บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2562

วันและเวลา

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 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 ทาหน้าที่ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 (ประธานฯ) ทั้งนี้ นายโฮ กวงปิง ยัง
ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัท
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลาเปิดประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จานวน 86 ท่าน นับจานวนหุ้นได้
138,089,225 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.85 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจานวน 166,682,701 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม
เพื่อความสะดวกสาหรับท่านผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เชิญ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง แนะนากรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของ
บริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งนาเสนอวาระต่าง ตั้งแต่วาระที่ 1 จนถึงวาระที่ 6 และทุก วาระที่พึงมีต่อที่ประชุมเป็นภาษาไทย
ดร. ชิงชัย ได้แนะนากรรมการ ผูบ้ ริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผูส้ อบบัญชีของบริษัท ซึง่ ได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
กรรมการ
1.

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

2.

นายธงชัย อานันโทไทย

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

3

นางสาวศรินธร อุนยโกวิท

กรรมการอิสระ

4.

นายสุรพล สุปรัชญา

กรรมการที่มใิ ช่ผู้บริหาร
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5.

นายเอเรียล พี วีร่า

กรรมการที่มใิ ช่ผู้บริหาร

6.

นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล

กรรมการ

7.

นายชานคราร์ ชานดราน

กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ

8.

นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง

กรรมการ

9.

นายโฮ เรน ฮวา

กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
1.

นายโฮ กวง จิง

กรรมการ

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมการประชุม 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 91.60
ผู้บริหาร
1.
2.
3.

นายควน เชท
นางสาวอารีวรรณ ศรีวิชชุพงศ์
นายฟีลิป นิล เกรเกอรี่

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้อานวยการ ฝ่ายการเงินและบริหาร
ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี และผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ายการเงิน
ผูจ้ ัดการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการดาเนินการ

ที่ปรึกษากฎหมาย
นายกมลาสณ์ อุรพีพัฒนพงศ์ และทีมงานจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด จะทาหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย และตรวจสอบ
กระบวนการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง
ผู้สอบบัญชี
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ก่อนที่จะนาเสนอวาระต่าง ดร. ชิงชัย ได้ขอให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนสาหรับ
การประชุมนี้
นางนันชลี เขจรนันทน์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนสาหรับการประชุมนี้ ดังนี้
1.

ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 กาหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ หรือหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
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2.

สาหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบหมายให้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุม ขอให้ลงมติ
โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงตามวาระที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจกให้แล้ว ณ ช่วงลงทะเบียน เพื่อออกเสียงลงคะแนนสาหรับวาระนั้น
โดยทาเครื่องหมายถูกในช่อง “อนุมัติ” “ไม่อนุมัติ” หรือ “งดออกเสียง” ช่องใดช่องหนึ่งที่เลือก ทั้งนี้ เฉพาะกรณีคัสโตเดียน
โปรดระบุจานวนคะแนนเสียงในแต่ละช่องที่ ประสงค์จะลงคะแนน ลงชื่อด้านล่างของบัตรลงคะแนนเสียง และส่งคืนให้กับ
เจ้าหน้าที่ของบริษัท

3.

ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยในหนังสือมอบฉันทะที่ถือมานั้นผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า
ในทุกวาระก่อนเริ่มการประชุมแล้ว ผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม เนื่องจากบริษัท
ได้เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่ช่วงลงทะเบียนแล้ว

4.

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ ต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยจานวน
คะแนนเสียงทัง้ หมดว่า “อนุมัต”ิ หรือ “ไม่อนุมัติ” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น

5.

คัสโตเดียนที่ได้รับแต่งตั้งโดยผู้ลงทุนในต่างประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด หรือแบ่งการออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ สามารถแบ่งจานวนคะแนนเสียงที่ “อนุมัติ” จานวนคะแนนเสียงที่ “ไม่อนุมัติ” และจานวนคะแนน
เสียงที่ “งดออกเสียง” ได้

ในการลงคะแนนเสียงสาหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจานวนเสียงของท่านต่อมติที่นาเสนอ สาหรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย
หรือ งดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามกากับไว้ และยกมือให้เจ้า หน้าที่ของบริษัท ไปเก็บบัตร
ลงคะแนน ณ เวลาเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนาคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย ” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด
แล้วแต่กรณี และคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สาหรับผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระเหล่านี้
ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการ
ประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย มิใช่การลงคะแนนเสียงแบบลับ แต่จะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
การลงคะแนนเสียงในลักษณะดังตัวอย่างต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าการลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นโมฆะ อาทิเช่น
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บัตรลงคะแนนเสียงทีม่ ิได้มีการลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะในฐานะผู้ออกเสียงลงคะแนน
บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการทาเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
บัตรลงคะแนนเสียงทีม่ ีการขีดฆ่าโดยไม่มีลายมือชื่อกากับ

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับทุกครั้ง
ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 กาหนดว่ามติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ในกรณีปกติซึ่งได้แก่วาระ 1, 2, 3, 4.1 และ 5 ของหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด
หากเป็นกรณีการพิจารณาอนุมัติคา่ ตอบแทนกรรมการในวาระที่ 4.2 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน
สาหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่ง
บัตรลงคะแนนเสียงล่วงหน้าให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
คะแนนเสียงของจานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น
จานวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างกัน
ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ตามความเหมาะสม
โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ด้วยทุกครั้ง
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคาถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานาไปสอบถาม
หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ในช่วงท้ายของการประชุม
เพื่อประโยชน์ในการบริหารเวลา ภายหลังการรายงานและการซักถามในวาระที่ 5 เสร็จสิ้น บริษัทจะดาเนินการให้ผู้ถือหุ้นออกเสียง
ลงมติในวาระ 1-5 เป็นรายวาระในคราวเดียว และจะประกาศผลการลงคะแนนภายหลังการพิจารณาวาระที่ 6 เสร็จสิ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส บริษัท ได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับ
คะแนนเสียงในแต่ละวาระ แต่ไม่ปรากฎว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสาเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนเสียง
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ดร. ชิงชัย ได้ดาเนินการเสนอวาระต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
ดร. ชิงชัย ได้นาเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ซึ่งได้ส่งสาเนาให้ท่าน
ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ดร. ชิงชัย แจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนาเสนอ
ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ดังนี้
นายสุวิทย์ เลาหพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น


ได้ดูรายงานการประชุมแล้วซึ่งมีหลายประเด็นในหน้าที่ 10/21 สาเนาเอกสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าไทยโฮเทลอินเวสเม้นต์ (THIF) ที่ได้มีการแจกจ่ายและอธิบายถึงจานวนตัวเลขเปรียบเทียบ
ระหว่างค่าธรรมเนียมการจัดการของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จากัด (BTH) ที่เรียกเก็บจากโรงแรม บันยัน ทรี
สมุย และบริษัทในเครือของกลุ่มลากูน่า แต่ในรายงานการประชุมไม่ได้มีการระบุรายละเอียดตัว เลขที่เป็น
ประเด็ น สาคั ญ นั้ น เลย จึง อยากจะขอให้ มี การเพิ่ ม เติ ม ในเรื่อ งของตั ว เลขของ THIF ในปี ที่ มี ก ารเรีย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกับโรงแรมบันยัน ทรี สมุย จากเอกสารครั้งที่แล้วค่าธรรมเนียมการบริหาร
จัดการ คิดเป็ นร้อยละ 1 ของรายได้จากการดาเนินงาน และค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการส่วนเพิ่ มเติ ม
(incentive management fee) ในอัตราร้อยละ 5 ของผลกาไรจากการดาเนินงาน



