
 
 

บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561  

 

 
 

วันและเวลา    
 

วันศุกรที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น.   

 

สถานที่ประชุม 

 

หองบันยัน บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ อาคารไทยวา 2    

เลขท่ี 21/100  ถนนสาทรใต  แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  ประเทศไทย 

 

นายโฮ กวงปง ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่ประธานท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 (ประธานฯ) ทั้งนี้ นายโฮ กวงปง ยัง

ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารของบริษัท 
 

ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมจํานวน 107 ทาน นับจํานวนหุนได 108,835,169 หุน        

คิดเปนรอยละ 65.29 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจํานวน 166,682,701 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท 

ประธานฯ กลาวเปดประชุม 

 

เพื่อความสะดวกสําหรับทานผูถือหุน ประธานฯ ไดเชิญ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง แนะนํากรรมการ ผูบริหาร  ที่ปรึกษากฎหมาย และผูสอบบัญชีของ

บริษัท ซึ่งไดเขารวมประชุม พรอมทั้งนําเสนอวาระตางๆ ต้ังแตวาระท่ี 1 จนถึงวาระท่ี 7 และทุกๆ วาระท่ีพึงมีตอที่ประชุมเปนภาษาไทย  

 

ดร. ชิงชัย ไดแนะนํากรรมการ ผูบริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผูสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งไดเขารวมประชุม ดังนี้ 

 
กรรมการ 

1. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน  
 

กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง                            

และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

2. นายธงชัย อานันโทไทย 
 

กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  

และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

3 นางสาวศรินธร อุนยโกวิท กรรมการอิสระ 

4. นายสุรพล สุปรัชญา กรรมการที่มิใชผูบริหาร 
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5. นายเอเรียล พี วีรา กรรมการที่มิใชผูบริหาร 

6. นายโฮ กวงจิง  กรรมการ  

7. นายเอ็ดด้ี ซี ฮอก ไล กรรมการ 

8. นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ  

9. นายชานคราร ชานดราน กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 

10. นายสจวต เดวิด เรดด้ิง กรรมการ  

(บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 ทาน ซึ่งกรรมการทุกทานเขารวมการประชุม คิดเปนสัดสวนของกรรมการที่เขารวมประชุมรอยละ 100) 

ผูบริหาร 

นายควน เชท ผูอํานวยการ ฝายการเงินและบริหาร 
 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

นางสาวพัชรพร ภูทรานนท และทีมงานจากบริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และพารทเนอรส จํากัด จะทําหนาที่ที่ปรึกษากฎหมาย และ

ตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง 
 

ผูสอบบัญชี 

นางสาวรสพร เดชอาคม ผูสอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  
 

กอนที่จะนําเสนอวาระตางๆ ดร. ชิงชัย ไดขอใหเลขานุการบริษัทแจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนสําหรับ

การประชุมนี้  
 

นางนันชลี เขจรนันทน เลขานุการบริษัท แจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนสําหรับการประชุมนี้ ดังนี้ 
 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 กําหนดไววา ผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ หรือหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

2. สําหรับผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะท่ีไดรับมอบหมายใหออกเสียงลงคะแนนในหองประชุม ขอใหลงมติ

โดยใชบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระท่ีเก่ียวของซ่ึงไดแจกใหแลว ณ ชวงลงทะเบียน เพื่อออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระนั้นๆ 

โดยทําเคร่ืองหมายถูกในชอง “อนุมัติ” “ไมอนุมัติ” หรือ “งดออกเสียง” ชองใดชองหนึ่งที่เลือก ทั้งนี้ เฉพาะกรณีคัสโตเดียน

โปรดระบุจํานวนคะแนนเสียงในแตละชองที่ประสงคจะลงคะแนน ลงช่ือดานลางของบัตรลงคะแนนเสียง และสงคืนใหกับ

เจาหนาที่ของบริษัท 



 
 

รายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ประจาํป 2561                  หนา 3/21
บริษัท ลากนูา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากดั (มหาชน) 
 

     

3. ผูรับมอบฉันทะท่ีไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุน โดยในหนังสือมอบฉันทะท่ีถือมานั้นผูถือหุนไดออกเสียงลงคะแนนไวลวงหนา

ในทุกวาระกอนเร่ิมการประชุมแลว ผูรับมอบฉันทะทานนั้นไมตองออกเสียงลงคะแนนในระหวางการประชุม เนื่องจากบริษัท

ไดเก็บและบันทกึการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะต้ังแตชวงลงทะเบียนแลว  

 

4. ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะ (ยกเวนกรณีผูลงทุนตางประเทศที่แตงต้ังใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปน

ผูรับฝากและดูแลหุน) ไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระได กลาวคือ ตองออกเสียงลงคะแนนดวยจํานวน

คะแนนเสียงทั้งหมดวา “อนุมัติ” หรือ “ไมอนุมัติ” หรือ “งดออกเสียง” เทานั้น   

 

5. คัสโตเดียนท่ีไดรับแตงต้ังโดยผูลงทุนในตางประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด หรือแบงการออกเสียงลงคะแนน 

ในแตละวาระได กลาวคือ สามารถแบงจํานวนคะแนนเสียงที่ “อนุมัติ” จํานวนคะแนนเสียงที่ “ไมอนุมัติ” และจํานวนคะแนน

เสียงที่ “งดออกเสียง” ได   

 

ในการลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ หากไมมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะถือวาผูถือหุน

และผูรับมอบฉันทะเห็นชอบหรือเห็นดวยตามจํานวนเสียงของทานตอมติที่นําเสนอ สําหรับผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ไมเห็นดวย 

หรือ งดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และยกมือใหเจาหนาที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนน 

 

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ “ไมเห็นดวย”  “งดออกเสียง”  และ “บัตรเสีย”  หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และ

คะแนนเสียงสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวย  สําหรับผูที่ออกเสียงลงคะแนน “เห็นดวย” ในวาระเหลานี้ขอใหเก็บบัตร

ลงคะแนนเสียงไวกอน และสงคืนแกเจาหนาที่ของบริษัทภายหลังเสร็จส้ินการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังนี้ เปน

