
 
����������	
��� 1 

 

������ �
����
 ������� ����� ������ � 
��� (	"
#�) 
�
��
��
�%�&#'	�
	�()��*+�"'�� %�&� 
%, 2562  

 

 
 

����&��
    
 

�������	
�� 26 ������ 2562 ���� 14.30 �.   

 

�*
����%�&#'	 

 
���������� ���� � !�"� 10 #��$�������� 
�� �����
% ��&��'
��� 2    
��(
�� 21/100  *��+�
�,-�  $(��
�.������/  �(-+�
� �����
%����&� 10120  0�1�
�'
� 

 
���#2 ���03� 0�14�����������5��
 
6�����
��0�14��
��0�1!��+���78 �*9����� 0�1:6�0; 2562 (0�14��=) 
�"���" ���#2 ���03� ���
?6���-6�$��.�0�14�����������5���(����5��
 
 

0�14��= $*��-.�
��0�1!���.� @ �����03?0�1!����"��8 �*9�����$�18 �������A��
1�(���.��0�1!��:6���� 86 
.�� ���:6��������'?� 
138,089,225 ���� &5?�0E������1 82.85 (��:6��������
��:6���.��'?�$���
�"���?:6���� 166,682,701 ���� &���0E���&	0�1!��-��
(�����&��(����5��
   0�14��= ��.���03?0�1!�� 
 
�%9��&���+1?��+6�����
.��8 �*9����� 0�14��= '?��!57 ?�. !5�!�� ��7�:�����@	 ��������5+�1 0�14���������+����$�1
�6���?&.�-��$
� $�1�������-��:+��$�1��5���&����+���� $�1�6�������� 8 ���5���  
��0�G����H���� $�18 �+����7!�(��
��5��
 IG��'?��(���.��0�1!�� %����
�"��6��+�����1-.��J -�"�$-.���1
�� 1 :�*G����1
�� 6 $�1
��J ���1
��%G���-.�
��0�1!���0E�K���'
�  
 
?�. !5�!�� '?�$�1�6�������� 8 ���5��� 
��0�G����H���� $�18 �+����7!�(����5��
 IG��'?��(���.��0�1!�� ?����" 
 
���	�
� 

1. �����L5%� +��5��K5��L�	  
 

��������5+�1  
0�14���������-��:+��$�1��5���&����+����                            
$�1�������+����$�1�6���?&.�-��$
� 

2. ���4�!�� �����#
'
� 
 

��������5+�1  
�������-��:+��$�1��5���&����+����  
$�1�������+����$�1�6���?&.�-��$
� 

3 ���+����5�4� ����#��5
 ��������5+�1 

4. ���+��%� +�0��!7� �������
���5,!.8 ���5��� 
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5. นายเอเรียล พี วีร่า กรรมการท่ีมใิช่ผู้บริหาร 

6. นายเอด็ดี้ ซี ฮอก ไล กรรมการ 

7. นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

8. นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง กรรมการ  

9. นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ  

 

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1. นายโฮ กวง จิง              กรรมการ 

บริษัทมีกรรมการท้ังหมด 12 ท่าน  มีกรรมการเข้าร่วมการประชุม 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมร้อยละ 91.60 

ผู้บริหาร 

1.  นายควน เชท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ และผู้อ านวยการ ฝ่ายการเงินและบริหาร 
2.  นางสาวอารีวรรณ  ศรีวิชชุพงศ์ ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี และผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายการเงิน 
3.     นายฟีลิป นิล เกรเกอรี ่             ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการด าเนินการ 
 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

นายกมลาสณ์ อุรพีพัฒนพงศ์ และทีมงานจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด จะท าหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย และตรวจสอบ
กระบวนการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง 
 

ผู้สอบบัญชี 

นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  
 

ก่อนที่จะน าเสนอวาระต่าง  ดร. ชิงชัย ได้ขอให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนส าหรับ
การประชุมนี้  
 

นางนันชลี เขจรนันทน์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนส าหรับการประชุมนี้ ดงันี้ 
 

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

โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงตามวาระท่ีเกี่ยวข้องซึ่งได้แจกให้แล้ว ณ ช่วงลงทะเบียน เพื่อออกเสียงลงคะแนนส าหรับวาระนั้น  
โดยท าเครื่องหมายถูกในช่อง “อนุมัติ” “ไม่อนุมัติ” หรือ “งดออกเสียง” ช่องใดช่องหนึ่งที่เลือก ท้ังนี้ เฉพาะกรณีคัสโตเดียน
โปรดระบุจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละช่องที่ประสงค์จะลงคะแนน ลงชื่อด้านล่างของบัตรลงคะแนนเสียง และส่งคืนให้กับ
เจ้าหน้าที่ของบริษัท 

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
เสียงที่ “งดออกเสียง” ได้   

 
ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจ านวนเสียงของท่านต่อมติที่น าเสนอ ส าหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย 
หรือ งดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามก ากับไว้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตร
ลงคะแนน ณ เวลาเก็บบัตรลงคะแนนท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 
 
ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย”  “งดออกเสียง”  และ “บัตรเสีย”  หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด
แล้วแต่กรณี และคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย  ส าหรับผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระเหล่านี้
ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทภายหลังเสร็จส้ินการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการ
ประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย มิใช่การลงคะแนนเสียงแบบลับ  แต่จะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส    
 
การลงคะแนนเสียงในลักษณะดังตัวอย่างต่อไปนี้  บริษัทจะถือว่าการลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นโมฆะ อาทิเช่น 
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1) บัตรลงคะแนนเสียงทีม่ิไดม้ีการลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะในฐานะผู้ออกเสียงลงคะแนน 
2) บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง  
3) บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  
4) บัตรลงคะแนนเสียงทีม่ีการขีดฆ่าโดยไม่มีลายมือชื่อก ากับ  
 

ในกรณีท่ีท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน  โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อก ากับทุกครั้ง     
   

ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ก าหนดว่ามติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
 

ในกรณีปกติซึ่งได้แก่วาระ 1, 2, 3, 4.1 และ 5 ของหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง  
เป็นเสียงชี้ขาด  
 

หากเป็นกรณีการพิจารณาอนุมัติคา่ตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 4.2 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน 

 

ส าหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่ง
บัตรลงคะแนนเสียงล่วงหน้าให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม  
 

คะแนนเสียงของจ านวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปล่ียนแปลงและแตกต่างกัน 
 

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเดน็ท่ีเกี่ยวข้องกับวาระน้ัน  ตามความเหมาะสม 
โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ท่ีประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคดิเห็น
ด้วยทุกครั้ง   
 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไปสอบถาม 
หรือให้ความเห็นในวาระอื่น  ในช่วงท้ายของการประชุม 
 

เพื่อประโยชน์ในการบริหารเวลา ภายหลังการรายงานและการซักถามในวาระที่  5 เสร็จส้ิน  บริษัทจะด าเนินการให้ผู้ถือหุ้นออกเสียง    
ลงมติในวาระ 1-5 เป็นรายวาระในคราวเดียว และจะประกาศผลการลงคะแนนภายหลังการพิจารณาวาระท่ี 6 เสร็จสิ้น 
 

เพื่อให้สอดคล้องกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส  บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับ
คะแนนเสียงในแต่ละวาระ แต่ไม่ปรากฎว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสาเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนเสียง 
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ดร. ชิงชัย ได้ด าเนินการเสนอวาระต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

 