อีกประเด็นคือ บันยัน ทรี มีค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการประมาณร้อยละ 3 และค่าธรรมเนียมการบริหาร
จัดการส่วนเพิ่มเติมอยู่ประมาณร้อยละ 7.5 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (ARC) ได้สอบ
ทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของรายการระหว่างกัน ตามที่ระบุในรายงานประจาปี ทาง ARC เห็นว่าการ
ทาธุรกรรมต่าง กระทาภายใต้เงื่อนไขและราคาซึ่งมีการเจรจาบนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทาโดยบุคคลที่ไม่มี
ความขัดแย้งกันโดยอาศัยหลักการอิสระเสรีระหว่างคู่สั ญญา ในกรณีไม่สามารถกาหนดราคาได้บริษัทต้อง
อ้างอิงตามราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกาหนดราคาที่ยุติธรรม และประธานฯ
ยืนยันในที่ประชุมครั้งก่อนว่า BTH ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมกับทางบริษัทในลักษณะที่ทาให้บริษัทเสียเปรียบ
หรือคิดในอัตราซึ่งสูงเกินกว่าปกติ นายสุวิทย์ขอให้กรรมการพิจารณาเรื่องนี้
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ตอบ ดร. ชิงชัย รับทราบความเห็นของนายสุวิทย์ที่มีต่อรายงานการประชุม และในอนาคตจะพิจารณาให้การ
บันทึกรายงานมี รายละเอียดเพิ่มเติม แม้ว่าการบันทึกทุกรายละเอียดที่กล่าวถึง อาจจะเป็นไปไม่ได้ อย่างไรก็
ตาม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมในครั้งก่อนหน้า ซึ่งมีการสรุปรายงานการ
ประชุมตามที่ปรากฏดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยกับวาระนี้ ทางผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะทาเช่นนั้น
มติ

ที่ ป ระชุม มี ม ติ ด้ วยคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ รั บ มอบฉั น ทะซึ่ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนรั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2561 โดยมี ร ายละเอี ย ดของผลการ
นับคะแนน ดังนี้
ผลการนับคะแนน

135,090,675
122,100
-ไม่มี-

99.91%
0.09%
0.00%

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

135,212,775

100.00%

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2,971,033
138,183,808






อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
บัตรเสีย

คะแนนเสียง *



หมายเหตุ : * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท สาหรับปี 2561 และอนุมัติงบการเงิน ของบริษัท สาหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี
ดร. ชิงชัย ได้เชิญ นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานกิจการของบริษัท สาหรับ
ปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ
นายชานคราร์ ชานดราน ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้
ผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2561
ในปี 2561 บริษัทมีกาไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา จานวน 638 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 จานวน 639
ล้านบาท โดยเป็ น ผลมาจากผลการด าเนิน งานจากการขายอสั งหาริม ทรัพ ย์ที่ ดี ขึ้น อย่างมาก ถึงแม้ ว่า ผลการ
ดาเนินงานจากกิจการโรงแรมจะลดลง อันเป็นผลจากการที่ธุรกิจจีนลดลงอย่างมากในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4
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กิจการโรงแรม
โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต มีอัตราการเข้าพักเท่ากับปีก่อน ส่วนโรงแรมบันยัน ทรี ในภูเก็ตและในกรุงเทพมีอัตรา
การเข้าพักลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน โรงแรมในภูเก็ตมีอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยลดลง เนื่องจากผลกระทบจาก
การลดลงของทัวร์จีน แต่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ มี อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการบริหารห้องพัก ที่
ดีขึ้นและกลยุทธ์ด้านอัตราผลตอบแทน รายได้เฉลี่ยต่อห้องพักเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราค่าห้องพักเฉลี่ย
ที่ลดลงเล็กน้อยของโรงแรมในภูเก็ต แต่โรงแรม บันยัน ทรี กรุงเทพ มีรายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก สูงขึ้นในปี 2561 เมื่อ
เทียบกับปี 2560
กิจการขายอสังหาริมทรัพย์
ในด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทมียอดขายที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในปี 2561 โดยมียอดขาย 190 ยูนิต
มูล ค่า 2.5 พัน ล้า นบาท เป็น ผลมาจากการเพิ ่ม กิจ กรรมในการขาย เช่น กิจ กรรมนอกสถานที ่ การพัฒ นา
เครือข่ายการขายในประเทศจีน การขายออนไลน์ และการทาการตลาดโดยใช้เทคโนโลยีต่าง เข้ามาช่วย
กลุ่มบริษัทนาเสนอโครงการครบวงจรในทุกกลุ่มราคาเพื่อตอบสนองผู้ซื้อทุกงบประมาณและความต้องการ หาก
พิจารณาจากจานวนยูนิตและมูลค่าขาย ยอดขายของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ระดับราคา อสังหาริมทรัพย์ในระดับ
เริ่มต้น ขายได้ร้อยละ 65 คิดเป็นร้อยละ 40 ของมูลค่าขายทั้งหมด อสังหาริมทรัพย์ในระดับกลาง ขายได้ร้อยละ
27 คิดเป็นร้อยละ 33 ของมูลค่าขายทั้งหมด และอสังหาริมทรัพย์ในระดับบน ขายได้ร้อยละ 8 คิดเป็นร้อยละ 27
ของมูลค่าขายทั้งหมด
ในปี 2561 เพื่อนาที่ดินที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง บริษัทได้เปิดตัวโครงการใหม่ ได้แก่ โครงการดาวา
ภูเก็ต ลากูน่า พาร์ค 2 และลากูน่า วิลเลจ เรสซิเด้นซ์ เฟส 8
•

ดาวา ภูเก็ต (ดาวา) เปิดขายโครงการในปี 2561 โครงการตั้งอยู่ที่ปากทางเข้า ลากูน่า ภูเก็ต ใกล้กับ Boat
Avenue ดาวา อพาร์ทเม้นท์ เป็นอสังหาริมทรัพย์ในระดับเริ่มต้น ประกอบด้วยอพาร์ทเม้นท์แบบหนึ่งและ
สองห้องนอนที่ในราคาที่ย่อมเยา เริ่มต้นที่ 5 ล้านบาท

•

ลากูน่า พาร์ค 2 เปิดตัวโครงการในปี 2561 หลังจากประสบความสาเร็จจาการพัฒนาโครงการในเฟส 1
ลากูน่า พาร์ค 2 เป็นอสังหาริมทรัพย์ในระดับกลาง ประกอบด้วยทาวน์โฮมแบบกึ่งบ้านเดี่ยว 2-3 ห้องนอน
และวิลล่าเดี่ยว 4-5 ห้องนอน ราคาเริ่มต้นที่ 13 ล้านบาท