การลงคะแนนแบบเปดเผย มิใชการลงคะแนนเสียงแบบลับ  แตจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผูเขารวมประชุมทั้งหมดเพื่อใหเกิด

ความโปรงใส    

 

การลงคะแนนเสียงในลักษณะดังตัวอยางตอไปนี้  บริษัทจะถือวาการลงคะแนนเสียงดังกลาวเปนโมฆะ อาทิเชน 
 

1) บัตรลงคะแนนเสียงที่มิไดมีการลงลายมือชื่อโดยผูถือหุน หรือ ผูรับมอบฉันทะในฐานะผูออกเสียงลงคะแนน 

2) บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการทําเคร่ืองหมายเกินกวาหนึ่งชอง  

3) บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  

4) บัตรลงคะแนนเสียงที่ไมมีลายมือชื่อกํากับ  

 

ในกรณีที่ทานผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะตองการแกไขการออกเสียงลงคะแนน  โปรดขีดฆาของเดิมและลงช่ือกํากับทุกคร้ัง     

   

ภายใตขอบังคับของบริษัท ขอ 32 กําหนดวามติของที่ประชุมผูถือหุน ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
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ในกรณีปกติซึ่งไดแกวาระ 1, 2, 3, 4.1 และ 5 ของหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังนี้  ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการซ่ึงเปนประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 

เปนเสียงชี้ขาด  

 

หากเปนกรณีการพิจารณาอนุมัติการแกไขขอ 29 ของขอบังคับบริษัทในวาระท่ี 6 ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน

เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

สําหรับผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะกลับกอน หรือไมอยูในหองประชุมในวาระใด ผูถือหุนสามารถใชสิทธิของทานได โดยสง

บัตรลงคะแนนเสียงลวงหนาใหแกเจาหนาที่ของบริษัทกอนออกจากหองประชุม  

 

คะแนนเสียงของจํานวนผูถือหุนในแตละวาระอาจไมเทากัน เนื่องจากการทยอยเขาหองประชุมของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ดังนั้น 

จํานวนผูเขารวมประชุมในแตละวาระจึงอาจมีการเปล่ียนแปลงและแตกตางกัน 

 

กอนลงมติในแตละวาระ ทานประธานจะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามในประเด็นที่เก่ียวของกับวาระน้ันๆ ตามความเหมาะสม 

โดยขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ตองการซักถาม กรุณาแจงชื่อและนามสกุลใหที่ประชุมทราบกอนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ดวยทุกคร้ัง   

 

ในกรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีคําถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระท่ีกําลังพิจารณาอยู ขอความกรุณานําไปสอบถาม 

หรือใหความเห็นในวาระอ่ืนๆ ในชวงทายของการประชุม 

 

ภายหลังเสร็จส้ินการรายงานและซักถามในวาระ 6 บริษัทจะดําเนินการลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 1-6 และจะประกาศผลการลงมติเม่ือ

ส้ินสุดวาระท่ี 7 

 

เพื่อใหสอดคลองกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปรงใส  บริษัทไดเชิญผูถือหุนรายยอยเขารวมเปนพยานในการตรวจนับ

คะแนนเสียงในแตละวาระ แตไมปรากฎวามีผูถือหุนทานใดอาสาเขารวมสังเกตการณในการตรวจนับคะแนนเสียง 

 

ดร. ชิงชัย ไดดําเนินการเสนอวาระตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 

วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 
 

ดร. ชิงชัย ไดนําเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ซึ่งไดสงสําเนาใหทาน     

ผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือนัดประชุมแลว ดร. ชิงชัย แจงที่ประชุมวาคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอ     

ที่ประชุมใหการรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 

 



 
 

รายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ประจาํป 2561                  หนา 5/21
บริษัท ลากนูา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากดั (มหาชน) 
 

     

ดร. ชิงชัย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม  ไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม  
 

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระน้ี ดังนี้ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 โดยมีรายละเอียดของผลการนับ

คะแนน ดังนี้  
 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนุมัติ 108,874,236 99.92% 

• ไมอนุมัติ 88,000 0.08% 

 บัตรเสีย -ไมมี- 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 108,962,236 100.00% 

 

 งดออกเสียง -ไมมี-  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 108,962,236  
 

หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ 

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรับป 2560 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับป

ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี พรอมรายงานผูสอบบัญชี 
 

ดร. ชิงชัย ไดเชิญ นายชานคราร ชานดราน กรรมการและกรรมการผูจัดการ รายงานกิจการของบริษัท สําหรับ        

ป 2560 ใหที่ประชุมทราบ 
 

นายชานคราร ชานดราน ไดรายงานตอที่ประชุม ดังตอไปนี้ 
 

ผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2560 
 

ในป 2560 บริษัทมีกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี และคาเส่ือมราคา จํานวน 639 ลานบาท เทียบกับป 2559 จํานวน 

1,050 ลานบาท โดยเปนผลมาจากผลการดําเนินงานของกิจการโรงแรมท่ีดีขึ้นอยางตอเนื่องในป 2560 และกําไร

จากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวมในประเทศจีน  หักกลบกับสวนแบงรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยที่ลดลง

เนื่องจากนโยบายการรับรูทางบัญชี และกําไรพิเศษท่ีไมใชเงินสดจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนใน บมจ. 