ดร. ชิงชัย ได้น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งได้ส่งส าเนาให้ท่าน     
ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ดร. ชิงชัย แจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอ     
ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
 
ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม   
 
ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในประเด็นต่าง  ดังนี้ 
 
นายสุวิทย์ เลาหพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น 
 
 ได้ดูรายงานการประชุมแล้วซึ่งมีหลายประเด็นในหน้าที่ 10/21 ส าเนาเอกสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

และสิทธิการเช่าไทยโฮเทลอินเวสเม้นต์ (THIF) ที่ได้มีการแจกจ่ายและอธิบายถึงจ านวนตัวเลขเปรียบเทียบ
ระหว่างค่าธรรมเนียมการจัดการของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จ ากัด (BTH) ที่เรียกเก็บจากโรงแรม บันยัน ทรี 
สมุย และบริษัทในเครือของกลุ่มลากูน่า  แต่ในรายงานการประชุมไม่ได้มีการระบุรายละเอียดตัวเลขที่เป็น
ประเด็นส าคัญนั้นเลย จึงอยากจะขอให้มีการเพิ่มเติมในเรื่องของตัวเลขของ THIF ในปีที่มีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกับโรงแรมบันยัน ทรี สมุย  จากเอกสารครั้งที่แล้วค่าธรรมเนียมการบริหาร
จัดการ คิดเป็นร้อยละ 1 ของรายได้จากการด าเนินงาน และค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการส่วนเพิ่มเติม 
(incentive management fee) ในอัตราร้อยละ 5 ของผลก าไรจากการด าเนินงาน  
 

 อีกประเด็นคือ บันยัน ทรี มีค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการประมาณร้อยละ 3 และค่าธรรมเนียมการบริหาร
จัดการส่วนเพิ่มเติมอยู่ประมาณร้อยละ 7.5  คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง (ARC) ได้สอบทาน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของรายการระหว่างกัน ตามที่ระบุในรายงานประจ าปี ทาง ARC เห็นว่าการท า
ธุรกรรมต่าง  กระท าภายใต้เงื่อนไขและราคาซึ่งมีการเจรจาบนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระท าโดยบุคคลที่ไม่มี
ความขัดแย้งกันโดยอาศัยหลักการอิสระเสรีระหว่างคู่สัญญา ในกรณีไม่สามารถก าหนดราคาได้บริษัทต้อง
อ้างอิงตามราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อก าหนดราคาที่ยุติธรรม และประธานฯ 
ยืนยันในที่ประชุมครั้งก่อนว่า BTH ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมกับทางบริษัทในลักษณะที่ท าให้บริษัทเสียเปรียบ
หรือคิดในอัตราซึ่งสูงเกินกว่าปกติ นายสุวิทย์ขอให้กรรมการพิจารณาเรื่องนี้  
 
 



 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562                  หน้า 6/25
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) 
 

     
ตอบ  ดร. ชิงชัย รับทราบความเห็นของนายสุวิทย์ที่มีต่อรายงานการประชุม และในอนาคตจะพิจารณาใหก้าร
บันทึกรายงานมีรายละเอียดเพิ่มเติม แม้ว่าการบันทึกทุกรายละเอียดที่กล่าวถึงอาจจะเป็นไปไม่ได้ อย่างไรก็
ตาม เนือ่งจากวาระน้ีเป็นวาระเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมในครั้งก่อนหน้า ซึ่งมีการสรุปรายงานการ
ประชุมตามที่ปรากฏดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยกับวาระน้ี ทางผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะท าเช่นนั้น 

 
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดของผลการ          
นับคะแนน ดังนี ้ 

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนุมัต ิ 135,090,675 99.91% 

 ไม่อนุมัต ิ 122,100 0.09% 

 บัตรเสีย -ไม่มี- 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 135,212,775 100.00% 

 
 งดออกเสียง 2,971,033  

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 138,183,808  
 

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท ส าหรับปี 2561 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี 
 
ดร. ชิงชัย ได้เชิญ นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานกิจการของบริษัท ส าหรับ        
ปี 2561 ให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายชานคราร์ ชานดราน ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
ผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2561 
 

ในปี 2561 บริษัทมีก าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเส่ือมราคา จ านวน 638 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 จ านวน 639 
ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากผลการด าเนินงานจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ดีขึ้นอย่างมาก ถึงแม้ว่าผลการ
ด าเนินงานจากกิจการโรงแรมจะลดลง อันเป็นผลจากการท่ีธุรกิจจีนลดลงอย่างมากในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 
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กิจการโรงแรม  
 

โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต มีอัตราการเข้าพักเท่ากับปีก่อน  ส่วนโรงแรมบันยัน ทร ีในภูเก็ตและในกรุงเทพมีอัตรา
การเข้าพักลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน  โรงแรมในภูเก็ตมีอัตราค่าห้องพักเฉล่ียลดลง เนื่องจากผลกระทบจาก
การลดลงของทัวร์จีน แต่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ มีอัตราค่าห้องพักเฉล่ียเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการบริหารห้องพักที่  
ดีขึ้นและกลยุทธ์ด้านอัตราผลตอบแทน  รายได้เฉล่ียต่อห้องพักเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราค่าห้องพักเฉล่ีย   
ที่ลดลงเล็กน้อยของโรงแรมในภูเก็ต แต่โรงแรม บันยัน ทรี กรุงเทพ มีรายได้เฉล่ียต่อห้องพักสูงขึ้ นในปี 2561 เมื่อ
เทียบกับปี 2560 
 
กิจการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 

ในด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทมียอดขายที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในปี  2561 โดยมียอดขาย 190 ยูนิต 
มูลค่า 2.5 พันล้านบาท  เป็นผลมาจากการเพิ ่มกิจกรรมในการขาย เช่น กิจกรรมนอกสถานที ่  การพัฒนา
เครือข่ายการขายในประเทศจีน  การขายออนไลน์ และการท าการตลาดโดยใช้เทคโนโลยีต่าง  เข้ามาช่วย      
 

กลุ่มบริษัทน าเสนอโครงการครบวงจรในทุกกลุ่มราคาเพื่อตอบสนองผู้ซื้อทุกงบประมาณและความต้องการ  หาก
พิจารณาจากจ านวนยูนิตและมูลค่าขาย  ยอดขายของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ระดับราคา  อสังหาริมทรัพย์ในระดับ
เริ่มต้น ขายได้ร้อยละ 65 คิดเป็นร้อยละ 40 ของมูลค่าขายทั้งหมด  อสังหาริมทรัพย์ในระดับกลาง ขายได้ร้อยละ 
27 คิดเป็นร้อยละ 33 ของมูลค่าขายทั้งหมด และอสังหาริมทรัพย์ในระดับบน ขายได้ร้อยละ 8 คิดเป็นร้อยละ 27 
ของมูลค่าขายทั้งหมด  
 

ในปี 2561 เพื่อน าที่ดินที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 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 หลังจากประสบความส าเร็จจาการพัฒนาโครงการในเฟส 1 

ลากูน่า พาร์ค 2 เป็นอสังหาริมทรัพย์ในระดับกลาง ประกอบด้วยทาวน์โฮมแบบกึ่งบ้านเดี่ยว 2-3 ห้องนอน   
และวิลล่าเดี่ยว 4-5 ห้องนอน ราคาเริ่มต้นที่ 13 ล้านบาท 

