บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563

วันและเวลา

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น.

สถานที่ประชุม

อาคารไทยวา 1 ชัน้ 21
เลขที่ 21/63-64 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และประกาศห้ามมิให้เดินทางออกนอกพืน้ ที่ของสิงคโปร์และจังหวัดภูเก็ต
ส่งผลให้ นายโฮ กวงปิ ง ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ ตลอดจนผูบ้ ริหารบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองใน
วันนี ้ แต่จะเข้าร่วมประชุมผ่านการประชุมทางอิเลคโทรนิกส์ นางนันชลี เขจรนันทน์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดไว้ว่า “ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ใน
ที่ประชุม และในกรณีที่บริษัทไม่มีรองประธานกรรมการ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม ”
ทัง้ นี ้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1) การเลือกตัง้ นีต้ อ้ งผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
จากการที่นายโฮ กวงปิ ง ประธานกรรมการบริษัท ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมนี ้ และด้วยบริษัทไม่มีรองประธานกรรมการ ผูร้ บั มอบฉันทะของบริษัท บันยัน ทรี แอสเซสท์ (ประเทศไทย) จากัด ถือหุน้ จานวน 80.4 ล้านหุน้ คิดเป็ นร้อยละ
48.25 ของหุ้น ที่ อ อกและจ าหน่ า ยแล้ว ทั้ง หมดของบริษั ท ได้เสนอให้ ดร. ชิ ง ชัย หาญเจนลัก ษณ์ กรรมการอิ ส ระ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม ดร. ชิงชัย ได้รบั เลือกตัง้ จากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงเป็ น
เอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลาเปิ ดประชุมนีม้ ีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจานวน 45 ท่าน นับจานวนหุน้
ได้ 153,435,366 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 92.05 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดจานวน 166,682,701 หุน้ ครบเป็ นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุม
ประธานฯ ได้แนะนากรรมการ ผูบ้ ริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผูส้ อบบัญชีของบริษัท ซึง่ ได้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมและที่
เข้าร่วมประชุมผ่านการประชุมทางอิเลคโทรนิกส์ ดังนี ้
กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม
1.

นายวุฒิพล สุรยิ าภิวฒ
ั น์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสีย่ ง และกากับดูแลกิจการ
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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2.

นายธงชัย อานันโทไทย

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสีย่ ง และกากับดูแลกิจการ
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

3.

นางสาวศรินธร อุนยโกวิท

กรรมการอิสระ

4.

นายโฮ กวง จิง

กรรมการ

5.

นางอารีวรรณ ศรีวิชชุพงษ์

ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี และผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ - ฝ่ ายการเงิน

กรรมการและผู้บริหารที่ร่วมประชุมผ่านการประชุมทางอิเลคโทรนิกส์
1.

นายโฮ กวงปิ ง

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

2.

นายสุรพล สุปรัชญา

กรรมการอิสระ

3.

นายเอเรียล พี วีรา่

กรรมการที่มิใช่ผบู้ ริหาร

4.

นายเอ็ดดี ้ ซี ฮอก ไล

กรรมการ

5.

นายโฮ เรน ฮวา

กรรมการ

6.

นายชานคราร์ ชานดราน

กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

7.

นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง้

กรรมการ

8.

นายควน เชท

ผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

บริษัทมีกรรมการทัง้ หมด 12 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมการประชุม 12 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100
ที่ปรึกษากฎหมาย
นายเทพชล โกศล และที ม งานจากบริษั ท เบเคอร์ แอนด์ แม็ ค เค็ น ซี่ จ ากัด ท าหน้าที่ ที่ ป รึก ษากฎหมาย และตรวจสอบ
กระบวนการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง
ผู้สอบบัญชี
นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ก่อนที่จะนาเสนอวาระต่างๆ ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนน
สาหรับการประชุมนี ้
นางนันชลี เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนสาหรับการประชุมนี ้ ดังนี ้
1.

ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้ มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 กาหนดไว้วา่ ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ หรือหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง
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2.

สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะที่ได้รบั มอบหมายให้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุม
ขอให้ลงมติ โดยใช้บัต รลงคะแนนเสีย งตามวาระที่ เกี่ ย วข้อ งซึ่งได้แจกให้แ ล้ว ณ ช่ วงลงทะเบี ย น เพื่ อ ออกเสีย ง
ลงคะแนนสาหรับวาระนัน้ ๆ โดยทาเครื่องหมายถูกในช่อง “อนุมตั ิ” “ไม่อนุมตั ิ” หรือ “งดออกเสียง” ช่องใดช่องหนึ่ง
ที่เลือก ทัง้ นี ้ เฉพาะกรณีคสั โตเดียนโปรดระบุจานวนคะแนนเสียงในแต่ละช่องที่ประสงค์จะลงคะแนน ลงชื่อด้านล่าง
ของบัตรลงคะแนนเสียง และส่งคืนให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริษัท

3.

ผูร้ บั มอบฉันทะที่ได้รบั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ โดยในหนังสือมอบฉันทะที่ถือมานัน้ ผูถ้ ือหุน้ ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้
ล่วงหน้าในทุกวาระก่อนเริม่ การประชุมแล้ว ผูร้ บั มอบฉันทะท่านนัน้ ไม่ตอ้ งออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม
เนื่องจากบริษัทได้เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตัง้ แต่ช่วงลงทะเบียนแล้ว

4.

ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะ (ยกเว้นกรณีผลู้ งทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศ
ไทยเป็ น ผูร้ บั ฝากและดูแลหุ้น) ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ ต้องออกเสีย ง
ลงคะแนนด้วยจานวนคะแนนเสียงทัง้ หมดว่า “อนุมตั ิ” หรือ “ไม่อนุมตั ิ” หรือ “งดออกเสียง” เท่านัน้

5.

คัสโตเดียนที่ได้รบั แต่งตัง้ โดยผูล้ งทุนในต่างประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทัง้ หมด หรือแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ สามารถแบ่งจานวนคะแนนเสียงที่ “อนุมตั ิ” จานวนคะแนนเสียงที่ “ไม่อนุมตั ิ”
และจานวนคะแนนเสียงที่ “งดออกเสียง” ได้

ในการลงคะแนนเสียงสาหรับทุกวาระ หากไม่มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะถือว่า
ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจานวนเสียงของท่านต่อมติที่นาเสนอ สาหรับผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ
ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามกากับไว้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ของ
บริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนน ณ เวลาเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนาคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” หักออกจากคะแนนเสียง
ทัง้ หมดแล้วแต่กรณี และคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สาหรับผูท้ ี่ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย”
ในวาระเหล่านีข้ อให้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ภายหลังเสร็จสิน้ การประชุม ทัง้ นี ้ การ
ลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการลงคะแนนแบบเปิ ดเผย มิใช่การลงคะแนนเสียงแบบลับ แต่จะมีการเก็บ บัตร
ลงคะแนนเสียงของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
การลงคะแนนเสียงในลักษณะดังตัวอย่างต่อไปนี ้ บริษัทจะถือว่าการลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็ นโมฆะ อาทิเช่น
1)
2)
3)
4)