ไทยวาในปกอนหนา   
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ธุรกิจโรงแรม  
 

โรงแรมท้ังสามแหงมีผลการดําเนินงานที่ดีในป 2560 ซึ่งเปนผลมาจากอัตราคาหองพักและอัตราการเขาพักที่สูงขึ้น

และโรงแรมทั้งหมดของบริษัทมีรายไดเฉล่ียตอหองพัก (RevPAR) ที่สูงขึ้นเม่ือเที่ยบกับปกอนหนา โรงแรมบันยัน ทรี 

กรุงเทพ มีกลุมลูกคาที่เปนตลาดนักทองเท่ียวเปนหมูคณะเพิ่มมากขึ้นในขณะที่โรงแรมอังสนา ลากูนา ภูเก็ต และ

โรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต มีกลุมลูกคาที่มาจัดประชุมสัมมนาเพิ่มขึ้น 

 

กิจการการขายอสังหาริมทรัพย 
 

ในป 2560 มียอดขายอสังหาริมทรัพยจํานวน 156 ยูนิต เพิ่มขึ้นจากปกอนหนา คิดเปนมูลคาทั้งสิ้นประมาณ 

2,900 ลานบาท แมวายอดขายอสังหาริมทรัพยในป 2560 จะสูงกวาป 2559 แตยอดการรับรูรายไดลดลง เปนผล

มาจากโครงการที่ยังไมแลวเสร็จ ทําใหยังไมสามารถรับรูรายไดได จึงทําใหบริษัทมีกําไรขั้นตนในป 2560 จํานวน 

241 ลานบาท    
 

บริษัทยังคงมุงสรางยอดขายอสังหาริมทรัพยอยางตอเนื่องดวยการเปดตัวโครงการใหม 3 โครงการ ไดแก โครงการ

แคสเซีย เฟส 3  อังสนา โอเช่ียน วิว และ บันยัน ทรี พูล วิลลา ในไตรมาส 4 ป 2560  มีการนําเสนอภาพของ

โครงการใหมตอที่ประชุม 
 

ณ ส้ินป 2560 บริษัทมียอดขายจํานวน 144 ยูนิตที่รอการรับรูรายไดมูลคา 3,012 ลานบาท ซึ่งจะสามารถรับรูเปน

รายไดในอีกไมก่ีปขางหนาเม่ือการกอสรางแลวเสร็จ (หากไมมีการยกเลิกการจอง)  
 

กิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรมที่ ลากูนา ภูเก็ต 
 

• ลากูนา ภูเก็ต ยังคงเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาหลายรายการ เชน งานประจําป ลากูนา ภูเก็ต ไตรกีฬา, 

งานวิ่งการกุศล ลากูนา ภูเก็ต ไตร และการแขงขันกอลฟรายการสิงหภูเก็ตโอเพน ซึ่งเปนการแขงขันกอลฟ

คร้ังแรกของ ลากูนา ภูเก็ต  
 

 ลากูนายังคงขยายการจัดกิจกรรมไปสูกิจกรรมทางดานวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง อาทิเชน งานเทศกาลอาหาร

และดนตรี หลังจากประสบความสําเร็จจากการจัดงานเม่ือปที่แลว โดยในปนี้จะจัดขึ้นที่ ลากูนา ภูเก็ต ในวันที่ 

27-29 เมษายน 2561  

 

 การจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นและเปนรายการระดับประเทศจะชวยประชาสัมพันธและเปนการทําการตลาดใหลากูนา 

ภูเก็ต เปนที่รูจักทั่วโลก 
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แนวโนมป 2561 
 

• กิจการโรงแรมยังคงมีความตองการหองพักจํานวนมากอยางตอเนื่องในชวงไตรมาสแรกของป 2561 โดยมีอัตรา

คาหองพักและอัตราการเขาพักเพิ่มขึ้น   
 

• กิจการขายอสังหาริมทรัพยมีผลประกอบการที่แข็งแกรงในชวงไตรมาสแรกเชนกัน และทางผูบริหารหวังวาจะมี

แนวโนมในเชิงบวกเชนนี้ตอไป 
 

ความคืบหนาในการตอตานการคอรรัปช่ัน 
 

• นายชานคราร ชานดราน ไดรายงานความคืบหนาตอที่ประชุมวาบริษัทไดดําเนินการในเร่ืองการตอตานการ

คอรรัปชั่นต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2560 เปนตนมา โดยไดกําหนดนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นและแนวปฏิบัติ/ 

แนวทางปฏิบัติ เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และคูคาของบริษัททุกคนปฏิบัติตามอยางเครงครัด   
 

• บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไดรับการแตงต้ังใหเปนผูประเมินแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการตอตาน

การคอรรัปชั่นของบริษัท และบริษัทมีแผนที่จะย่ืนขอรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการตอตานการทุจริต (CAC) ชวงปลายปนี้ 
 

รายละเอียดกิจการของบริษัทปรากฏในรายงานประจําป 2560 ที่ไดจัดสงใหทานผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือ     

นัดประชุมแลว การรายงานกิจการของบริษัท สําหรับป 2560 เปนการรายงานเพ่ือทราบจึงไมมีการลงมติ 
 

ตอจากนั้น ดร. ชิงชัย ไดรายงานผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัท สําหรับป 2560 ตอที่ประชุม 
 

ดร. ชิงชัย ไดสรุปสาระสําคัญผลการดําเนินงานทางการเงินตามที่ปรากฎในงบการเงินของบริษัท สําหรับปส้ินสุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นแบบไมมี

เงื่อนไขตอที่ประชุม รวมทั้งไดวิเคราะหรายได และผลกําไรของกลุมบริษัท  
 

ดร. ชิงชัย แจงใหที่ประชุมทราบวา งบการเงินของบริษัท สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไดผานการ

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง คณะกรรมการของบริษัท และไดผานการตรวจสอบ

จากผูสอบบัญชีแลว ตามท่ีปรากฎในสวน “งบการเงิน” ของรายงานประจําปท่ีไดสงใหทานผูถือหุนทุกทานพรอม

หนังสือนัดประชุมแลว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 พิจารณา

อนุมัติวาระน้ี 
 

ดร. ชิงชัย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
 

ผูถือหุนไดซักถาม และฝายจัดการไดชี้แจงในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
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นายวชิระ ทยานาราพร ผูถือหุน   
 

 สอบถามถึงสาเหตุที่รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยลดลงในป 2560 เมื่อเทียบกับป 2559 วาเปนผล

มาจากยอดขายอสังหาริมทรัพยที่ลดลงในปกอนจึงทําใหการรับรูรายไดในปปจจุบันลดลงหรือไม 
 

ตอบ:  นายชานคราร ชานดราน ชี้แจงวายอดขายอสังหาริมทรัพยมีจํานวนเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับชวงเวลา

เดียวกันของปกอน อยางไรก็ตาม บริษัทสามารถรับรูรายไดของอสังหาริมทรัพยที่ขายไปไดตอเม่ือการ