 
• ลากูน่า วิลเลจ เรสซิเด้นซ์ เฟส 8 เปิดตัวโครงการในปี 2561 หลังจากที่โครงการในเฟสก่อนหน้าขายหมดไป  

ลากูน่า วิลเลจ เรสซิเด้นซ์ เป็นอสังหาริมทรัพย์ในระดับบน ประกอบด้วยวิลล่าเดี ่ยวขนาดใหญ่  4-5 
ห้องนอนบนพื้นที่กว้างขวาง 
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จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที ่เพิ่มขึ้นท าให้บริษัทมีการรับรู้รายได้ที ่สูงขึ้นในปี 2561 และมีรายได้จ านวนมาก      
ที่รอการรับรู้ในปี 2562 และในปีถัดไป  มีการน าเสนอภาพของโครงการใหม่ต่อที่ประชุม  
 
การจัดกิจกรรมที่ ลากูน่า ภูเก็ต 
 

นายชานคราร์ ชานดราน กล่าวเพิ่มเติมว่าในขณะที่บริษัทมุ่งเน้นทางด้านโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ ลากูน่า ภูเก็ต 
ยังคงเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมหลายรายการ อาทิเช่น คอนเสิร์ตการกุศล ลากูน่า ภูเก็ต  ลากูน่า ภูเก็ต มาราธอน และ
ล่าสุด ไทยไฟท์ ภูเก็ต ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562  การจัดกิจกรรมต่าง  ช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 
และเป็นการท าการตลาดให้ ลากูน่า ภูเก็ต เป็นท่ีรู้จักทั่วโลก  
 

ความคืบหน้าในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
 

ภายหลังจากการวางนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตทั้งหมดที่จ าเป็นภายใต้แนวทางปฏิบัติที่เข้มงวดของ
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption หรือ CAC) ปัจจุบันบริษัทได้เป็นสมาชิกที่ได้รับการรับรองของ CAC   
 
แนวโน้มปี 2562 
 
ผลการด าเนินงานของโรงแรมในภูเก็ตโดยรวมอ่อนตัวลงในไตรมาสแรกของปี 2562 เนื่องจากการชะลอตัวของ
จ านวนนักท่องเที่ยวจีน แต่มีการฟื้นตัวในไตรมาสที่สอง   กิจการขายอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีผลประกอบการที่ดี
ในช่วงไตรมาสแรก และหวังว่าจะมีแนวโน้มในเชิงบวกเช่นนี้ต่อไป  

 
รายละเอียดกิจการของบริษัทปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือ     
นัดประชุมแล้ว การรายงานกิจการของบริษัท ส าหรับปี 2561 เป็นการรายงานเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ 

 

ต่อจากนั้น ดร. ชิงชัย ได้รายงานผลการด าเนินงานทางการเงินของบริษัท ส าหรับปี 2561 ต่อที่ประชุม 
 
ดร. ชิงชัย ได้สรุปสาระส าคัญผลการด าเนินงานทางการเงินตามที่ปรากฎในงบการเงินของบริษัท ส าหรับปีส้ินสุด   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบ    
ไม่มีเงื่อนไขต่อที่ประชุม รวมทั้งได้วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย และผลก าไรของกลุ่มบริษัท  
 

ดร. ชิงชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง คณะกรรมการของบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ปรากฎในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจ าปีที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อม
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หนังสือนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พิจารณา
อนุมัติวาระน้ี 
 

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 
 
ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในประเด็นต่าง  ดังนี้ 
 
นายสุวิทย์ เลาหพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น   
 

• สอบถามเรื่องใบอนุญาตคาสิโนที่มีระบุไว้ในหน้า 9/21 ของรายงานการประชุมครั้งก่อนว่าได้รับใบอนุญาต
คาสิโนและอยู่ระหว่างการเจรจากับนักลงทุนสองสามรายที่สนใจจะพัฒนาโรงแรมอื่น  ใน ลากูน่า ลังโค แต่
ไม่ได้มีการกล่าวถึงการได้รับใบอนุญาตคาสิโนน้ีไว้ในรายงานประจ าปี ผู้ถือหุ้นต้องการทราบความคืบหน้า 

 
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชี้แจงเรื่องใบอนุญาตคาสิโนท่ีเวียดนาม ว่าได้มาในช่วงเวลาเดียวกันนี้ของปี
ที่แล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการหารือกับผู้ลงทุน และผู้ประกอบการ ที่จะมาบริหารจัดการคาสิโน  
 
นางสาวอารีวรรณ ศรีวิชชุพงศ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการลงทุนเพียงร้อยละ 5 ของ
การลงทุนใน ลากูน่า ลังโค ผ่านทางกองทุนบันยัน ทรี อินโดไชน่า โฮลปิทัลลิตี้ จึงไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่อง
ใบอนุญาตคาสิโนในรายงานประจ าปีของบริษัท 

  
• นายสุวิทย์แสดงงบการเงินของโรงแรมแชงกรีล่า และเปรียบเทียบว่างบการเงินมีลักษณะคล้ายของบริษัท 

โดยต้องการให้ดูประสิทธิภาพการท างานของบริษัทเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบ
ตัวเลขทางการเงินแล้วเป็นอย่างไร ที่เลือกโรงแรมแชงกรีล่ามาเปรียบเทียบ เพราะผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็น
บริษัทตั้งอยู่ที่ฮ่องกง ถือหุ้นอยู่ประมาณร้อยละ 73.61  มีลักษณะคล้ายของบริษัท ที่มี BTH ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 
75.4 จากข้อมูลสรุปอัตราส่วนทางการเงินในส่วนของรายได้รวม บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโรงแรมที่ได้
รายงานไปแล้ว 3.57 พันล้านบาท ในขณะที่โรงแรมแชงกรีล่ามีรายได้รวม 2.78 พันล้านบาท ต่างกัน
ประมาณ 700 ล้านบาท 
 
คุณกมลาสณ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย เรียนแจ้งผู้ถือหุ้นว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นการพิจารณา      
งบการเงินของบริษัท หากผู้ถือหุ้นมีประเด็นใดที่จะสอบถามเกี่ยวข้องกับงบการเงิน   ผู้สอบบัญชี หรือ 
ผู้บริหาร จะเป็นผู้ตอบค าถาม หากเป็นประเด็นอื่นขออนุญาตให้สอบถามในวาระอื่น  ในช่วงท้ายของการ
ประชุม 
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• นายสุวิทย์ถามเพิ่มเติมเรื่องความคืบหน้าของกองทุนบันยัน ทรี อินโดไชน่า โฮลปิทัลลิตี้  

 
ตอบ: ประธานฯ กล่าวว่าตามที่นายชานคราร์ ชานดราน ได้ชี้แจงไปคร่าว  แล้ว แต่จะขอเพิ่มเติมว่า กองทุน
บันยัน ทรี อินโดไชน่า โฮลปิทัลลิตี้ ได้รับการจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว และโรงแรมเริ่มมีก าไร แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อ
ได้รับใบอนุญาตคาสิโนแล้วจ านวนเงินลงทุนขั้นต่ าที่ต้องการคือ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขณะนี้มีการลงทุน
ผ่านกองทุนจ านวน 250 ล้านเหรียญสหรัฐ กองทุนก าลังหาเงินลงทุนเพิ่มเติมอีก 750 ล้านเหรียญสหรัฐ   
ซึ่งเป็นเงินจ านวนมาก ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจากับธนาคารเพื่อการลงทุนและหน่วยงานอื่น  เพื่อ
ประกันการลงทุนขั้นต่ า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