•

ลากูน่า วิลเลจ เรสซิเด้นซ์ เฟส 8 เปิดตัวโครงการในปี 2561 หลังจากที่โครงการในเฟสก่อนหน้าขายหมดไป
ลากูน ่า วิล เลจ เรสซิเด้น ซ์ เป็น อสัง หาริม ทรัพ ย์ในระดับ บน ประกอบด้ว ยวิล ล่า เดี ่ย วขนาดใหญ่ 4-5
ห้องนอนบนพื้นที่กว้างขวาง
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จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น ทาให้ บ ริษัทมีการรับ รู้รายได้ที่สูงขึ้น ในปี 2561 และมีรายได้จานวนมาก
ที่รอการรับรู้ในปี 2562 และในปีถัดไป มีการนาเสนอภาพของโครงการใหม่ต่อที่ประชุม
การจัดกิจกรรมที่ ลากูน่า ภูเก็ต
นายชานคราร์ ชานดราน กล่าวเพิ่มเติมว่าในขณะที่บริษัทมุ่งเน้นทางด้านโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ ลากูน่า ภูเก็ต
ยังคงเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมหลายรายการ อาทิเช่น คอนเสิร์ตการกุศล ลากูน่า ภูเก็ต ลากูน่า ภูเก็ต มาราธอน และ
ล่าสุด ไทยไฟท์ ภูเก็ต ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 การจัดกิจกรรมต่าง ช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
และเป็นการทาการตลาดให้ ลากูน่า ภูเก็ต เป็นที่รู้จักทั่วโลก
ความคืบหน้าในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ภายหลังจากการวางนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตทั้งหมดที่จาเป็นภายใต้แนวทางปฏิบัติที่เข้มงวดของ
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption หรือ CAC) ปัจจุบันบริษัทได้เป็นสมาชิกที่ได้รับการรับรองของ CAC
แนวโน้มปี 2562
ผลการดาเนินงานของโรงแรมในภูเก็ตโดยรวมอ่อนตัวลงในไตรมาสแรกของปี 2562 เนื่องจากการชะลอตัวของ
จานวนนักท่องเที่ยวจีน แต่มีการฟื้นตัวในไตรมาสที่สอง กิจการขายอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีผลประกอบการที่ดี
ในช่วงไตรมาสแรก และหวังว่าจะมีแนวโน้มในเชิงบวกเช่นนี้ต่อไป
รายละเอียดกิจการของบริษัทปรากฏในรายงานประจาปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือ
นัดประชุมแล้ว การรายงานกิจการของบริษัท สาหรับปี 2561 เป็นการรายงานเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ
ต่อจากนั้น ดร. ชิงชัย ได้รายงานผลการดาเนินงานทางการเงินของบริษัท สาหรับปี 2561 ต่อที่ประชุม
ดร. ชิงชัย ได้สรุปสาระสาคัญผลการดาเนินงานทางการเงิน ตามที่ปรากฎในงบการเงินของบริษัท สาหรับปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบ
ไม่มีเงื่อนไขต่อที่ประชุม รวมทั้งได้วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย และผลกาไรของกลุ่มบริษัท
ดร. ชิงชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัท สาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการของบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ปรากฎในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจาปีที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อม
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หนังสือนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 พิจารณา
อนุมัติวาระนี้
ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ดังนี้
นายสุวิทย์ เลาหพลวัฒนา ผูถ้ ือหุ้น
•

สอบถามเรื่องใบอนุญาตคาสิโนที่มีระบุไว้ในหน้า 9/21 ของรายงานการประชุมครั้งก่อนว่าได้รับ ใบอนุญาต
คาสิโนและอยู่ระหว่างการเจรจากับนักลงทุนสองสามรายที่สนใจจะพัฒนาโรงแรมอื่น ใน ลากูน่า ลังโค แต่
ไม่ได้มีการกล่าวถึงการได้รับใบอนุญาตคาสิโนนี้ไว้ในรายงานประจาปี ผู้ถือหุ้นต้องการทราบความคืบหน้า
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชี้แจงเรื่องใบอนุญาตคาสิโนที่เวียดนาม ว่าได้มาในช่วงเวลาเดียวกันนี้ของปี
ที่แล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการหารือกับผู้ลงทุน และผู้ประกอบการ ที่จะมาบริหารจัดการคาสิโน
นางสาวอารีวรรณ ศรีวิชชุพงศ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการลงทุนเพียงร้อยละ 5 ของ
การลงทุนใน ลากูน่า ลังโค ผ่านทางกองทุนบันยัน ทรี อินโดไชน่า โฮลปิทัลลิตี้ จึงไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่อง
ใบอนุญาตคาสิโนในรายงานประจาปีของบริษัท

•

นายสุวิทย์แสดงงบการเงินของโรงแรมแชงกรีล่ า และเปรียบเทียบว่างบการเงินมีลักษณะคล้ายของบริษัท
โดยต้องการให้ดูประสิทธิภาพการทางานของบริษัทเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบ
ตัวเลขทางการเงิน แล้วเป็นอย่างไร ที่เลือกโรงแรมแชงกรีล่ามาเปรียบเทียบ เพราะผู้ถือหุ้น รายใหญ่ เป็ น
บริษัทตั้งอยู่ที่ฮ่องกง ถือหุ้นอยู่ประมาณร้อยละ 73.61 มีลักษณะคล้ายของบริษัท ที่มี BTH ถือหุ้นอยู่ร้อยละ
75.4 จากข้อ มู ลสรุป อั ต ราส่ วนทางการเงิน ในส่ วนของรายได้ รวม บริษั ท มี รายได้ จ ากธุรกิ จ โรงแรมที่ ได้
รายงานไปแล้ ว 3.57 พั น ล้ า นบาท ในขณะที่ โรงแรมแชงกรีล่ า มี ร ายได้ ร วม 2.78 พั น ล้ า นบาท ต่ า งกั น
ประมาณ 700 ล้านบาท
คุณ กมลาสณ์ อุรพีพั ฒ นพงศ์ ที่ป รึกษากฎหมาย เรียนแจ้งผู้ถือหุ้นว่าเนื่องจากวาระนี้เป็ นการพิ จารณา
งบการเงิน ของบริษั ท หากผู้ ถือ หุ้ นมี ป ระเด็น ใดที่ จะสอบถามเกี่ ยวข้ องกับ งบการเงิน ผู้สอบบั ญ ชี หรือ
ผู้บริหาร จะเป็นผู้ตอบคาถาม หากเป็นประเด็นอื่นขออนุญาตให้สอบถามในวาระอื่น ในช่วงท้ายของการ
ประชุม
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นายสุวิทย์ถามเพิ่มเติมเรื่องความคืบหน้าของกองทุนบันยัน ทรี อินโดไชน่า โฮลปิทัลลิตี้
ตอบ: ประธานฯ กล่าวว่าตามที่นายชานคราร์ ชานดราน ได้ชี้แจงไปคร่าว แล้ว แต่จะขอเพิ่มเติมว่า กองทุน
บันยัน ทรี อินโดไชน่า โฮลปิทัลลิตี้ ได้รับการจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว และโรงแรมเริ่มมีกาไร แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อ
ได้รับใบอนุญาตคาสิโนแล้วจานวนเงินลงทุนขั้นต่าที่ต้องการคือ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขณะนี้มีการลงทุน
ผ่านกองทุนจานวน 250 ล้านเหรียญสหรัฐ กองทุนกาลังหาเงิน ลงทุนเพิ่มเติม อีก 750 ล้านเหรียญสหรัฐ
ซึ่งเป็นเงินจานวนมาก ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจากับธนาคารเพื่อการลงทุนและหน่วยงานอื่น เพื่อ
ประกันการลงทุนขั้นต่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ

•

นายสุ วิทย์ สอบถามเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อที่ดิ นจ านวน 237 ไร่ ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินรวม ข้อ 36
ข้อย่อย ค) ในหน้าที่ 174 ของรายงานประจาปี บริษัทย่อยได้ทาสัญญาจะซื้อขายที่ดินเป็นคราว โดยตกลงซื้อ
ที่ดินครั้งแรกจานวน 53 ไร่ สาหรับที่ดินส่วนที่เหลืออีก 183 ไร่ บริษัทย่อยมีสิทธิที่จะซื้อภายในเดือนกรกฎาคม
2561 อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการได้ตัดสินใจไม่ซื้อที่ดินในส่วนที่เหลือดังกล่าว ดังนั้น บริษัทย่อยจึงตัดจาหน่าย
เงินมั ดจาสาหรับการซื้อที่ดิ น เป็ นจานวนเงิน 65 ล้านบาท และรับรู้เป็ นค่ าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน รวม
ผู้ถือหุ้ นขอค าชี้แจงเหตุผลของการตั ดสิน ใจไม่ ซื้อ และการบั น ทึกเงินมั ดจาเป็น ค่าใช้ จ่าย มี การประชุ ม
พิจารณาเรื่องนี้โดยละเอียดรอบคอบแล้วหรือไม่ มีการพิจารณาทางเลือกอื่นหรือไม่ และราคาที่ดินที่ตกลง
จะซื้อเป็นราคาเท่าไร
ตอบ: นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง ชี้แจงว่ามีทางเลือกที่จะซื้อที่ดินอีกประมาณ 77 ไร่ ซึ่งต้องใช้เงินสดประมาณ
800 ล้านบาท ซึ่งจะต้องชาระเต็มจานวนเมื่อซื้อที่ดิน การพัฒนาในระยะแรกใช้ที่ดินประมาณ 55 ไร่และใช้
เวลาขายหลายปี ดังนั้น บริษัทจึงเริ่มพัฒนาโครงการ ลากูน่า พาร์ค เฟส 2 บนที่ดินของบริษัทเอง ซึ่งบริษัท
สามารถดาเนินการพัฒนาที่ดินเป็นระยะ โดยไม่จาเป็นต้องลงทุนเงินสดจานวนมากล่วงหน้าเพื่อซื้อทีด่ ิน

นางสาวหทัยชนก จิตรีเนตร ผูร้ ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
•

สอบถามถึง สถานการณ์ ของนั กท่องเที่ยวจีนที่ส่ง กระทบกับ ธุรกิจ ของบริษัท อยากทราบว่าสถานการณ์
ดังกล่าวกระทบกับกิจการใดของบริษัทบ้างในปีที่แล้ว และบริษัทคิดว่าจะยังคงส่งผลกระทบในปี 2562 อีก
หรือไม่ หรือจะดีขึ้นอย่างไรบ้าง
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชี้แจงว่าโศกนาฏกรรมเรือล่ม ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวชาวจีน และธุรกิจ
โรงแรม ของบันยัน ทรี ภูเก็ต และโดยเฉพาะต่อ อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต ธุรกิจโรงแรมในภูเก็ตได้รับผลกระทบ
โดยรวมจากจานวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงร้อยละ 15-20 สถานการณ์คาดว่าจะดีขึ้นในปี 2562 เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวจีนยังคงเดินทางเข้ามาในช่วงสองสามเดือนแรกแม้ว่าจานวนจะเพิ่มขึ้น เพียงร้อยละ 10-15
มิใช่เพียงโรงแรมของบริษัทที่ได้รับผลกระทบแต่คู่แข่งก็เช่นกัน ในธุรกิจโรงแรมบริษัทค้นพบว่าเกิด จากการ
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พึ่งพานักท่องเที่ยวชาวจีนมากเกินไป ดัง นั้น ในช่วง 6-9 เดือนที่ผ่านมา บริษัทจึง ได้เปิดตลาดใหม่ เช่น
อินเดีย ซึ่งมีเที่ยวบินตรง จากมุมไบ เดลี บังคาลอร์ สู่ภูเก็ต นอกจากนี้ยังมี เกาหลี และออสเตรเลีย และได้
เปิดการขายนอกสถานที่ (off-site sales) เพื่อสร้างช่องทางการจาหน่ายให้ดีที่สุด ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ปีที่แล้วได้รับผลกระทบเล็กน้อย ส่วนปีนี้บริษัทพบว่าลูกค้าชาวรัสเซีย จานวนมากซื้ออสังหาริมทรัพย์ของ
บริษัท และได้เรียนรู้ว่าไม่ควรที่จะพึ่งตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป
นายวีระศักดิ์ สาครอรุณ ผู้ถือหุ้น
•

นายวีระศัก ดิ์ สอบถามเรื่อ งสัด ส่ว นนั ก ท่อ งเที่ ย วต่ างชาติ ที่เข้าพั ก ในโรงแรมของบริษั ท เทีย บกับ จ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนจังหวัดภูเก็ต บริษัทมีการจัดการอย่างไร บริษัทยังคงพึ่งพานักท่องเที่ยวชาว
จีนเพียงกลุ่มเดียวหรือไม่
ประเด็นที่สอง คือ รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ถูกบันทึกเป็นรายได้ แต่จากการรายงานในงบการเงิน รายได้
จะสามารถรับ รู้เป็ น รายได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ มี ก ารโอนหรือ การก่ อ สร้า งแล้ ว เสร็จ มี ก ารบั น ทึ ก รายได้ อ ย่ างไรใน
กระบวนการทาบัญชี
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ตอบข้อซักถามทั้งสองข้อ ประเด็นแรกเกี่ยวกับกิจการโรงแรมและกิจการ
อสังหาริมทรัพย์ ในส่วนกิจการโรงแรม ฝ่ายจัดการได้ชี้แจงว่าบริษัทพยายามที่จะพึ่งพานักท่องเที่ยวชาวจีน
ให้น้อยลงในขณะเดียวกันก็สารวจหาตลาดใหม่และตลาดที่มีอยู่แล้ว เช่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และอินเดีย
ซึ่งบริษัทมีการขายโดยเฉพาะ ในปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวที่เข้ามาภูเก็ตมีจานวน 10 ล้านคน และในปีนี้คาด
ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 11-12 ล้านคน ดังนั้น บริษัทจึงพยายามดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายให้มาพักที่
โรงแรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในหลากหลายประเทศมากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะในเอเชีย แต่รวมถึงยุโรป
และอเมริกาเหนือด้วย
ประเด็นที่สองเกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จะรับรู้รายได้ก็ต่อเมื่อการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ ได้รับการชาระเงิน อย่างน้อยร้อยละ 50 ของยอดขาย และมีการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์นั้น
ให้กับผู้ซื้อ นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง อธิบายว่าลูกค้าจะชาระเงินให้กับบริษัทเป็นรายงวดขึ้นอยู่กับแผนการ
ก่อ สร้า ง แต่บ ริษ ัท ต้อ งได้รับ การชาระเงิน ขั้น ต่าอย่า งน้อ ยร้อ ยละ 50 ของมูลค่า อสัง หาริม ทรัพ ย์เมื ่อ
การก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงจะสามารถรับรู้เป็นรายได้

•

สอบถามเพิ่มเติมว่าหลังจากที่บริษัทขายไปแล้ว มีการยกเลิกสัญญาหรือไม่ มีอัตราการยกเลิกเท่าไร
ตอบ: นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง ชี้แจงว่า ตัวอย่างเช่น ใน 1 ปี หากมีการขายไป 200 ยูนิต จะมีจานวนน้อย
กว่า 5 ยูนิต หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ที่มีการยกเลิก
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นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น
•

สอบถามเกี่ยวกับ งบกาไรขาดทุน ว่า ทาไมในแต่ละปี บ ริษั ทถึงต้ องเสียภาษี เป็นจานวนมาก เช่น ปี ภาษี
ปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 60
ตอบ: นายควน เชท ชี้แจงว่า ภาษีในประเทศไทยไม่ได้คานวณบนพื้นฐานของงบการเงินรวม (consolidated
basis) แต่จะคานวณเป็นรายบริษัท บริษัทมีบริษัทย่อยหลายบริษัท มีบางบริษัทที่ทากาไรในขณะที่บาง
บริษัทขาดทุน เนื่องจากบริษัทย่อยที่ทากาไรจ่ายภาษีตามผลกาไร ภาษีโดยรวมที่จ่ายเป็นอัตราร้อยละของ
กาไรรวมของกลุ่มบริษัทจะสูงขึ้นเป็นผลจากกาไรถูกลดสัดส่วนโดยผลขาดทุนของบริษัทย่อยบางบริษัท