กอสรางแลวเสร็จและไดสงมอบใหกับผูซื้อแลว ดังนั้น รายไดจากการขายโครงการใหมโดยทั่วไปจะสามารถ

รับรูรายไดในอีก 3 ปตอมาเม่ือโครงการแลวเสร็จ ประธานฯ กลาวเพ่ิมเติมวา บริษัทอสังหาริมทรัพย

โดยทั่วไปไมมีรายไดที่แนนอน บริษัทอาจขายยูนิตไดเปนจํานวนมากในปหนึ่งๆ แตจะยังไมสามารถรับรูเปน

รายไดเม่ือโครงการยังอยูในระหวางการกอสราง เวนแตบริษัทจะมีโครงการใหมเสร็จส้ินทุกป ดังนั้นการรับรู

รายไดมักจะขึ้นๆ ลงๆ 

 
นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผูถือหุน  
 

 สอบถามการรับรูรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยโดยเฉล่ียในชวง 5-7 ปที่ผานมา  
 

ตอบ:  นายสจวต เดวิด เรดด้ิง ชี้แจงวาในป 2560 บริษัทมีการรับรูรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย

จํานวน 58 ยูนิต เทียบกับ 80 ยูนิตในป 2559 และ 243 ยูนิต ในป 2558 สวนในป 2561 บริษัทจะรับรูรายได

ของโครงการลากูนา พารค และโครงการแคสเซีย เฟส 2 

 
นายสุวิทย เลาหะพลวัฒนา ผูถือหุน   
 

 อางถึงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ไดมีการแจงใหทราบวาจะมีการขายการลงทุนใน

บริษัท ลีเจียง บันยัน ทรี โฮเท็ล จํากัด (LBTH) ใหแกบริษัท บันยัน ทรี ไชนา จํากัด (BTC) โดยบริษัท ลากูนา

บันยัน ทรี จํากัด (LBTL) ถือหุนอยูรอยละ 49 ใน LBTH ในปที่ผานมา ซึ่งปจจุบันบริษัทไดขายไปครึ่งหนึ่ง

และไดรับเงินสดประมาณ 200 ลานบาท สวนที่เหลือไดแปลงเปนหุนใน BTC โดยไมมีการบันทึกการลงทุน

ใน LBTH ในบัญชีของบริษัทอีกตอไป สอบถามเหตุผลที่บริษัทตัดสินใจที่จะขายเงินลงทุนระยะยาวนี้และ

เปลี่ยนเปนเงินสด  ซึ่งกําไรที่ไดมีจํานวนไมมากหรือไมไดมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับตนทุนการลงทุนเริ่มแรก

ประมาณ 180 ลานบาท  
 

ตอบ:  ประธานฯ ชี้แจงวากลุมบริษัท บันยัน ทรี โฮลด้ิงส (BTH) และ LRH ตัดสินใจที่จะขายทรัพยสินใน 

LBTH รอยละ 50 ใหแกวานเคอ (Vanke บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยในประเทศจีน) ดวยเหตุผลเชิงกลยุทธ

เนื่องจากอัตรากําไรจากการขายหุนมีความนาสนใจ จากมูลคาหุนที่ LRH ถืออยูจํานวน 113 ลานบาท กําไร

จากการขายจํานวน 98 ลานบาทที่ราคาขาย 211 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีเงินปนผลที่ไดรับในปกอนหนา
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จํานวน 102 ลานบาท ประธานฯ กลาวเพิ่มเติมถึงเหตุผลอื่นในการขาย คือ จํานวนโรงแรมในเมืองลิเจียงที่มี

มากเกินความตองการในชวงไมก่ีปที่ผานมา นอกจากน้ี โรงแรมสรางมาเกือบ 10 ปแลวและจะตองมีการ

ปรับปรุงใหมเพื่อบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี เม่ือคํานึงถึงอัตราการเขาพักที่ลดลง การเพิ่มขึ้นของจํานวน

โรงแรมที่มีมากเกินความตองการในตลาด ตนทุนการปรับปรุงใหม และผลกําไรจากการขาย ผูบริหารมี

ความเห็นวาเปนเวลาท่ีเหมาะสมในการขายการลงทุน 
 

 สอบถามการคํานวณกําไรจากการขาย 98 ลานบาท และการบันทึกเงินปนผลที่ไดรับในงบการเงิน 
 

ตอบ:  นายควน เชท ชี้แจงวากําไรคํานวณจากราคาขาย 211 ลานบาทและมูลคาหุนคงเหลือ 113 ลานบาท 

จากสวนของผูถือหุน รวมถึงผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในชวงหลายปที่ผานมา สวนเงินปนผลรับจาก LBTH ไม

ปรากฏในงบการเงินป 2560 เนื่องจากบริษัทไดรับเงินปนผลเม่ือหลายปกอนหนา 
 

 สอบถามสาเหตุที่บริษัทตัดสินใจเปลี่ยนจากการถือหุนใน LBTH เปนการถือหุนใน BTC แทน มีขอเสนอท่ี

ดีกวาอยางไร 
 

ตอบ:  ประธานฯ ชี้แจงวาเปนการยากท่ีจะทยอยขายทรัพยสินแตละอยาง และงายกวาที่จะขายทรัพยสิน

ผานการเสนอขายหุนใหแกประชาชนทั่วไป หรือการจัดกลุมสินทรัพยรวมกันและขายใหกับบริษัทขนาดใหญ

อยางเชน วานเคอ (Vanke) บริษัทไดจัดรวมกลุมสินทรัพยหลายรายการและขายหุนคร่ึงหนึ่งใหวานเคอ 

(Vanke) ทําใหการขายมีมูลคามากกวาการขายสินทรัพยทีละรายการ 
 

 สอบถามการที่บริษัทขายสัดสวนการถือหุนในประเทศจีนรอยละ 50 และยังคงเหลืออีกรอยละ 50 บริษัทจะ

ยังคงไดรับเงินปนผลจากสัดสวนท่ีเหลืออยูหรือจะขายหุนหรือไม 
 

ตอบ:  ประธานฯ กลาววาบริษัทมีทางเลือกที่จะขายหุนสวนท่ีเหลือ 
 

 จากรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 แจงวาบริษัทกําลังอยูระหวางการขอใบอนุญาต