 
• นายสุวิทย์สอบถามเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อที่ดินจ านวน 237 ไร่ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ข้อ 36       

ข้อย่อย ค) ในหน้าที่ 174 ของรายงานประจ าปี บริษัทย่อยได้ท าสัญญาจะซื้อขายที่ดินเป็นคราว  โดยตกลงซื้อ
ที่ดินครั้งแรกจ านวน 53 ไร่ ส าหรับที่ดินส่วนที่เหลืออีก 183 ไร ่บริษัทย่อยมีสิทธิที่จะซื้อภายในเดือนกรกฎาคม    
2561 อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการได้ตัดสินใจไม่ซื้อที่ดินในส่วนที่เหลือดังกล่าว ดังนั้น บริษัทย่อยจึงตัดจ าหน่าย
เงินมัดจ าส าหรับการซื้อที่ดินเป็นจ านวนเงิน 65 ล้านบาท และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนรวม        
ผู้ถือหุ้นขอค าชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจไม่ซื้อ และการบันทึกเงินมัดจ าเป็นค่าใช้จ่าย มีการประชุม
พิจารณาเรื่องนี้โดยละเอียดรอบคอบแล้วหรือไม่  มีการพิจารณาทางเลือกอื่นหรือไม่ และราคาที่ดินที่ตกลง
จะซื้อเป็นราคาเท่าไร  
 
ตอบ: นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง ชี้แจงว่ามีทางเลือกที่จะซื้อที่ดินอีกประมาณ 77 ไร่ ซึ่งต้องใช้เงินสดประมาณ 
800 ล้านบาท ซึ่งจะต้องช าระเต็มจ านวนเมื่อซื้อที่ดิน  การพัฒนาในระยะแรกใช้ที่ดินประมาณ 55 ไร่และใช้
เวลาขายหลายปี ดังนั้น บริษัทจึงเริ่มพัฒนาโครงการ ลากูน่า พาร์ค เฟส 2 บนที่ดินของบริษัทเอง ซึ่งบริษัท
สามารถด าเนินการพัฒนาที่ดินเป็นระยะ  โดยไม่จ าเป็นต้องลงทุนเงินสดจ านวนมากล่วงหน้าเพื่อซื้อทีด่ิน 

 
นางสาวหทัยชนก จิตรีเนตร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น   

 
• สอบถามถึงสถานการณ์ของนักท่องเที่ยวจีนที่ส่งกระทบกับธุรกิจของบริษัท อยากทราบว่าสถานการณ์

ดังกล่าวกระทบกับกิจการใดของบริษัทบ้างในปีท่ีแล้ว และบริษัทคิดว่าจะยังคงส่งผลกระทบในปี  2562 อีก
หรือไม่ หรือจะดีขึ้นอย่างไรบ้าง 

 
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชี้แจงว่าโศกนาฏกรรมเรือล่ม ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวชาวจีน และธุรกิจ
โรงแรม ของบันยัน ทรี ภูเก็ต และโดยเฉพาะต่อ อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต  ธุรกิจโรงแรมในภูเก็ตได้รับผลกระทบ
โดยรวมจากจ านวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงร้อยละ 15-20  สถานการณ์คาดว่าจะดีขึ้นในปี 2562 เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวจีนยังคงเดินทางเข้ามาในช่วงสองสามเดือนแรกแม้ว่าจ านวนจะเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 10-15  
มิใช่เพียงโรงแรมของบริษัทที่ได้รับผลกระทบแต่คู่แข่งก็เช่นกัน  ในธุรกิจโรงแรมบริษัทค้นพบว่าเกิดจากการ
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พึ่งพานักท่องเที่ยวชาวจีนมากเกินไป ดังนั้น ในช่วง 6-9 เดือนที่ผ่านมา บริษัทจึงได้เปิดตลาดใหม่ เช่น 
อินเดีย ซึ่งมีเที่ยวบินตรง จากมุมไบ เดลี บังคาลอร์ สู่ภูเก็ต นอกจากนี้ยังมี เกาหลี และออสเตรเลีย  และได้
เปิดการขายนอกสถานที่ (off-site sales) เพื่อสร้างช่องทางการจ าหน่ายให้ดีที่สุด ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
ปีที่แล้วได้รับผลกระทบเล็กน้อย ส่วนปีนี้บริษัทพบว่าลูกค้าชาวรัสเซียจ านวนมากซื้ออสังหาริมทรัพย์ของ
บริษัท และได้เรียนรู้ว่าไม่ควรท่ีจะพึ่งตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป 

 
นายวีระศักดิ์ สาครอรุณ ผู้ถือหุ้น 

 
• นายวีระศักดิ์สอบถามเรื่องสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าพักในโรงแรมของบริษัทเทียบกับจ านวน

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนจังหวัดภูเก็ต บริษัทมีการจัดการอย่างไร บริษัทยังคงพึ่งพานักท่องเที่ยวชาว
จีนเพียงกลุ่มเดียวหรือไม่ 
  
ประเด็นที่สอง คือ รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ถูกบันทึกเป็นรายได้ แต่จากการรายงานในงบการเงิน รายได้
จะสามารถรับรู้เป็นรายได้ก็ต่อเมื่อมีการโอนหรือการก่อสร้างแล้วเสร็จ มีการบันทึกรายได้อย่างไรใน
กระบวนการท าบัญชี  

 

ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ตอบข้อซักถามทั้งสองข้อ ประเด็นแรกเกี่ยวกับกิจการโรงแรมและกิจการ
อสังหาริมทรัพย์ ในส่วนกิจการโรงแรม ฝ่ายจัดการได้ชี้แจงว่าบริษัทพยายามที่จะพึ่งพานักท่องเที่ยวชาวจีน
ให้น้อยลงในขณะเดียวกันก็ส ารวจหาตลาดใหม่และตลาดที่มีอยู่แล้ว เช่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และอินเดีย 
ซึ่งบริษัทมีการขายโดยเฉพาะ ในปีท่ีผ่านมานักท่องเที่ยวที่เข้ามาภูเก็ตมีจ านวน 10 ล้านคน และในปีนี้คาด
ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 11-12 ล้านคน ดังนั้น บริษัทจึงพยายามดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายใหม้าพักที่
โรงแรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในหลากหลายประเทศมากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะในเอเชีย แต่รวมถึงยุโรป
และอเมริกาเหนือด้วย  

ประเด็นที่สองเกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จะรับรู้รายได้ก็ต่อเมื่อการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ ได้รับการช าระเงินอย่างน้อยร้อยละ 50 ของยอดขาย และมีการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์นั้น  
ให้กับผู้ซื้อ นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง อธิบายว่าลูกค้าจะช าระเงินให้กับบริษัทเป็นรายงวดขึ้นอยู่กับแผนการ
ก่อสร้าง แต่บริษัทต้องได้รับการช าระเงินขั ้นต่ าอย่างน้อยร้อยละ 50 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เมื ่อ        
การก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงจะสามารถรับรู้เป็นรายได้ 

 
• สอบถามเพิ่มเติมว่าหลังจากที่บริษัทขายไปแล้ว มีการยกเลิกสัญญาหรือไม่ มีอัตราการยกเลิกเท่าไร 

 

ตอบ: นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง ชี้แจงว่า ตัวอย่างเช่น ใน 1 ปี หากมีการขายไป 200 ยูนิต จะมีจ านวนน้อย
กว่า 5 ยูนิต หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ที่มีการยกเลิก 