บัตรลงคะแนนเสียงทีม่ ิได้มีการลงลายมือชื่อโดยผูถ้ ือหุน้ หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะในฐานะผูอ้ อกเสียงลงคะแนน
บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการทาเครือ่ งหมายเกินกว่าหนึง่ ช่อง
บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
บัตรลงคะแนนเสียงทีม่ ีการขีดฆ่าโดยไม่มีลายมือชื่อกากับ
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ในกรณีที่ท่านผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับทุกครัง้
ภายใต้ขอ้ บังคับของบริษัท ข้อ 32 กาหนดว่ามติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ในกรณีปกติซึ่งได้แก่วาระ 1, 2, 3, 4.1, 4.3 และ 5 ของหนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นี ้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการซึง่ เป็ นประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชีข้ าด
สาหรับผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิของท่าน
ได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนเสียงล่วงหน้าให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
คะแนนเสียงของจานวนผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ
ดังนัน้ จานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลีย่ นแปลงและแตกต่างกัน
ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ ตามความ
เหมาะสม ทัง้ นี ้ เพื่อให้เป็ นตามมาตรการเพื่อป้องกันและลดโอกาสเสีย่ งต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ขอให้ผถู้ ือหุน้
หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ตอ้ งการซักถามเขียนชื่อ นามสกุล และคาถามของท่านในกระดาษที่แจกให้ ณ จุดลงทะเบียน และส่งให้
เจ้าหน้าที่ภายในห้องประชุมแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยคาถามจะถูกส่งไปยังเลขานุการบริษัทเพื่ออ่านคาถามของ
ผูถ้ ือหุน้ ให้แก่ที่ประชุม
ในกรณี ที่ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคาถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุ ณานาไป
สอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
เพื่อประโยชน์ในการบริหารเวลา ภายหลังการรายงานและการซักถามในวาระที่ 5 เสร็จสิน้ บริษัทจะดาเนินการให้ผถู้ ือหุน้ ออก
เสียงลงมติในวาระ 1-5 เป็ นรายวาระในคราวเดียว และจะประกาศผลการลงคะแนนภายหลังการพิจารณาวาระที่ 6 เสร็จสิน้
เพื่อให้สอดคล้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส บริษัท ได้เชิญผูถ้ ือหุน้ รายย่อยเข้าร่วมเป็ นพยานในการ
ตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แต่ไม่ปรากฎว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดอาสาเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนเสียง
ประธานฯ ได้ดาเนินการเสนอวาระต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
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พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2562
ประธานฯ ได้นาเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ซึง่ ได้สง่ สาเนาให้
ท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
นาเสนอที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
ผูถ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม และฝ่ ายจัดการได้ชีแ้ จงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ ือหุน้


มีความเห็นว่ารายงานการประชุมไม่ได้ถกู บันทึกไว้อย่างละเอียด ในเวลานัน้ ตนเองไม่ได้มีโอกาสได้
ซัก ถามคาถามทั้งหมดที่ ต ้องการสอบถาม จึงอยากจะขอโอกาสถามค าถามให้ค รบถ้วนก่ อ นที่
ฝ่ ายจัดการจะตอบคาถาม
ตอบ: ประธานฯ รับทราบความคิดเห็น

มติ

ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดของ
ผลการนับคะแนน ดังนี ้
ผลการนับคะแนน