ดําเนินธุรกิจคาสิโนสําหรับการพัฒนาในประเทศเวียดนาม สอบถามความคืบหนาและรายไดที่จะเกิดขึ้น 
 

ตอบ:  ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวาไดรับใบอนุญาตคาสิโนจากนายกรัฐมนตรีเวียตนามในวันกอน      

การประชุม แมวาจะใชระยะเวลานานในการขอใบอนุญาต แตตอนนี้ก็ไดรับอนุญาตอยางเปนทางการแลว 

ขณะนี้ผูบริหารกําลังอยูระหวางการเจรจากับนักลงทุน 2-3 รายที่มีความสนใจจะพัฒนาโรงแรมอื่นๆ ใน 

ลากูนา ลังโก ซึ่งนักลงทุนไดรอใหมีการออกใบอนุญาตคาสิโนอยางเปนทางการกอน ซึ่งตอนนี้ใบอนุญาต

ออกมาแลว ผูบริหารหวังวาใบอนุญาตที่ไดรับจะชวยเพิ่มการลงทุนดานโรงแรมในลังโก และโครงการอื่นๆ 
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 จากที่ติดตามดูผลกําไรของบริษัทมาหลายป สอบถามสาเหตุที่ผลกําไรของบริษัทคงท่ีไมมีการเติบโต คูแขง

ทางการตลาดอยางเชน เอราวัณ และเซ็นทรัล ดูเหมือนขยายตัวและเติบโตอยางตอเนื่อง ดวยมูลคาทาง

บัญชีที่สูงเชนนี้เปนเร่ืองผิดปกติที่มีนักลงทุนนอยมากสนใจท่ีจะซ้ือหุนของบริษัท จากรายงานประจําป หนา 

170 แสดงใหเห็นโรงแรมทั้งหมดของบริษัทไดรับการบริหารจัดการโดยบริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด รีสอรท 

จํากัด (BTHR) และมีสัญญาการดําเนินงานท่ีทํากับ BTHR 5 ฉบับ ซึ่งคิดคาธรรมเนียมรอยละ 7.5-10 กับ

ทางโรงแรม และในรายงานประจําป หนา 97 แสดงรายการระหวางบุคคลท่ีเก่ียวของกันเปนคาธรรมเนียม

การจัดการจายท่ีบริษัทจายใหกับ BTHR บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด รีสอรท (ประเทศไทย) จํากัด 

(BTHRT) และบริษัท บันยัน ทรี มารเก็ตต้ิง กรุป จํากัด (BTMG) จํานวนประมาณ 264 ลานบาท ซึ่งมี

นัยสําคัญมาก สอบถามวาคาธรรมเนียมการจัดการท่ีจายครอบคลุมทั้งธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการขาย

อสังหาริมทรัพยหรือไม 
 

ตอบ:  ประธานฯ สอบถามผูถือหุนวาตองการกลาวเปนนัยวาโรงแรมของบริษัทถูกคิดคาธรรมเนียมการ

จัดการแตกตางกับโรงแรมอ่ืนที่บริหารจัดการโดย BTH ทําใหบริษัทไมสามารถทํากําไรไดเนื่องจากมี

คาธรรมเนียมการจัดการที่สูง  ประธานฯ ชี้แจงวาโครงสรางของคาธรรมเนียมการจัดการขึ้นอยูกับปจจัย

หลายอยางซ่ึงอาจสงผลตอโครงสรางคาธรรมเนียมที่แตกตางกันไปในโรงแรมแตละแหงแลวแตกรณี 

ตัวอยางเชน โครงสรางคาธรรมเนียมของโรงแรมบันยัน ทรี มาเกา แตกตางจากโรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต และ

บันยัน ทรี กรุงเทพ อยางมาก ประธานฯ กลาวเพิ่มเติมวาบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ

เส่ียง และกรรมการอิสระทําหนาที่สอบทานการทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวของกัน นอกจากนี้ ประธานฯ ยัง

ชี้แจงเพิ่มเติมวาคาธรรมเนียมดังกลาวไมไดมีความสําคัญมากนักตอ BTH เนื่องจาก BTH มีสัดสวนการถือ

หุนรอยละ 66 ใน LRH ซึ่งเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 86 ภายหลังการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย หากแมวาไมมีรายได

จากคาธรรมเนียมจาก LRH  BTH ก็ยังมีผลกําไรที่ไดรับจากการลงทุนใน LRH นายควน เชท กลาวเพิ่มเติม

วาบันยัน ทรี เรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการโรงแรมและการดําเนินการที่เก่ียวของกับโรงแรมเทานั้น  
 

ประธานฯ ไดสอบถามเหตุผลที่ผู ถือหุนไมเลือกที่จะขายหุนของตนตามคําเสนอซื้อหลักทรัพยในราคา     

40 บาทตอหุนหากผูถือหุนเห็นวาบริษัทไมสามารถทํากําไรได 
 

ผูถือหุนกลาวตอบวามีความพอใจที่จะถือหุนตอไป ดังนั้น จึงไมไดขายหุนตามคําเสนอซ้ือหลักทรัพย 
 

 ผูถือหุนไดแจกเอกสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาไทยโฮเทลอินเวสเมนต (THIF) ซึ่งมี

ขอมูลคาธรรมเนียมการจัดการของโรงแรมบันยัน ทรี สมุย 
 

จากขอมูลของ THIF ผูถือหุนสอบถามคํายืนยันจากบริษัทวาอัตราคารรมเนียมที่ BTH คิดกับโรงแรมของ

บริษัทเทากับอัตราคาธรรมเนียมที่คิดกับโรงแรมอื่นๆ ผูถือหุนชี้แจงเจตนาเพิ่มเติมวาไมไดเปนการ

เปรียบเทียบอัตราคาธรรมเนียมขามกลุมโรงแรมหรือแบรนดตางๆ แตเปรียมเทียบในกลุมโรงแรมบันยัน ทรี  
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เนื่องจากรายงานของ ARC ในหนา 107 ของรายงานประจําป แสดงความมุงม่ันวาการรักษาผลประโยชน