 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562                  หน้า 12/25
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) 
 

     
นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น  

 
• สอบถามเกี่ยวกับงบก าไรขาดทุนว่า ท าไมในแต่ละปีบริษัทถึงต้องเสียภาษีเป็นจ านวนมาก เช่น ปีภาษี

ปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 60 
 

ตอบ: นายควน เชท ชี้แจงว่า ภาษีในประเทศไทยไม่ได้ค านวณบนพื้นฐานของงบการเงนิรวม (consolidated 
basis) แต่จะค านวณเป็นรายบริษัท  บริษัทมีบริษัทย่อยหลายบริษัท มีบางบริษัทที่ท าก าไรในขณะที่บาง
บริษัทขาดทุน เนื่องจากบริษัทย่อยที่ท าก าไรจ่ายภาษีตามผลก าไร ภาษีโดยรวมที่จ่ายเป็นอัตราร้อยละของ
ก าไรรวมของกลุ่มบริษัทจะสูงขึ้นเป็นผลจากก าไรถูกลดสัดส่วนโดยผลขาดทุนของบริษัทย่อยบางบริษัท 

 
• ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลในรายงานประจ าปี หน้า 174 ว่าบริษัทมัดจ าเงินซื้อที่ดิน 65 ล้านบาท ก่อนที่

จะยกเลิกการซื้อที่ดิน เข้าใจว่าเหตุผลเนื่องจากราคาที่ดินส่วนที่เหลือเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 5 ทุก  ปี แต่ใน
สัญญาซื้อขายที่ดินหลัก บริษัทน่าจะตระหนักถึงเรื่องนี้อยู่แล้วก่อนที่จะวางมัดจ าซื้อที่ดิน ดังนั้น คิดว่า
ประเด็นนีไ้ม่น่าท าใหบ้ริษัทตัดสินใจทิ้งเงินมัดจ า มีเหตุผลด้านอื่นหรือไม่ 

 
ตอบ: นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง ชี้แจงว่าเงินจ านวน 65 ล้านบาทเป็นค่าธรรมเนียมตัวเลือกส าหรับท่ีดินส่วนที่
เหลือที่บริษัทได้จ่ายไปเมื่อเข้าท าธุรกรรมซื้อที่ดินผืนแรก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ บริษัทจ่ายเงิน 65 ล้าน
บาทและจะสูญเงินดังกล่าวหากท้ายที่สุดบริษัทตัดสินใจที่จะไม่ซื้อที่ดินส่วนที่เหลือ ตามที่ได้กล่าวไปก่อน
หน้า บริษัทตัดสินใจที่จะไม่ด าเนินการซื้อต่อ เนื่องจากต้องใช้เงินสดจ านวนมากประมาณ 800 ล้านบาท
ส าหรับการซื้อที่ดินซึ่งอาจใช้เวลาหลายปีในการพัฒนาและขาย ดังนั้น บริษัทจึงตัดสินใจที่จะเริ่มการพัฒนา
บนที่ดินของตนเองจึงไม่จ าเป็นต้องใช้เงินสดจ านวนมากส าหรับที่ดินเพียงอย่างเดียว 

 
• สอบถามถึงคู่สัญญาซื้อขายที่ดิน และมีความสัมพันธ์กับบริษัทหรือไม่ 

 
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชี้แจงว่าคู่สัญญาเป็นบริษัทชื่อ บริษัท เชิงทะเลพัฒนา จ ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของ
ที่ดินรายใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งเป็นเจ้าของ โครงการ Boat Lagoon ในจังหวัดภูเก็ต และไม่ได้มี
ความสัมพันธ์ใด  กับบริษัท 

 
นายนพฤทธิ์ บุญเลี่ยม ผู้ถือหุ้น  
 
• สอบถามเรื่องนโยบายภาษีทรัพย์สินที่ก าลังจะประกาศใช้ในปีนี้ว่าจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและ

ค่าใช้จ่ายของบริษัทอย่างไร เนื่องจากบริษัทต้องเสียภาษีโรงเรือนซึ่งจะถูกเปล่ียนเป็นภาษีทรัพย์สิน และ
ภาษีทรัพย์สินจะส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายมากกว่าภาษีโรงเรือนเดิมหรือไม่ 
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ตอบ: นางสาวอารีวรรณ  ศรีวิชชุพงศ์ ชี้แจงว่า เท่าที่ทราบข้อมูลเรื่องของภาษีทรัพย์สินจะไม่มีผลกระทบต่อ
ผลการด าเนินงานของบริษัทเป็นพิเศษ กฎหมายนี้ยังไม่ได้มีการบังคับใช้ และบริษัทก าลังศึกษาภาษีใหม่นี้ 

 
นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น 

 
• สอบถามนายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการท่ีเรียกเก็บจากบริษัทว่าค่าบริหาร

จัดการของบริษัทที่เรียกเก็บโดย BTH นั้นสูงกว่าที่เรียกเก็บกับบริษัทอื่นหรือไม่ และเรื่องนี้มีข้อสรุปในที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือไม่ 

 
ตอบ: นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า เมื่อปีที่แล้วทางผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าเหตุใด
BTH ที่สิงคโปร์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากโรงแรมของบริษัทในอัตราที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับโรงแรมบันยัน ทรี 
สมุย เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง (ARC) ได้ตรวจสอบเรื่องนี้นั้น ทาง ARC ไม่มีข้อมูล
ของค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากโรงแรมบันยัน ทรี สมุย โดยดูเฉพาะในงบของบริษัทเท่านั้น ดังนั้น ARC จึง
ได้สอบถามจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (EY) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทว่าค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ
โดย BTH นั้นยุติธรรมหรือไม่ ซึ่งทาง EY ได้ชี้แจงว่าอัตรานี้เป็นอัตราปกติในกลุ่มโรงแรมทั่วไป แต่ไม่มี
ความเห็นว่าเหตุใดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บกับโรงแรมบันยัน ทรี สมุย มีอัตราที่ต่ ากว่า  หลังจากนั ้น 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้ติดต่อมายังบริษัทว่าได้รับการ
ร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่งซึ่งสงสัยว่าอาจมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมภายในบริษัท  เพื่อแก้ข้อสงสัยที่
เกิดขึ้น บริษัทได้สอบถามไปยัง BTH และ EY ที่อยู่ในสิงคโปร์ และได้รับค าตอบว่าค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ
จากโรงแรมของบริษัทนั้นไม่ได้สูงที่สุดหรือต่ าที่สุด และอาจเป็นไปได้ที่ทาง BTH จะมีข้อตกลงพิเศษทาง
ธุรกิจกับเจ้าของโรงแรมบันยัน ทรี สมุย ซึ่งเกินกว่าเพียงโรงแรมบันยัน ทรี สมุย  ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าอัตรา
นี้ยุติธรรมหรือไม่ ทางบริษัทได้ชี้แจงเรื่องนี้ต่อ ก.ล.ต. ซึ่งพอใจกับค าอธิบายดังกล่าวและเข้าใจว่าบริษัทได้
ชี้แจงใหท้างผู้ถือหุ้นทราบเป็นการส่วนตัวแล้ว  

 
• นายสุวิทย์กล่าวเพิ่มเติมว่าหากมีการเสนออัตราพิเศษให้กับบริษัทอื่นได้ก็น่าจะเสนออัตราพิเศษให้กับ