•

ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลในรายงานประจาปี หน้า 174 ว่าบริษัทมัดจาเงินซื้อที่ดิน 65 ล้านบาท ก่อนที่
จะยกเลิกการซื้อที่ดิน เข้าใจว่าเหตุผลเนื่องจากราคาที่ดินส่วนที่เหลือเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 5 ทุก ปี แต่ใน
สัญ ญาซื้อขายที่ดินหลั ก บริษั ทน่าจะตระหนักถึงเรื่องนี้อยู่แล้ว ก่อนที่จะวางมั ดจาซื้อที่ดิน ดังนั้ น คิดว่า
ประเด็นนีไ้ ม่น่าทาให้บริษัทตัดสินใจทิ้งเงินมัดจา มีเหตุผลด้านอื่นหรือไม่
ตอบ: นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง ชี้แจงว่าเงินจานวน 65 ล้านบาทเป็นค่าธรรมเนียมตัวเลือกสาหรับที่ดินส่วนที่
เหลือที่บริษัทได้จ่ายไปเมื่อเข้าทาธุรกรรมซื้อที่ดินผืนแรก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ บริษัทจ่ายเงิน 65 ล้าน
บาทและจะสูญเงินดังกล่าวหากท้ายที่สุดบริษัทตัดสินใจที่จะไม่ซื้อที่ดิน ส่วนที่เหลือ ตามที่ได้กล่าวไปก่อน
หน้า บริษัทตัดสินใจที่จะไม่ดาเนินการซื้อต่อ เนื่องจากต้องใช้เงินสดจานวนมากประมาณ 800 ล้านบาท
สาหรับการซื้อที่ดินซึ่งอาจใช้เวลาหลายปีในการพัฒนาและขาย ดังนั้น บริษัทจึงตัดสินใจที่จะเริ่มการพัฒนา
บนที่ดินของตนเองจึงไม่จาเป็นต้องใช้เงินสดจานวนมากสาหรับที่ดินเพียงอย่างเดียว

•

สอบถามถึงคู่สัญญาซื้อขายที่ดิน และมีความสัมพันธ์กับบริษัทหรือไม่
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชี้แจงว่าคู่สัญญาเป็นบริษัทชื่อ บริษัท เชิงทะเลพัฒนา จากัด ซึ่งเป็นเจ้าของ
ที่ ดิ น รายใหญ่ ในจั งหวั ด ภู เก็ ต อี ก ทั้ ง เป็ น เจ้ า ของ โครงการ Boat Lagoon ในจั งหวั ด ภู เก็ ต และไม่ ได้ มี
ความสัมพันธ์ใด กับบริษัท

นายนพฤทธิ์ บุญเลี่ยม ผู้ถือหุ้น
•

สอบถามเรื่องนโยบายภาษีทรัพย์สินที่กาลังจะประกาศใช้ในปีนี้ว่าจะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและ
ค่าใช้จ่ายของบริษัทอย่างไร เนื่องจากบริษัทต้องเสียภาษี โรงเรือนซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นภาษีทรัพย์สิน และ
ภาษีทรัพย์สินจะส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายมากกว่าภาษีโรงเรือนเดิมหรือไม่
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ตอบ: นางสาวอารีวรรณ ศรีวิชชุพงศ์ ชี้แจงว่า เท่าที่ทราบข้อมูลเรื่องของภาษีทรัพย์สินจะไม่มีผลกระทบต่อ
ผลการดาเนินงานของบริษัทเป็นพิเศษ กฎหมายนี้ยังไม่ได้มีการบังคับใช้ และบริษัทกาลังศึกษาภาษีใหม่นี้
นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ ือหุ้น
•

สอบถามนายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการที่เรียกเก็บจากบริษัทว่าค่าบริหาร
จัดการของบริษัทที่เรียกเก็บโดย BTH นั้นสูงกว่าที่ เรียกเก็บ กับบริษัทอื่นหรือไม่ และเรื่องนี้ มีข้อสรุปในที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือไม่
ตอบ: นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า เมื่อปีที่แล้วทางผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าเหตุใด
BTH ที่สิงคโปร์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากโรงแรมของบริษัทในอัตราที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับโรงแรมบันยัน ทรี
สมุย เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (ARC) ได้ตรวจสอบเรื่องนี้นั้น ทาง ARC ไม่มีข้อมูล
ของค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากโรงแรมบันยัน ทรี สมุย โดยดูเฉพาะในงบของบริษัทเท่านั้น ดังนั้น ARC จึง
ได้สอบถามจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด (EY) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทว่าค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ
โดย BTH นั้ นยุ ติธ รรมหรือไม่ ซึ่งทาง EY ได้ ชี้แจงว่าอั ตรานี้ เป็ น อั ตราปกติ ในกลุ่ม โรงแรมทั่ วไป แต่ไม่ มี
ความเห็ น ว่ าเหตุ ใดค่ าธรรมเนี ย มที่ เรีย กเก็ บ กั บ โรงแรมบั น ยั น ทรี สมุ ย มี อั ต ราที่ ต่ ากว่า หลัง จากนั ้น
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้ติดต่อมายังบริษัทว่าได้รับการ
ร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่งซึ่งสงสัยว่าอาจมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมภายในบริษัท เพื่ อแก้ข้อสงสัย ที่
เกิดขึ้น บริษัทได้สอบถามไปยัง BTH และ EY ที่อยู่ในสิงคโปร์ และได้รับคาตอบว่า ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ
จากโรงแรมของบริษัท นั้นไม่ได้สูงที่สุดหรือต่าที่ สุด และอาจเป็นไปได้ที่ทาง BTH จะมีข้อตกลงพิเศษทาง
ธุรกิจกับเจ้าของโรงแรมบันยัน ทรี สมุย ซึ่งเกินกว่าเพียงโรงแรมบันยัน ทรี สมุย ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าอัตรา
นี้ยุติธรรมหรือไม่ ทางบริษัทได้ชี้แจงเรื่องนี้ต่อ ก.ล.ต. ซึ่งพอใจกับคาอธิบายดังกล่า วและเข้าใจว่าบริษัทได้
ชี้แจงให้ทางผู้ถือหุ้นทราบเป็นการส่วนตัวแล้ว

•

นายสุวิทย์กล่าวเพิ่มเติมว่า หากมีการเสนออัตราพิเศษให้กับบริษัทอื่นได้ก็น่าจะเสนออัตราพิเศษให้กับ
บริษ ัท ในเครือ ได้ด ้ว ยเหมือ นกัน ยืน ยัน ว่า ตนเองไม่ม ีหุ ้น ในโรงแรมแห่ง อื ่น เพีย งแต่ต ้อ งการให้
คณะกรรมการบริษัทปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานให้ดีขึ้น นายสุวิทย์กล่าวว่าในขณะที่บริษัทอื่น
รายงานผลการด าเนิ น งานเป็ น ที่ น่ า ประทั บ ใจ แต่ ข องบริ ษั ท ผลการด าเนิ น งานไม่ เป็ น ที่ น่ า พอใจ
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานอื่นไม่สูงกว่า 300,000 เหรียญสหรัฐต่อปี หรือคิดเป็น
ร้อยละ 3 ของรายได้ทั้งหมด เพราะเรียกเก็บจาก property ของตนเอง และบริษัทเหล่านี้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นายกมลาสณ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย เรียนย้าที่ประชุมอีกครั้งในฐานะที่ปรึกษากฎหมายว่า วาระนี้เป็น
เรื่องการพิจารณางบการเงินของบริษัท ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
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นายสุวิทย์สอบถามความคืบหน้าของคดีความในคดีเกี่ยวกับความเสียหาย จากรายงานประจาปีหน้า 183
คดีความเกี่ยวกับเรื่องที่ดินหลาย คดี น่าจะจบหมดแล้ว สอบถามว่าตอนนี้ยังมีคดีอะไรเหลืออยู่ และมีการ
ตั้งสารองเผื่อความเสียหายหรือไม่ และแนวโน้มว่าพนักงานมีความรอบคอบในการทาเอกสารสัญญามากขึ้น
หรือไม่