150,552,966
-ไม่มี-ไม่มี-

100.00%
0.00%
0.00%

รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

150,552,966

100.00%

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

3,114,400
153,667,366








อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
บัตรเสีย

คะแนนเสียง *

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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พิ จ ารณารั บ ทราบรายงานกิ จ การของบริษั ท ส าหรับ ปี 2562 และอนุ มั ติ งบการเงิน ของบริ ษั ท
สาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงาน
ผู้สอบบัญชี
ประธานฯ ได้เชิญ นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ รายงานวาระนีใ้ ห้ที่ประชุมทราบ
เพื่ อความสะดวกสาหรับ ท่านผูถ้ ื อหุน้ นายชานคราร์ ชานดราน ได้เชิ ญ นางสาวอารีวรรณ ศรีวิชชุพ งศ์
ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี และผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ ฝ่ ายการเงิน นาเสนอรายงานกิจการของบริษัท สาหรับปี
2562 และงบการเงินของบริษัท ต่อที่ประชุมเป็ นภาษาไทย
นางสาวอารีวรรณ รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี ้
ผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2562
ในปี 2562 บริษัทมีกาไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสื่อมราคา จานวน 1,084 ล้านบาท เทียบกับปี 2561
จานวน 638 ล้านบาท กาไรที่เพิ่มขึน้ อย่างมีสาระสาคัญ เป็ นผลมาจากบริษัทมีผลการดาเนินงานจากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ดีขนึ ้ อย่างมากในปี 2562 ถึงแม้วา่ ผลการดาเนินงานจากธุรกิจโรงแรมจะลดลง ซึง่ เป็ น
ผลจากการก่อสร้างโครงการต่างๆ ในโรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ ต อาทิเช่น ศูนย์ประชุม ACES อังสนา
โอเชี่ยนวิว อังสนา บีชฟร้อนท์ รวมถึงการก่อสร้างห้องพักใหม่ 45 หลังในโรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต
กิจการโรงแรม
จากการก่ อสร้างโครงการ 3 โครงการข้างต้น เป็ น ปั จ จัย หลัก ที่ ท าให้อัต ราการเข้า พัก ของโรงแรมลดลง
ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทาให้มีผลกระทบต่อตลาดการค้าหลักที่สาคัญของบริษัท
(จี น และรัสเซีย) โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ ต มีอัตราการเข้าพักลดลงสู งที่สุด เมื่ อเที ยบกับ ปี ก่อนหน้า
เนื่องจากการก่อสร้างโครงการต่างๆ พร้อมกัน โดยมีอัตราการเข้าพักลดลงร้อยละ 5 โรงแรมบันยัน ทรี
ภูเก็ต ลดลงร้อยละ 3 และโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ ลดลงร้อยละ 2
โรงแรมในภูเก็ตมีอตั ราค่าห้องพักเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน จากอัตราการเข้าพักที่ลดลงทาให้โรงแรม
จาเป็ นต้องเสนอส่วนลดสาหรับค่าห้องเพื่อช่วยในการส่งเสริมการขายและดึงดูดลูกค้ามากขึน้ รายได้เฉลี่ย
ต่อห้องพัก (RevPAR) เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราค่าห้องพักเฉลีย่ และอัตราการเข้าพักที่ลดลง
กิจการขายอสังหาริมทรัพย์
ยอดขายอสังหาริมทรัพย์ที่แข็งแกร่งเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องในปี 2562 มีจานวนยูนิตที่ขายได้ 332 ยูนิต คิดเป็ น
มูลค่า 2.58 พันล้านบาท ซึ่งเป็ นผลสาเร็จจากการขยายเครือข่ายการขายซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางการขายให้มากขึน้
ในปี 2562 บริษัทประสบความสาเร็จในการเปิ ดตัวโครงการ สกายพาร์ค (คอนโดมิเนียมระดับเริ่มต้น) โดยมี