บริษ ัทในเครือได ้ด ้วยเหม ือนก ัน ย ืนย ันว ่าตนเองไม ่ม ีหุ ้นในโรงแรมแห่งอื ่น  เพ ียงแต ่ต ้องการให้
คณะกรรมการบริษัทปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานให้ดีขึ้น  นายสุวิทย์กล่าวว่าในขณะที่บริษัทอื่น  
รายงานผลการด าเนินงานเป็นที่น่าประทับใจ แต่ของบริษัทผลการด าเนินงานไม่ เป็นที่น่าพอใจ  
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานอื่นไม่สูงกว่า 300,000 เหรียญสหรัฐต่อปี หรือคิดเป็น
ร้อยละ 3 ของรายได้ทั้งหมด เพราะเรียกเก็บจาก property ของตนเอง และบริษัทเหล่านี้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

 
นายกมลาสณ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย เรียนย้ าที่ประชุมอีกครั้งในฐานะที่ปรึกษากฎหมายว่า วาระนี้เป็น
เรื่องการพิจารณางบการเงินของบริษัท ดังนัน้ ขอให้ที่ประชุมเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
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• นายสุวิทย์สอบถามความคืบหน้าของคดีความในคดีเกี่ยวกับความเสียหาย จากรายงานประจ าปีหน้า 183 

คดีความเกี่ยวกับเรื่องที่ดินหลาย  คดี น่าจะจบหมดแล้ว สอบถามว่าตอนน้ียังมีคดีอะไรเหลืออยู่ และมีการ
ตั้งส ารองเผ่ือความเสียหายหรือไม่ และแนวโน้มว่าพนักงานมคีวามรอบคอบในการท าเอกสารสัญญามากขึ้น
หรือไม่ 

 
ตอบ: นายควน เชท ชี้แจงว่าภายใต้มาตรฐานการบัญชีใหม่ ต้องมีการเปิดเผยคดีความทุกคดี และได้มี
การเปิดเผยแล้ว รวมถึงคดีที่ไม่เป็นสาระส าคัญหรือมีผลกระทบทางการเงินเพียงเล็กน้อยกับบริษัท 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัท ส าหรับปี 2561 และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้

และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปีส้ินสุด ณ 
วันที่  31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยมี
รายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนุมัต ิ 138,143,008 99.97% 

 ไม่อนุมัต ิ
 บัตรเสีย 

40,500 
-ไม่มี- 

0.03% 
0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 138,183,508 100.00% 

 
 งดออกเสียง 300  

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 138,183,808  
 
หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ  
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล 
 

ดร. ชิงชัย รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีก าไรสุทธิทั้งส้ิน 80     
ล้านบาท ตามที่ปรากฎในงบก าไรขาดทุนของงบการเงินรวมของบริษัท  เมื่อพิจารณาจากก าไรสุทธิดังกล่าว  
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 จัดสรรเงินก าไรสะสม ส าหรับงวดปี
ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้ 
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ก) เงินปันผลประจ าปจี่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.41 บาทต่อหุ้น ส าหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเปน็เงินปันผล

จ่ายทัง้ส้ิน 68,339,908 บาท   
 

ข) เงินก าไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินก าไรสะสมต่อไป 

ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิไว้เป็นทุนส ารองตามกฏหมาย เนื่องจากทุนส ารองนี้มีจ านวนถึงร้อยละ  10 ของ
ทุนจดทะเบียนตามที่กฏหมายก าหนดแล้ว 
 

ดร. ชิงชัย แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ณ  วันที่ 8 พฤษภาคม 2562  ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นวันก าหนดรายชื่อ (Record Date) ที่มีสิทธิ 
รับเงินปันผล และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 
 

ทั้งนี้  เงินปันผลที่เสนอให้จ่ายส าหรับงวดปีส้ินสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย       
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทและคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 85 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม  
 
ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม  
 

มติ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปีในอัตรา 0.41 บาทต่อหุ้น ส าหรับงวดปีส้ินสุด ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2561  ตามรายละเอียดเสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนุมัต ิ 138,183,508 100.00% 

 ไม่อนุมัต ิ -ไม่มี- 0.00% 

 บัตรเสีย -ไม่มี- 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 138,183,508 100.00% 

   

 งดออกเสียง 300  

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 138,183,808  
 

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิเร่ืองเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท 

 

 4.1 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงก 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 2562 นี้ มีกรรมการท่ีถึงก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 
 

1) ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ ์ กรรมการอิสระ  
2) นายสุรพล  สุปรัชญา กรรมการที่มใิช่ผู้บริหาร 
3) นายเอด็ดี้ ซี ฮอก ไล กรรมการ  
4) นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ 

  

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถึงก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 ของ
หนังสือนัดประชุม 

 

ดร. ชิงชัย แจ้งที่ประชุมว่า จากความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการซึ่งถึงก าหนดออก
ตามวาระทั้ง 4 ท่าน  คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงก าหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน 
กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถึงแม้ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ 
จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่อง แต่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสอันเนื่องจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดร. ชิงชัย ได้เชิญ นายวุฒิพล       
สุริยาภิวัฒน์ ให้ท าหน้าที่ด าเนินการประชุมในวาระท่ี 4  และขอตัวออกจากห้องประชุม 
นายวุฒิพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม 

 
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง

กรรมการซึ่งถึงก าหนดออกตามวาระในคราวนี้ท้ัง 4 ท่าน ได้แก่ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์         
 นายสุรพล สุปรัชญา นายเอ็ดดี้  ซี ฮอก ไล และนายโฮ เรน ฮวา กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ

บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี ้
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1) ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์   
 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนุมัต ิ 138,119,875 99.95% 

 ไม่อนุมัต ิ 63,633 0.05% 

 บัตรเสีย -ไม่มี- 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 138,183,508 100.00% 
 
 งดออกเสียง 300  

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 138,183,808  
 

2) นายสุรพล สุปรัชญา  
 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนุมัต ิ 138,169,975 100.00% 

 ไม่อนุมัต ิ -ไม่มี- 0.00% 

 บัตรเสีย -ไม่มี- 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 138,169,975 100.00% 
 
 งดออกเสียง 13,833  

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 138,183,808  
 

3) นายเอด็ดี้ ซี ฮอก ไล  
 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนุมัต ิ 138,168,175 100.00% 

 ไม่อนุมัต ิ -ไม่มี- 0.00% 

 บัตรเสีย -ไม่มี- 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 138,168,175 100.00% 
 
 งดออกเสียง 15,633  

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 138,183,808  
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4) นายโฮ เรน ฮวา  
 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนุมัต ิ 138,169,975 100.00% 

 ไม่อนุมัต ิ -ไม่มี- 0.00% 

 บัตรเสีย -ไม่มี- 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 138,169,675 100.00% 
 
 งดออกเสียง 13,833  

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 138,183,808  
 

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 4.2 ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ด ารง
ต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการที่ด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 
นายวุฒิพล แจ้งที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนประจ าปี   2561 ส าหรับกรรมการแยกเป็นรายประเภท และ
ต าแหน่งของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัท รายประเภทและต าแหน่งของกรรมการที่
ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และในคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ยังคงอัตราและรูปแบบของค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2560 และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น  
 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ทบทวนค่าตอบแทนส าหรับกรรมการดังกล่าว โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมเมื่อเทียบกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความรับผิดชอบของกรรมการใน
แต่ละต าแหน่ง และเสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนอีกประมาณร้อยละ 2.5 จากอัตราในปีก่อนหน้า ในแต่ละ
ต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และในแต่ละต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร       
ความเส่ียง และของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนที่น าเสนอเป็นตัวเลข   
ที่ได้ปัดให้เป็นจ านวนเต็มหลักพันบาท  โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนท่ีได้รับการอนุมัติในแต่ละต าแหน่ง 
ตามที่ปรากฎในตารางค่าตอบแทน ดังนี้ 
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คณะกรรมการบริษัท 
 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน                         

/ ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท) 
บัตรก านัลสปาและแกลเลอรี่   

/ ปี / ท่าน 

2562 2561 2562 2561 

ประธานกรรมการบริษัท 262,000 256,000  -  - 

กรรมการอิสระ 175,000 171,000 2,000 เหรียญสหรัฐ 

กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร 175,000 171,000 2,000 เหรียญสหรัฐ  

กรรมการ 115,000 112,000  -  - 

 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน 

/ ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท) 
2562 2561 

ประธานกรรมการ 87,000 85,000 

สมาชิก 45,000 44,000 
 
 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 อนุมัติให้เพิ่มค่าตอบแทน
ในอัตราประมาณร้อยละ 2.5 ส าหรับกรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัท  กรรมการซึ่งด ารง
ต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และกรรมการซึ่ งด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จากอัตราในปีก่อนหน้า ตามรายละเอียดที่เสนอแนะโดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  หากค่าตอบแทนตามที่น าเสนอได้รับการอนุมัติ
ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี
จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น  แต่หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562  
ไม่อนุมัติค่าตอบแทนตามที่เสนอ ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 จะยังคงมีผลต่อไป 

 
นายวุฒิพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม   

 
ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในประเด็นต่าง  ดังนี้ 
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นางสาวเพชรรัตน์ ตั้งด ารงตระกูล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
 

 สอบถามงบประมาณของค่าตอบแทนกรรมการโดยรวม 
 

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

 สอบถามประมาณการค่าตอบแทนกรรมการโดยรวม รวมทั้งเบี้ยประชุม  
 

ตอบ: เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าตัวเลขค่าตอบแทนดังกล่าวปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี  หน้า 72 มี
จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 12,090,000 บาท 

 
นายสุวิทย์ เลาหพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น 
 

 สอบถามจากการท่ีได้กล่าวเมือ่สักครู่วา่พิจารณาค่าตอบแทนโดยเทียบจากธุรกิจในระดับเดียวกัน ขอ
ทราบรายละเอียดในการก าหนด จ านวนโรงแรมที่มีความคล้ายคลึงกับบริษัท และกรรมการที่ไปเป็น
กรรมการของบริษัทย่อยยังได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทย่อยหรือไม่ และถ้ามี ค่าตอบแทน
เป็นจ านวนเงินเท่าไร 

 

ตอบ นายชานคราร์ ชานดราน ชี้แจงว่า เมื่อ 2 ปีท่ีแล้วได้มีการตรวจสอบเรื่องค่าตอบแทนของบริษัท 
และได้ข้อสรุปว่าค่าตอบแทนของบริษัทอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทอื่น  ในธุรกิจโรงแรม  นายวุฒิพล 
กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทเสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนในปี 2561 จากการทุ่มเทในการท างานของกรรมการ 
แต่กรรมการปฏิเสธการขึ้นค่าตอบแทนเนื่องจากเห็นว่าผลประกอบการของบริษัทในปี 2560 ไม่ดีพอ  
ต่อมาในปี 2561 ผลประกอบการดีขึ้น กรรมการจึงมิได้ปฏิเสธการขึ้นค่าตอบแทน 

 

นายชานคราร์ ชานดราน กล่าวเพิ่มเติมว่ากรรมการจะได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการของ
บริษัทเท่านั้น และไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทย่อยของบริษัท 
 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้เพิ่มค่าตอบแทนส าหรับกรรมการอีกประมาณร้อยละ 2.5 ในแต่ละ
ต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และในแต่ละต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเส่ียง และในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จากอัตราในปีก่อนหน้าตาม
รายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไปและเป็น
เช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น  โดยมีรายละเอียดของผล
การนับคะแนน ดังนี้  
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ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนุมัต ิ 138,157,675 99.981% 

 ไม่อนุมัต ิ 14,033 0.010% 

 งดออกเสียง 12,100 0.009% 

• บัตรเสีย -ไม่มี- 0.000% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 138,183,808 100.00% 
 
 

 

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการก าหนดค่าตอบแทนใด  ที่จะจ่าย
ให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิการแตง่ตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 2562 

 

ดร. ชิงชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชี     
รับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ         
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ของบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับปี 2562 โดยก าหนดค่าสอบบัญชี เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน ไม่
เกิน 875,000 บาท ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ปรากฎตามส่ิงที่ 
ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือนัดประชุม รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่แสดงในตารางต่อไปนี ้

(หน่วย : บาท) 

 2562 2561 

บริษัท 875,000 850,000 

บริษัท และบริษัทย่อย  9,625,000 9,095,000 

 
ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม 
 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 2562 ตามรายละเอียด   
ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้  
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ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนุมัต ิ 138,183,008 99.9997% 

 ไม่อนุมัต ิ 500 0.0003% 

 บัตรเสีย -ไม่มี- 0.0000% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 138,183,508 100.00% 

 
 งดออกเสียง 300  

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 138,183,808  
 

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ         
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6  พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี 
 
ดร. ชิงชัย ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมหรือไม่ แต่ไม่มี 
ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมอีก  
 

ดร. ชิงชัย ไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถามในเรื่องอื่น   
 

ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในเรื่องตา่ง  ดงันี้  
 

นายวีระศักดิ์ สาครอรุณ ผู้ถือหุ้น  
  
 สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจที่ประเทศเวียดนามและการลงทุนในธุรกิจคาสิโน มีความคาดหวังว่าธุรกิจคาสิโนจะ

ให้ผลก าไรเท่าไร เนื่องจากผู้ถือหุ้นเองอยู่ประเทศเวียดนามเป็นเวลา 10 ปี มักจะเห็นธุรกิจคาสิโนปิดตัวลง
บ่อย  และเห็นด้วยว่าบริษัทควรลงทุนในธุรกิจโรงแรมเพราะค่อนข้างดี แต่ไม่เห็นด้วยกับการลงทุนในธุรกิจ
คาสิโน 

 

ตอบ: ปะธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทไม่ได้อยู่ในธุรกิจคาสิโน แต่การท่ีบริษัทยื่นขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ
คาสิโนนั้น เนื่องจากทางรัฐบาลแจ้งว่าบริษัทมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอใบอนุญาตได้ ดังนั้น บริษัทจึงยื่นขอและได้รับ
ใบอนุญาตดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจคาสิโน ในขณะนี้ บริษัทก าลัง
มองหาผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่เข้าใจในธุรกิจนี้เพื่อมาร่วมลงทุน และบริษัทคาดหวังว่าจะเป็นทิศทางธุรกิจที่ดี
ต่อไป 
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นาย วิทวัส สันตะวัน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 
 สอบถามการไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเวียดนามนั้น ผลจากการสร้างแบรนด์ให้เป็น     