•

ตอบ: นายควน เชท ชี้แจงว่า ภายใต้มาตรฐานการบัญชีใหม่ ต้องมีการเปิดเผยคดีความทุกคดี และได้มี
การเปิดเผยแล้ว รวมถึงคดีที่ไม่เป็นสาระสาคัญหรือมีผลกระทบทางการเงินเพียงเล็กน้อยกับบริษัท
มติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สาหรับปี 2561 และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้
และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับปีสิ้นสุด ณ
วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 ซึ่ ง ผ่ า นการตรวจสอบจากผู้ ส อบบั ญ ชี พร้ อ มรายงานผู้ ส อบบั ญ ชี โดยมี
รายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *



อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

บัตรเสีย
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

138,143,008
40,500
-ไม่มี138,183,508

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

300
138,183,808



99.97%
0.03%
0.00%
100.00%

หมายเหตุ : * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ ายเงินปั นผล
ดร. ชิงชัย รายงานต่อที่ ประชุมว่า จากผลการดาเนินงานในรอบปี 2561 ที่ ผ่านมา บริษัท มีกาไรสุทธิทั้งสิ้น 80
ล้ านบาท ตามที่ ป รากฎในงบก าไรขาดทุ น ของงบการเงิน รวมของบริษั ท เมื่ อ พิ จ ารณาจากก าไรสุ ท ธิดั งกล่ า ว
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 จัดสรรเงินกาไรสะสม สาหรับงวดปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)
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ก) เงินปันผลประจาปีจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.41 บาทต่อหุ้น สาหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผล
จ่ายทัง้ สิ้น 68,339,908 บาท
ข) เงินกาไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกาไรสะสมต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องจัดสรรกาไรสุทธิไว้เป็นทุนสารองตามกฏหมาย เนื่องจากทุนสารองนี้มีจานวนถึงร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนตามที่กฏหมายกาหนดแล้ว
ดร. ชิงชัย แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็นวันกาหนดรายชื่อ (Record Date) ที่มีสิทธิ
รับเงินปันผล และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ทั้งนี้ เงิน ปัน ผลที่ เสนอให้ จ่ายสาหรับ งวดปี สิ้นสุ ด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 ดังกล่ าวสอดคล้อ งกั บ นโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทและคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 85 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม
ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม
มติ ที่ ประชุ มมี มติ ด้ วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉั นท์ ของผู้ ถื อหุ้ นและผู้ รับมอบฉั นทะซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนนอนุ มั ติ ก ารจ่ ายเงิ น ปั น ผลประจ าปี ในอั ตรา 0.41 บาทต่ อหุ้ น ส าหรับ งวดปี สิ้น สุ ด ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดเสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้
ผลการนับคะแนน

138,183,508
-ไม่มี-ไม่มี-

100.00%
0.00%
0.00%

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

138,183,508

100.00%

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

300
138,183,808








อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
บัตรเสีย

คะแนนเสียง *

หมายเหตุ : * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)

วาระที่ 4
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พิจารณาอนุมตั ิเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท
4.1

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกาหนดออกตามวาระ
ดร. ชิงชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 13 กาหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการไม่ใช้คะแนนเสียงแบบสะสมและผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และ
ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง
เป็นอัตรา 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกจากตาแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดย
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 นี้ มีกรรมการที่ถึงกาหนดออกตามวาระจานวน 4 ท่าน ได้แก่
1)
2)
3)
4)

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
นายสุรพล สุปรัชญา
นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล
นายโฮ เรน ฮวา

กรรมการอิสระ
กรรมการที่มใิ ช่ผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการ

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถึงกาหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของ
หนังสือนัดประชุม
ดร. ชิงชัย แจ้งที่ประชุมว่า จากความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการซึ่งถึงกาหนดออก
ตามวาระทั้ง 4 ท่าน คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกาหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถึงแม้ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
จะดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่อง แต่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความโปร่ งใสอั น เนื่ อ งจากความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ดร. ชิ ง ชั ย ได้ เชิ ญ นายวุ ฒิ พ ล
สุริยาภิวัฒน์ ให้ทาหน้าที่ดาเนินการประชุมในวาระที่ 4 และขอตัวออกจากห้องประชุม
นายวุฒิพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง
กรรมการซึ่งถึงกาหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
นายสุรพล สุปรัชญา นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล และนายโฮ เรน ฮวา กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)

1)
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ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
ผลการนับคะแนน

138,119,875
63,633
-ไม่มี-

99.95%
0.05%
0.00%

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 138,183,508

100.00%






อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
บัตรเสีย

คะแนนเสียง *

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง


2)

300
138,183,808

นายสุรพล สุปรัชญา
ผลการนับคะแนน

138,169,975
-ไม่มี-ไม่มี-

100.00%
0.00%
0.00%

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 138,169,975

100.00%






อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
บัตรเสีย

คะแนนเสียง *

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง


3)

13,833
138,183,808

นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล
ผลการนับคะแนน

138,168,175
-ไม่มี-ไม่มี-

100.00%
0.00%
0.00%

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 138,168,175

100.00%






อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
บัตรเสีย

คะแนนเสียง *

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง


15,633
138,183,808

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)

4)
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นายโฮ เรน ฮวา
ผลการนับคะแนน

138,169,975
-ไม่มี-ไม่มี-

100.00%
0.00%
0.00%

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 138,169,675

100.00%






อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
บัตรเสีย

คะแนนเสียง *

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง


13,833
138,183,808

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
4.2

ค่าตอบแทนส าหรับ กรรมการที่ ด ารงต าแหน่ งในคณะกรรมการของบริษั ท กรรมการที่ ด ารง
ตาแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการที่ ดารงตาแหน่งใน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
นายวุฒิ พล แจ้งที่ป ระชุมว่า ค่ าตอบแทนประจาปี 2561 สาหรับกรรมการแยกเป็ นรายประเภท และ
ตาแหน่งของกรรมการที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการบริษัท รายประเภทและตาแหน่งของกรรมการที่
ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และในคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่ าตอบแทน ยั งคงอั ต ราและรูป แบบของค่ าตอบแทนตามที่ ได้ รับ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อหุ้ น
ประจาปี 2560 และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน ได้ท บทวนค่ าตอบแทนสาหรับ กรรมการดั งกล่าว โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมเมื่อเทียบกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความรับผิดชอบของกรรมการใน
แต่ละตาแหน่ง และเสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนอีกประมาณร้อยละ 2.5 จากอัตราในปีก่อนหน้า ในแต่ละ
ต าแหน่ งของคณะกรรมการบริษั ท และในแต่ ล ะต าแหน่ ง ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริห าร
ความเสี่ยง และของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนที่นาเสนอเป็นตัวเลข
ที่ได้ปัดให้เป็นจานวนเต็มหลักพันบาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติในแต่ละตาแหน่ง
ตามที่ปรากฎในตารางค่าตอบแทน ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท
ตาแหน่ง