ของผูถือหุนทุกรายเปนเปาหมายหลักของ ARC ผูถือหุนแสดงความประสงคขอใหประธาน ARC ตอบ

คําถาม 
 

ตอบ:  นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน ชี้แจงวา BTH เปนบริษัทแมของ LRH และยังใหบริการดานบริหาร      

การจัดการโรงแรม ทาง ARC ไดตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวโยงกันและพิจารณาอยางรอบคอบวาอัตรา

คาธรรมเนียมที่คิดมีความเปนธรรมหรือไม อีกทั้งไดปรึกษาเร่ืองดังกลาวกับ EY ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

และไดรับการยืนยันวาอัตราคาธรรมเนียมของ BTH เปนธรรมและเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาทั่วไป 

คาธรรมเนียมแตกตางกันไปตามขอกําหนด เงื่อนไข สถานที่ และแมแตแบรนดภายใน BTH  การอางอิงถึง

โรงแรมบันยัน ทรี สมุย ซึ่งเปนบริษัทภายนอกและไมเก่ียวของกับ LRH ทาง ARC ไมมีขอมูลในเร่ืองดังกลาว

และไมสามารถใหความเห็นเพิ่มเติมได 
 

ประธานฯ ชี้แจงวาผูถือหุนมีสิทธิที่จะถามคําถาม อยางไรก็ตาม เนื่องจากเอกสารมาจากแหลงภายนอก

คณะกรรมการบริษัทจะตองใชเวลาในการตรวจสอบเอกสารและจะช้ีแจงแกผูถือหุนในภายหลัง 
 

 นายนพฤทธิ์ บุญเล่ียม ผูถือหุน 
 

 จากประเด็นที่กลาวขางตน ผูถือหุนขอใหเลขานุการบริษัทบันทึกขอซักถามและคําตอบ และแจงใหผูถือหุน

ทราบภายหลังการประชุม 
 

ตอบ:  นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน กลาววาจะนําคําถามที่ไดรับไปหารือในที่ประชุม ARC 

 

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระน้ี ดังนี้ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรับป 2560 และมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน

และผูรับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับปส้ินสุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี พรอมรายงานผูสอบบัญชี โดยมี

รายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้  
 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนุมัติ 100,071,336 91.85% 

• ไมอนุมัติ 8,876,700 8.15% 

 บัตรเสีย -ไมมี- 0.00% 

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

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 108,962,236  

 

หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ 

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมัติการจายเงนิปนผล 
 

ดร. ชิงชัย รายงานตอที่ประชุมวา จากผลการดําเนินงานในรอบป 2560 ที่ผานมา บริษัทมีกําไรสุทธิทั้งส้ิน  63 ลาน

บาท ตามที่ปรากฎในงบกําไรขาดทุนของงบการเงินรวมของบริษัท เม่ือพิจารณาจากกําไรสุทธิดังกลาว  

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 จัดสรรเงินกําไรสะสม สําหรับงวดป

ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปนดังนี้ 
 

ก) เงินปนผลประจําปจายใหแกผูถือหุนในอัตรา 0.38 บาทตอหุน สําหรับ 166,682,701 หุน รวมเปนเงินปนผล

จายทั้งส้ิน 63,339,427 บาท   
 

ข) เงินกําไรสะสมท่ีเหลือ ใหเปนเงินกําไรสะสมตอไป 

ทั้งนี้ บริษัทไมตองจัดสรรกําไรสุทธิไวเปนทุนสํารองตามกฏหมาย เนื่องจากทุนสํารองนี้มีจํานวนถึงรอยละ 10 ของ

ทุนจดทะเบียนตามที่กฏหมายกําหนดแลว 
 

ดร. ชิงชัย แจงที่ประชุมวา บริษัทจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท 

ณ  วันที่ 9 พฤษภาคม 2561  ซึ่งเปนวันที่คณะกรรมการกําหนดใหเปนวันกําหนดรายชื่อ (Record Date) ที่มีสิทธิรับ

เงินปนผล และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 
 

ทั้งนี้  เงินปนผลท่ีเสนอใหจายสําหรับงวดปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังกลาวสอดคลองกับนโยบาย       

การจายเงินปนผลของบริษัทและคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 101 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม  
 

ดร. ชิงชัย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม  ไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม  
 

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระน้ี ดังนี้ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติการจายเงินปนผลประจําปในอัตรา 0.38 บาทตอหุน สําหรับงวดปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  

ตามรายละเอียดเสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้  
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ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนุมัติ 108,873,736 99.9996% 

• ไมอนุมัติ 500 0.0004% 

 บัตรเสีย -ไมมี- 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 108,874,236 100.00% 

   

 งดออกเสียง 88,000  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 108,962,236  
 

หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ 

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4  เรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท 

 
 4.1 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกําหนดออกตามวาระ 
 

ดร. ชิงชัย แจงใหที่ประชุมทราบวา ขอบังคับบริษัทขอที่ 13 กําหนดวา ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง

กรรมการไมใชคะแนนเสียงแบบสะสมและผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง และ

ขอบังคับบริษัทขอที่ 14 กําหนดวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ใหกรรมการออกจากตําแหนง

เปนอัตรา 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกจากตําแหนงไปนั้นอาจไดรับเลือกต้ังเขามาเปนกรรมการใหมได โดย

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 นี้ มีกรรมการที่ถึงกําหนดออกตามวาระจํานวน 4 ทาน ไดแก 
 

1) นายโฮ กวงปง กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท และประธานรรมการบริหาร 

2) นายเอเรียล พี วีรา กรรมการที่มิใชผูบริหาร 

3) นางสาวศรินธร อุนยโกวิท กรรมการอิสระ  

4) นายธงชัย อานันโทไทย กรรมการอิสระ 

 

ทั้งนี้ ประวัติโดยยอของกรรมการท่ีถึงกําหนดออกตามวาระท้ัง 4 ทาน ปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 3 ของ

หนังสือนัดประชุม 
 

ดร. ชิงชัย แจงที่ประชุมวา จากความเช่ียวชาญ ความรู และประสบการณของกรรมการซึ่งถึงกําหนดออก