ที่รู้จัก และแนวโน้มในอนาคตเป็นอย่างไร 
 
ตอบ: ประธานฯ ชี้แจงว่าในระยะแรกการลงทุนใน ลากูน่า ลังโค ได้รับผลกระทบจากกรณีพิพาทระหว่าง
ประเทศเวียดนามและประเทศจีน ซึ่งท าให้ประเทศจีนส่ังห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางไปเวียดนาม สถานการณ์
ดังกล่าวกลับคืนสู่ภาวะปกติแล้ว และโรงแรมมีผลก าไร กระบวนการสร้างการจดจ าแบรนด์เป็นไปด้วยดี
เช่นกัน 
 

 สอบถามเพิ่มเติมเรื่องสนามกอล์ฟ 
 
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชี้แจงว่าสนามกอล์ฟสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจโรงแรม ท าให้แบรนด์โรงแรม
ทั้งบันยัน ทรี และอังสนาในเวียดนามเป็นท่ีรู้จักมากขึ้น สนามกอล์ฟช่วยเพิ่มก าไรของโรงแรมจากแขกที่เข้า
พักในโรงแรม นอกจากนี้ เมื่อ 6 เดือนก่อนได้มีการจัดการแข่งขันรายการ PGA ของประเทศจีน ซึ่งประสบ
ความส าเร็จค่อนข้างดี กล่าวโดยสรุป โรงแรมทั้งสองแห่งก าลังด าเนินไปด้วยดี  
 

นายวัลลภ อัจฉราวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 

 สอบถามแผนท่ีจะปลดล็อคมูลค่าที่ดินในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากบริษัทยังมีที่ดินเหลืออีกมากว่าจะมีลักษณะ
เดียวกันกับที่ท าในประเทศจีนโดยการขายทรัพย์สินให้กับบริษัทร่วมทุนกับบริษัทของจีนหรือไม่ หรือมี
แนวทางอื่นท่ีจะปลดล็อคมูลค่าได้เร็วขึ้น เพราะยังเหลือที่ดินท่ีมีมูลค่าสูงอีกค่อนข้างมาก  
 

ตอบ: นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง ชี้แจงว่าในเรื่องของการปลดล็อคมูลค่าที่ดิน ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทถือครอง
ที่ดินมากกว่า 1,000 ไร่ในจังหวัดภูเก็ต จากที่ได้เห็นในสไลด์ในช่วงแรก ตลอดหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงปี 
2560 บริษัทได้เปิดตัวโครงการใหม่ทั้งหมด 11 โครงการซึ่งทั้งหมดนี้มีไว้เพื่อขาย มูลค่าโครงการรวม
ประมาณ 15 พันล้านบาท โครงการเหล่านี้อยู่ในช่วงการพัฒนาที่แตกต่างกัน และในขณะเดียวกัน บริษัท
ก าลังพิจารณาท าเลอื่น  และจัดท าแผนแม่บท โดยพยายามที่จะขายโครงการปัจจุบันที่มีอยู่ทั้งหมด 
เพื่อท่ีจะหันไปเริ่มโครงการใหม่เพื่อให้การขายสามารถด าเนินต่อไปได้ 
 

 ตามที่ได้มีการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์เข้าใจว่าปัจจุบัน BTH มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 86 ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จ ากัด (Thai Trust Fund) ไม่แน่ใจว่า
บริษัทเข้าเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ที่ว่าการกระจายการถือหุ้น
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โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 หรือไม่ หากน้อยกว่าร้อยละ 15 จะเข้าข่ายถูก
เพิกถอน หรือบริษัทจะต้องเสียค่าปรับ   
 
ตอบ: นายควน เชท ชี้แจงว่าบริษัทมี free float น้อยกว่าร้อยละ 15  ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว บริษัทจะ
ถูกปรับโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ในที่สุดหากไม่ด าเนินการแก้ไข แต่จะไม่ถูกเพิกถอนด้วยเหตุจาก free float 
ไม่ครบถ้วน บริษัทไม่ได้มีทางเลือกมากนักนอกจากการพูดคุยกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อให้ขายหุ้นออกมา 
 

 มีโอกาสทีบ่ริษัทจะออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ 
 
ตอบ: นายกมลาสณ์ อุรพีพัฒนพงศ์  ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย แสดงความเห็นว่าข้อมูลใด  ที่ใช้ตอบ    
ข้อซักถามผู้ถือหุ้นนี้อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้นหรือ
นักลงทุนรายอื่น ดังนั้น จึงเสนอแนะต่อประธานฯ และฝ่ายจัดการว่าไม่สามารถให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนนี้ได้
เนื่องจากการกระท าดังกล่าวขัดต่อกฎหมายหลักทรัพย์ 
 

นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น 
 

 สอบถามราคาที่ดินท่ีบริษัทไม่ได้ซื้อว่าราคาตามสัญญาต่อไร่เท่าไร และราคาตลาดเท่าไร 
 
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชี้แจงว่าที่ดินท่ีจะซื้อต่อในช่วงระยะที่ 2 มีเนื้อท่ีทั้งหมด 80 ไร่ ราคารวม 800 
ล้านบาท หรือราคาเฉล่ีย 10 ล้านบาทต่อไร่ มูลค่าตลาดของที่ดินขึ้นอยู่กับที่ตั้ง กล่าวคือ ถ้าเป็นที่ดินติด
ทะเลจะมีราคาค่อนข้างสูง 
 

 ในกรณีที่บริษัทไม่ได้พัฒนาโครงการเอง แต่เพียงขายที่ดินเปล่าที่ยังไม่ได้พัฒนาโดยบวกก าไรเข้าไป 
กล่าวคือ ซื้อที่ดินในราคาไร่ละ 8 ล้านบาท และขายในราคา 20-30 ล้านบาท ดีกว่าหรือไม่ หากที่ดินเปล่าที่
ยังไม่ได้พัฒนาตั้งอยู่กลางที่ดินของลากูน่า และหากเจ้าของที่ดินพัฒนาโครงการ เช่น อาคารสูงตรงใจกลาง
ลากูน่า จะส่งผลกระทบต่อลากูน่าหรือไม่ และมีข้อสัญญาใด  ที่รับประกันว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับลากูน่า 
 
ตอบ: ประธานฯ ชี้แจงว่า ที่ดินดังกล่าวไม่ได้อยู่ตรงใจกลาง ลากูน่า แต่อยู่ติดกัน ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบ
ใด  ในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเป็นกังวล ส าหรับที่ดินผืนแรกที่ซื้อ บริษัทวางแผนที่จะใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ 
2-3 ปี แต่ในทางปฏิบัตินั้นใช้เวลาถึง 7 ปี นอกจากนี้ เจ้าของที่ดินยังก าหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดในการซื้อที่ดิน
ผืนดังกล่าวซึ่งรวมถึงการช าระเงินสดทันทีจ านวน 800 ล้านบาท  ดังนั้น เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงต่าง  
รวมถึงระยะเวลา 7-8 ปีในการพัฒนาที่ดินผืนแรก กับเงื่อนไขที่เจ้าของที่ดินก าหนด อีกทั้งบริษัทยังมีที่ดิน  
รอการพัฒนาอีกกว่า 1,000 ไร่ บริษัทจึงตัดสินใจไม่ซื้อที่ดินดังกล่าว  
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หลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ดร. ชิงชัย ได้ส่งที่ประชุมกลับให้ประธานฯ     
ที่ประชุม 
 
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม และกลา่วปดิประชุม   

 
(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งส้ินจ านวน 111 ท่าน นับจ านวนหุ้นได้ 138,183,808 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.90 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจ านวน 166,682,701 หุ้น) 

 
ปิดประชุมเวลา 16.40 น. 
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