรกโรงแรมมีผลประกอบการไม่ดีมากนัก แต่กิจการเริ่มมีการปรับตัวดีขึ้น
ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา และตอนน้ีมีนักลงทุนท่ีสนใจลงทุนมากขึ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายของกองทุนรวมทั้ง BTH และ 
LRH จะออกจากกองทุน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง แต่ทั้งนี้ยังไม่ได้มีการหารือในประเด็นดังกล่าว  
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บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) 
 

     
หลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ดร. ชิงชัย ได้ส่งที่ประชุม
กลับให้ประธานฯ ที่ประชุม 
 
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม และกลา่วปดิประชุม   

 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

 
 
 

โฮ กวงปิง  
(นายโฮ กวงปิง)                     

ประธานที่ประชุม 

                                                       

                            
 
 

นันชลี เขจรนันทน ์

 (นางนนัชลี เขจรนนัทน)์ 
ผู้บันทกึการประชุม 

 
 
 
 
 

 