ตามวาระท้ัง 4 ทาน  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 
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อนุมัติการเลือกต้ังกรรมการซึ่งถึงกําหนดออกตามวาระในคราวน้ีทั้ง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 

ดร. ชิงชัย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม  ไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม 

 

  ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระน้ี ดังนี้ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ

เลือกต้ังกรรมการซึ่งถึงกําหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ทาน ไดแก นายโฮ กวงปง  นายเอเรียล 

พี วีรา  นางสาวศรินธร อุนยโกวิท และนายธงชัย  อานันโทไทย  กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

บริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้ 
 
1) นายโฮ กวงปง 
 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนุมัติ 104,175,636 99.77% 

• ไมอนุมัติ 245,000 0.23% 

 บัตรเสีย -ไมมี- 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 104,420,636 100.00% 

 

 งดออกเสียง 4,541,600  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 108,962,236  

 
2) นายเอเรียล พี วีรา 
 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนุมัติ 104,162,203 99.75% 

• ไมอนุมัติ 258,433 0.25% 

 บัตรเสีย -ไมมี- 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 104,420,636 100.00% 

 

 งดออกเสียง 4,541,600  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 108,962,236  

 



 
 

รายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ประจาํป 2561                  หนา 15/21
บริษัท ลากนูา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากดั (มหาชน) 
 

     
3) นางสาวศรินธร อุนยโกวิท 
 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนุมัติ 104,162,203 99.75% 

• ไมอนุมัติ 258,433 0.25% 

 บัตรเสีย -ไมมี- 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 104,420,636 100.00% 

 

 งดออกเสียง 4,541,600  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 108,962,236  

 
4)     นายธงชัย  อานันโทไทย 
 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนุมัติ 104,406,703 99.99% 

• ไมอนุมัติ 13,933 0.01% 

 บัตรเสีย -ไมมี- 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 104,420,636 100.00% 

 

 งดออกเสียง 4,541,600  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 108,962,236  

 
หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมาก

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 4.2 พิจารณารับทราบคาตอบแทนสําหรับกรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการของบริษัท 
กรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และกรรมการที่ดํารง
ตําแหนงในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

 

ดร. ชิงชัย แจงที่ประชุมวาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดทบทวนคาตอบแทนสําหรับ

กรรมการสําหรับกรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการท่ีดํารงตําแหนงใน

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และกรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน และเสนอใหคงอัตราและรูปแบบของคาตอบแทนของปกอนหนา สําหรับคาตอบแทน 

ประจําป 2561 ในแตละตําแหนงของคณะกรรมการบริษัท และในแตละตําแหนงของคณะกรรมการ
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ตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ตามที่ไดรับอนุมัติ

จากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 

 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ

เห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เพื่อรับทราบคาตอบแทนสําหรับกรรมการแยก

เปนรายประเภทและตําแหนงของกรรมการท่ีดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัท  รายประเภทและ

ตําแหนงของกรรมการที่ ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และใน

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ตามที่ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 

2560 ซึ่งจะยังคงมีผลตอไปในป 2561 และเปนเชนนี้ตลอดไปในแตละปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท

จะมีมติเปนอยางอื่น  โดยมีรายละเอียดคาตอบแทนที่ไดรับการอนุมัติในแตละตําแหนง ตามที่ปรากฎใน

ตารางคาตอบแทน ดังนี้ 
 

คณะกรรมการบริษัท 
 

ตําแหนง 
คาตอบแทน              

/ ครั้งการประชุม / ทาน (บาท) 
บัตรกํานัลสปาและแกลเลอรี ่

/ ป / ทาน 

ประธานกรรมการบริษัท 256,000  - 

กรรมการอิสระ 171,000 2,000 เหรียญสหรัฐ 

กรรมการที่มิใชผูบริหาร 171,000 2,000 เหรียญสหรัฐ 

กรรมการ 112,000  - 
 

 

คณะกรรมการตรวสอบและบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 

ตําแหนง คาตอบแทน 
/ ครั้งการประชุม / ทาน (บาท) 

ประธานกรรมการ 85,000 

สมาชิก 44,000 
 

 

ดร. ชิงชัย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม  ไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม 

  

คาตอบแทนสําหรับกรรมการ ประจําป 2561 เปนรายงานเพื่อรับทราบ จึงไมมีการลงมติในวาระน้ี 
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มติ ที่ประชุมรับทราบคาตอบแทนสําหรับกรรมการ ประจําป 2561 ซึ่งยังคงอัตราและรูปแบบของคาตอบแทน

ในแตละประเภทและตําแหนงของกรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการของบริษัท รายประเภทและ

ตําแหนงของกรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และใน

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ตามท่ีไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 

2560 โดยยังคงมีผลตอไปในป 2561 และเปนเชนนี้ตลอดไปในแตละปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท

จะมีมติเปนอยางอื่น  

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับป 2561 

 

ดร. ชิงชัย แจงตอที่ประชุมวา จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 แตงต้ัง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชี     

รับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ         

นางสาวรสพร เดชอาคม ผูสอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 4521 และ/หรือ และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5872 ของ

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับป 2561 โดยกําหนดคาสอบบัญชี เปนจํานวนเงิน

ทั้งส้ินไมเกิน 850,000 บาท ทั้งนี้ ประวัติโดยยอของผูสอบบัญชีทั้ง 5 ทาน ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานแลว ปรากฎ

ตามส่ิงที่สงมาดวย 6 ของหนังสือนัดประชุม รายละเอียดเปรียบเทียบคาตอบแทนของผูสอบบัญชีตามที่แสดงใน

ตารางตอไปนี้ 

(หนวย : บาท) 

2561 2560 

บริษัท 850,000 760,000 

บริษัท และบริษัทยอย  9,095,000 8,595,000 

 

ดร. ชิงชัย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม  ไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม 
 

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระน้ี ดังนี้ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และการกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับป 2561 ตามรายละเอียด   

ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้  
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ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนุมัติ 108,629,736 99.78% 

• ไมอนุมัติ 244,500 0.22% 

 บัตรเสีย -ไมมี- 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 108,874,236 100.00% 

 
 งดออกเสียง 88,000  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 108,962,236  
 

หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ         

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแกไขขอ 29 ของขอบังคับบริษัท 

 
ดร. ชิงชัย แจงใหที่ประชุมทราบวาการเสนอขอแกไขขอบังคับบริษัทในคร้ังนี้ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรา 100 ของ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ที่แกไขเพิ่มเติมโดยคําส่ังหัวหนารักษาความสงบแหงชาติ ที่ 

21/2560 เร่ือง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ   
 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 อนุมัติการแกไขขอ 29 ของ

ขอบังคับบริษัท เปนดังนี้ 
 
เสนอขอแกไขเปน 

 

“ขอ 29 

 

คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปภายในส่ีเดือนนับแตวันส้ินสุด

ของรอบปบัญชีของบริษัท 

 

การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากท่ีกลาวแลวใหเรียกวา การประชุมวิสามัญผูถือหุน คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญผูถือหุนเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร  หรือเม่ือผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคน

ซึ่งถือหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ไดเขาช่ือกันทําหนังสือขอให

กรรมการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเม่ือใดก็ได แตตองระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจน
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ในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันที่

ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกันหรือ

ผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามท่ีบังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันครบ

กําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย

บริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอนัจําเปนที่เกิดขึ้นจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 

ในกรณีที่ปรากฎวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสามคร้ังใดจํานวนผูถือหุนซ่ึง

มารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในขอ 31 ผูถือหุนตามวรรคสามตองรวมกันรับผิดชอบชดใช

คาใชจายที่เกิดจากการจดัใหมีการประชุมในคร้ังนั้นใหแกบริษัท” 

 

ดร. ชิงชัย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม  ไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม 

 

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระน้ี ดังนี้ 
 
มต ิ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติใหแกไขขอ 29 ของขอบังคับบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการ

บริษัท  โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้  
 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

• อนุมัติ 108,962,236 100.00% 

• ไมอนุมัติ -ไมมี- 0.00% 

• งดออกเสียง -ไมมี- 0.00% 

• บัตรเสีย -ไมมี- 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 108,962,236 100.00% 
 

 

 

หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในการแกไขขอบังคับของบริษัท ใหถือ

คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
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วาระที่ 7  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ที่เหมาะสม ถามี 

 

ดร. ชิงชัย ไดสอบถามผูถือหุนวา มีผูถือหุนทานใดประสงคจะเสนอเรื่องอื่นใดเขาสูที่ประชุมหรือไม แตไมมี 

ผูถือหุนทานใดเสนอเร่ืองอื่นใดเขาสูที่ประชุมอีก  

 

ดร. ชิงชัย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในเร่ืองอื่นๆ และผูถือหุนไดซักถาม และฝายจัดการไดชี้แจงในเร่ืองตางๆ 

ดังนี้  

 

นายประเสริฐ ติษยาธิคม ผูถือหุน   
 

 ผูถือหุนแสดงความคิดเห็นตอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 วาเขียนไดกระชับและ

ชัดเจน และกลาวถึงขอเสนอของตนในปที่ผานมาอีกคร้ังเพื่อขอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรับฐาน

เงินปนผลใหอยูในระดับที่สูงขึ้น เชน จายปนผลท่ี 0.70 บาทตอหุน ผูถือหุนสอบถามถึงนโยบายเงินปนผล

และการจายเงินปนผลในป 2561 ในราคาหุนละ 0.38 บาทจะยังคงเดิมหรือไม 
 

 

ตอบ:  ดร. ชิงชัย แสดงความคิดเห็นวาเงินปนผลขึ้นอยูกับผลกําไรของบริษัทและสถานการณปจจุบัน 

 

 ผูถือหุนมีความประสงคจะขายหุนของตนและช้ีแจงวาราคาหุนที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วกอนการทําคําเสนอซ้ือ

หลักทรัพย อาจเปนเพราะขอมูลเผยแพรโดยบุคคลที่เก่ียวของกับการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย นอกจากนี้   

ผูถือหุนสอบถามบริษัทมีแผนที่จะเพิกถอนการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนหรือไม 
 

 

ตอบ:  ดร. ชิงชัย ชี้แจงวาบริษัทไมสามารถใหขอมูลดังกลาวได 

 

นายวิศาล ชุณหวุฒิยานนท ผูถือหุน   
 

 สอบถามเก่ียวกับสถานะการลงทุนในกองทุนบันยัน ทรี อินโดไชนา โฮสปทัลลิต้ี  
 

ตอบ:  ประธานฯ ชี้แจงวาการลงทุนในกองทุนบันยัน ทรี อินโดไชนา โฮสปทัลลิต้ี เนื่องมาจากผูบริหารของ

BTH และ LRH เห็นศักยภาพการในดานการทองเที่ยวของสถานที่ดังกลาว อยางไรก็ตาม เม่ือโรงแรมไดเปด

ดําเนินการคร้ังแรก มีปญหาระหวางประเทศจีนและประเทศเวียดนามซึ่งสงผลกระทบตอการเขาพักของ

โรงแรมท่ัวประเทศ ในชวง 2-3 ปแรกโรงแรมมีผลประกอบการไมดีมากนัก แตกิจการเริ่มมีการปรับตัวดีขึ้น

ในชวง 3 ปที่ผานมา และตอนนี้มีนักลงทุนที่สนใจลงทุนมากขึ้น ผูถือหุนทุกรายของกองทุนรวมทั้ง BTH และ 

LRH จะออกจากกองทุน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง แตทั้งนี้ยังไมไดมีการหารือในประเด็นดังกลาว  
 



 
 

รายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ประจาํป 2561                  หนา 21/21
บริษัท ลากนูา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากดั (มหาชน) 
 

     

หลังจากไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามและเสนอเร่ืองอื่นใดตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ดร. ชิงชัย ไดสงที่ประชุม

กลับใหประธานฯ ที่ประชุม 

 

ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่มาประชุม และกลาวปดประชุม   

 

ปดประชุมเวลา 16.30 น. 

 

 
 

โฮ กวงปง 
(นายโฮ กวงปง)  

ประธานที่ประชุม 

  

                            
 
 

นันชลี เขจรนนัทน
 (นางนันชลี เขจรนันทน) 

ผูบันทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 