บัตรกานัลสปาและแกลเลอรี่
ค่าตอบแทน
/ ปี / ท่าน
/ ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)
2562
2561
2562
2561

ประธานกรรมการบริษัท

262,000

256,000

-

-

กรรมการอิสระ

175,000

171,000

2,000 เหรียญสหรัฐ

กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร

175,000

171,000

2,000 เหรียญสหรัฐ

กรรมการ

115,000

112,000

-

-

คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ ย ง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน
ตาแหน่ง

ค่าตอบแทน
/ ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)
2562
2561

ประธานกรรมการ

87,000

85,000

สมาชิก

45,000

44,000

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 อนุมัติให้เพิ่มค่าตอบแทน
ในอัตราประมาณร้อยละ 2.5 สาหรับกรรมการซึ่งดารงตาแหน่งในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งดารง
ต าแหน่ ง ในคณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ ย ง และกรรมการซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง ใน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จากอัตราในปีก่อนหน้า ตามรายละเอียดที่เสนอแนะโดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน หากค่ า ตอบแทนตามที่ น าเสนอได้ รั บ การอนุ มั ติ
ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมี ผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี
จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น แต่หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
ไม่อนุมัติค่าตอบแทนตามที่เสนอ ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 จะยังคงมีผลต่อไป
นายวุฒิพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)
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นางสาวเพชรรัตน์ ตั้งดารงตระกูล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย


สอบถามงบประมาณของค่าตอบแทนกรรมการโดยรวม
ตอบ: นายควน เชท ชี้แจงว่าอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 หรือประมาณ 3 แสนบาท จากการประชุม
4 ครั้งต่อปี



สอบถามประมาณการค่าตอบแทนกรรมการโดยรวม รวมทั้งเบี้ยประชุม
ตอบ: เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าตัวเลขค่าตอบแทนดังกล่าวปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี หน้า 72 มี
จานวนเงินรวมทั้งสิ้น 12,090,000 บาท

นายสุวิทย์ เลาหพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น


สอบถามจากการที่ได้กล่าวเมือ่ สักครู่วา่ พิจารณาค่าตอบแทนโดยเทียบจากธุรกิจในระดับเดียวกัน ขอ
ทราบรายละเอียดในการกาหนด จานวนโรงแรมที่มีความคล้ายคลึงกับบริษัท และกรรมการที่ไปเป็น
กรรมการของบริษัทย่อยยังได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทย่อยหรือไม่ และถ้ามี ค่าตอบแทน
เป็นจานวนเงินเท่าไร
ตอบ นายชานคราร์ ชานดราน ชี้แจงว่า เมื่อ 2 ปีที่แล้วได้มีการตรวจสอบเรื่องค่าตอบแทนของบริษัท
และได้ข้อสรุปว่าค่าตอบแทนของบริษัทอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทอื่น ในธุรกิจโรงแรม นายวุฒิพล
กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทเสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนในปี 2561 จากการทุ่มเทในการทางานของกรรมการ
แต่กรรมการปฏิเสธการขึ้นค่าตอบแทนเนื่องจากเห็นว่าผลประกอบการของบริษัทในปี 2560 ไม่ดีพอ
ต่อมาในปี 2561 ผลประกอบการดีขึ้น กรรมการจึงมิได้ปฏิเสธการขึ้นค่าตอบแทน
นายชานคราร์ ชานดราน กล่าวเพิ่มเติมว่ากรรมการจะได้รั บค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการของ
บริษัทเท่านั้น และไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทย่อยของบริษัท

มติ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้เพิ่มค่าตอบแทนสาหรับกรรมการอีกประมาณร้อยละ 2.5 ในแต่ละ
ตาแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และในแต่ละตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง และในคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จากอัตราในปีก่อนหน้า ตาม
รายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไปและเป็น
เช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดของผล
การนับคะแนน ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)
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ผลการนับคะแนน




คะแนนเสียง *

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

138,157,675
14,033
12,100
-ไม่มี-

99.981%
0.010%
0.009%
0.000%

• บัตรเสีย
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 138,183,808

100.00%

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการกาหนดค่าตอบแทนใด ที่จะจ่าย
ให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกาหนดค่าสอบบัญชี สาหรับปี 2562
ดร. ชิงชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญ ชี
รับ อนุ ญ าตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศ สุวรรณกุล ผู้ สอบบั ญ ชีรับ อนุ ญ าตเลขที่ 3516 และ/หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ของบริษัท
สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สาหรับปี 2562 โดยกาหนดค่าสอบบัญชี เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ไม่
เกิน 875,000 บาท ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ปรากฎตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือนัดประชุม รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามทีแ่ สดงในตารางต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
บริษัท
บริษัท และบริษัทย่อย

2562

2561

875,000

850,000

9,625,000

9,095,000

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม
มติ

ที่ ป ระชุม มี ม ติ ด้ วยคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ รับ มอบฉั น ทะซึ่ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกาหนดค่าสอบบัญชี สาหรับปี 2562 ตามรายละเอียด
ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)
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ผลการนับคะแนน

138,183,008
500
-ไม่มี-

99.9997%
0.0003%
0.0000%

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

138,183,508

100.00%

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

300
138,183,808






อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
บัตรเสีย

คะแนนเสียง *



หมายเหตุ : * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี
ดร. ชิ ง ชั ย ได้ สอบถามผู้ ถื อ หุ้ น ว่ า มี ผู้ ถื อ หุ้ น ท่ า นใดประสงค์ จ ะเสนอเรื่ อ งอื่ น ใดเข้ า สู่ ที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม่ แต่ ไม่ มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมอีก
ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ ซักถามในเรื่องอื่น
ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในเรื่องต่าง ดังนี้
นายวีระศักดิ์ สาครอรุณ ผูถ้ ือหุ้น


สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจที่ประเทศเวียดนามและการลงทุนในธุรกิจคาสิโน มีความคาดหวังว่าธุรกิจคาสิโนจะ
ให้ผลกาไรเท่าไร เนื่องจากผู้ถือหุ้นเองอยู่ประเทศเวียดนามเป็นเวลา 10 ปี มักจะเห็นธุรกิจคาสิโนปิดตัวลง
บ่อย และเห็นด้วยว่าบริษัทควรลงทุนในธุรกิจโรงแรมเพราะค่อนข้างดี แต่ไม่เห็นด้วยกับการลงทุนในธุรกิจ
คาสิโน
ตอบ: ปะธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทไม่ได้อยู่ในธุรกิจคาสิโน แต่การที่บริษัทยื่นขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ
คาสิโนนั้น เนื่องจากทางรัฐบาลแจ้งว่าบริษัทมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอใบอนุญาตได้ ดังนั้น บริษัทจึงยื่นขอและได้รับ
ใบอนุญาตดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจคาสิโน ในขณะนี้ บริษัทกาลัง
มองหาผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่เข้าใจในธุรกิจนี้เพื่อมาร่วมลงทุน และบริษัทคาดหวังว่าจะเป็นทิศทางธุรกิจที่ดี
ต่อไป

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)
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นาย วิทวัส สันตะวัน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น


สอบถามการไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเวียดนามนั้น ผลจากการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่
รู้จัก และแนวโน้มในอนาคตเป็นอย่างไร
ตอบ: ประธานฯ ชี้แจงว่าในระยะแรกการลงทุนใน ลากูน่า ลังโค ได้รับผลกระทบจากกรณีพิพาทระหว่าง
ประเทศเวียดนามและประเทศจีน ซึ่งทาให้ประเทศจีนสั่งห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางไปเวียดนาม สถานการณ์
ดังกล่าวกลับคืนสู่ภาวะปกติแล้ว และโรงแรมมีผลกาไร กระบวนการสร้างการจดจาแบรนด์เป็นไปด้วยดี
เช่นกัน



สอบถามเพิ่มเติมเรื่องสนามกอล์ฟ
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชี้แจงว่าสนามกอล์ฟสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจโรงแรม ทาให้แบรนด์โรงแรม
ทั้งบันยัน ทรี และอังสนาในเวียดนามเป็นที่รู้จักมากขึ้น สนามกอล์ฟช่วยเพิ่มกาไรของโรงแรมจากแขกที่เข้า
พักในโรงแรม นอกจากนี้ เมื่อ 6 เดือนก่อนได้มีการจัดการแข่งขันรายการ PGA ของประเทศจีน ซึ่งประสบ
ความสาเร็จค่อนข้างดี กล่าวโดยสรุป โรงแรมทั้งสองแห่งกาลังดาเนินไปด้วยดี

นายวัลลภ อัจฉราวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น


สอบถามแผนที่จะปลดล็อคมูลค่าที่ดินในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากบริษัทยังมีที่ดินเหลืออีกมากว่าจะมีลักษณะ
เดี ยวกัน กับ ที่ท าในประเทศจีน โดยการขายทรัพ ย์ สินให้กั บบริษั ท ร่วมทุน กับ บริษั ทของจีน หรือไม่ หรือ มี
แนวทางอื่นที่จะปลดล็อคมูลค่าได้เร็วขึ้น เพราะยังเหลือที่ดินที่มีมูลค่าสูงอีกค่อนข้างมาก
ตอบ: นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง ชี้แจงว่าในเรื่องของการปลดล็อคมูลค่าที่ดิน ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทถือครอง
ที่ดินมากกว่า 1,000 ไร่ในจังหวัดภูเก็ต จากที่ได้เห็นในสไลด์ในช่วงแรก ตลอดหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงปี
2560 บริษั ท ได้ เปิ ด ตั วโครงการใหม่ ทั้ ง หมด 11 โครงการซึ่ งทั้ ง หมดนี้ มี ไว้ เพื่ อ ขาย มู ลค่ า โครงการรวม
ประมาณ 15 พันล้านบาท โครงการเหล่านี้อยู่ในช่วงการพัฒนาที่แตกต่างกัน และในขณะเดียวกัน บริษัท
ก าลั ง พิ จ ารณาท าเลอื่น และจั ด ท าแผนแม่ บ ท โดยพยายามที่ จ ะขายโครงการปั จ จุ บั น ที่ มี อ ยู่ ทั้ งหมด
เพื่อที่จะหันไปเริ่มโครงการใหม่เพื่อให้การขายสามารถดาเนินต่อไปได้



ตามที่ได้มีการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เข้าใจว่าปัจจุบัน BTH มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 86 ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จากัด (Thai Trust Fund) ไม่แน่ใจว่า
บริษัทเข้าเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ที่ว่าการกระจายการถือหุ้น
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โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 15 หรือไม่ หากน้อยกว่าร้อยละ 15 จะเข้าข่ายถูก
เพิกถอน หรือบริษัทจะต้องเสียค่าปรับ
ตอบ: นายควน เชท ชี้แจงว่าบริษัทมี free float น้อยกว่าร้อยละ 15 ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว บริษัทจะ
ถูกปรับโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ในที่สุดหากไม่ดาเนินการแก้ไข แต่จะไม่ถูกเพิกถอนด้วยเหตุจาก free float ไม่
ครบถ้วน บริษัทไม่ได้มีทางเลือกมากนักนอกจากการพูดคุยกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อให้ขายหุ้นออกมา


มีโอกาสทีบ่ ริษัทจะออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่
ตอบ: นายกมลาสณ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย แสดงความเห็นว่าข้อมูลใด ที่ใช้ตอบข้อ
ซักถามผู้ถือหุ้นนี้อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้นหรือนัก
ลงทุนรายอื่น ดังนั้น จึงเสนอแนะต่อประธานฯ และฝ่ายจัดการว่าไม่สามารถให้ข้อมูล ที่ละเอียดอ่อนนี้ได้
เนื่องจากการกระทาดังกล่าวขัดต่อกฎหมายหลักทรัพย์

นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น


สอบถามราคาที่ดินทีบ่ ริษัทไม่ได้ซื้อว่าราคาตามสัญญาต่อไร่เท่าไร และราคาตลาดเท่าไร
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชี้แจงว่าที่ดินที่จะซื้อต่อในช่วงระยะที่ 2 มีเนื้อที่ทั้งหมด 80 ไร่ ราคารวม 800
ล้านบาท หรือราคาเฉลี่ย 10 ล้านบาทต่อไร่ มูลค่าตลาดของที่ดินขึ้นอยู่กับที่ตั้ง กล่าวคือ ถ้าเป็น ที่ดินติด
ทะเลจะมีราคาค่อนข้างสูง



ในกรณี ที่ บ ริษั ท ไม่ ได้ พั ฒ นาโครงการเอง แต่ เพี ย งขายที่ ดิ น เปล่ า ที่ ยั ง ไม่ ได้ พั ฒ นาโดยบวกก าไรเข้า ไป
กล่าวคือ ซื้อที่ดินในราคาไร่ละ 8 ล้านบาท และขายในราคา 20-30 ล้านบาท ดีกว่าหรือไม่ หากที่ดินเปล่าที่
ยังไม่ได้พัฒนาตั้งอยู่กลางที่ดินของลากูน่า และหากเจ้าของที่ดินพัฒนาโครงการ เช่น อาคารสูงตรงใจกลาง
ลากูน่า จะส่งผลกระทบต่อลากูน่าหรือไม่ และมีข้อสัญญาใด ที่รับประกันว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับลากูน่า
ตอบ: ประธานฯ ชี้แจงว่า ที่ดินดังกล่าวไม่ได้อยู่ตรงใจกลาง ลากูน่า แต่อยู่ติดกัน ดังนั้นจึง ไม่มีผลกระทบ
ใด ในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเป็นกังวล สาหรับที่ดินผืนแรกที่ซื้อ บริษัทวางแผนที่จะใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ
2-3 ปี แต่ในทางปฏิบัตินั้นใช้เวลาถึง 7 ปี นอกจากนี้ เจ้าของที่ดินยังกาหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดในการซื้อที่ดิน
ผืนดังกล่าวซึ่งรวมถึ งการชาระเงินสดทัน ทีจานวน 800 ล้ านบาท ดั งนั้ น เมื่ อพิ จารณาข้อเท็ จจริงต่าง
รวมถึงระยะเวลา 7-8 ปีในการพัฒนาที่ดินผืนแรก กับเงื่อนไขที่เจ้าของที่ดินกาหนด อีกทั้งบริษัทยังมีที่ดิน
รอการพัฒนาอีกกว่า 1,000 ไร่ บริษัทจึงตัดสินใจไม่ซื้อที่ดินดังกล่าว
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หลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ดร. ชิงชัย ได้ส่งที่ประชุมกลับให้ประธานฯ
ทีป่ ระชุม
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม และกล่าวปิดประชุม
(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้นจานวน 111 ท่าน นับจานวนหุ้นได้ 138,183,808 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.90 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจานวน 166,682,701 หุ้น)
ปิดประชุมเวลา 16.40 น.
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