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ยอดขาย 200 ยูนิตภายใน 6 เดือน ซึ่งเป็ นความสาเร็จท่ามกลางความท้าทายของความไม่แน่นอนที่เกิดจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลก อาทิเช่น (1) ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาและจี น และารประท้วงอย่างต่อเนื่องในฮ่องกง (2) ความผันผวนของค่าเงิ นบาทที่ แข็งค่าขึน้
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกาลังซือ้ อสังหาริมทรัพย์ของผูซ้ ือ้ ที่เป็ นชาวต่างชาติ (3) การแข่งขันที่มากขึน้ จาก
แบรนด์ตา่ งๆ ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต
ยอดขายอสัง หาริม ทรัพ ย์ในปี 2562 จ านวน 332 ยูนิ ต เพิ่ ม ขึ น้ จากปี ก่ อ นร้อ ยละ 90 จากการประสบ
ความสาเร็จในการเปิ ดตัวโครงการ สกายพาร์ค โดยมียอดขายรวมทัง้ สิน้ 2.58 พันล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ
23 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า จานวนยูนิตและมูลค่าขายของอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภท ประกอบด้วย
อสังหาริมทรัพย์ในระดับเริ่มต้น ซึง่ ประกอบด้วยโครงการ สกายพาร์ค ดาวา และแคสเซีย ขายได้รอ้ ยละ 85
มีมลู ค่าขายคิดเป็ นร้อยละ 60 ของยอดขายทัง้ หมด อสังหาริมทรัพย์ในระดับกลาง ซึ่งประกอบด้วยโครงการ
ลากู น่ า พาร์ค 1 และ 2 ขายได้ร อ้ ยละ 11 มี มู ล ค่ า ขายคิ ด เป็ นร้อ ยละ 22 ของยอดขายทั้ง หมด และ
อสังหาริมทรัพย์หรู หราในระดับบน ซึ่งประกอบด้วยโครงการ ลากูน่า วิลเลจ และโครงการภายใต้แบรนด์
อังสนา และบันยัน ทรี ขายได้รอ้ ยละ 4 มีมลู ค่าขายคิดเป็ นร้อยละ 18 ของยอดขายทัง้ หมด
โครงการ สกายพาร์ค ภูเก็ต เปิ ดขายโครงการในเดือนกรกฎาคม 2562 ตัวโครงการตัง้ อยู่ใกล้บริเวณ ลากูน่า
กอล์ฟ ก่อนทางเข้าลากูน่า พาร์ค เฟส 1 โครงการ สกายพาร์คเป็ นอาคารแนวราบสามหลัง ประกอบด้วย
ห้องพักแบบสตูดิโอ 1 ห้องนอน และ 2 ห้องนอน ในราคาเริ่มต้นที่ 3 ล้านบาท โดยในเฟสแรกมีจานวน 400
ยูนิต ซึง่ ขายไปแล้วมากกว่าร้อยละ 50 ในปี 2562
ณ สิน้ ปี 2562 บริษัท มีจานวนยูนิตที่รอการรับรู ร้ ายได้ในอนาคตจานวน 295 ยูนิต คิดเป็ นมูลค่า 3,029
ล้านบาท จากโครงการ สกายพาร์ค ดาวา อังสนา บีชฟร้อนท์ และอังสนา โอเชี่ยนวิว โดยบริษัท คาดว่าจะ
สามารถรับ รู ร้ ายได้จ ากการขายได้ในปี 2563 และ 2564 เมื่อการก่อสร้างของแต่ละโครงการแล้ว เสร็จ
จากยอดรายได้ที่รอการรับรูน้ ี ้ และค่างวดการผ่อนชาระสาหรับการรับรูร้ ายได้ที่ผา่ นมาแล้วนัน้ บริษัทคาดว่า
จะเก็บเงินได้ประมาณ 1,600 ล้านบาทในปี 2563 ซึง่ จะทาให้บริษัทมีกระแสเงินสดที่ดี แม้วา่ ธุรกิจโรงแรมจะ
ชะลอการดาเนินงานจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี นี ้
การจัดกิจกรรมที่ ลากูน่า ภูเก็ต
นางสาวอารีวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่าในขณะทีบ่ ริษัทมุง่ เน้นธุรกิจทางด้านโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ ลากูนา่
ภูเก็ ต ยัง ได้เป็ นเจ้าภาพในการจัดกิ จกรรมต่างๆ หลายรายการ อาทิเช่น ไทยไฟท์ ภูเก็ ต ลากูน่า ภูเก็ ต
มาราธอน และกิจกรรมการกุศลชิลเดรน เฟิ ร์ส แชริตี ้ การจัดกิจกรรมต่างๆ เหล่านีจ้ ัดขึน้ เพื่อช่วยโปรโมท
การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และเป็ นการทาการตลาดให้ ลากูนา่ ภูเก็ต เป็ นที่รูจ้ กั ทั่วโลก
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ความคืบหน้าในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษัทได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีขึน้ เพื่ อประโยชน์ทางธุรกิจในระยะยาวและสร้างมูลค่า
ให้กบั ธุรกิจที่ย่งั ยืน โดยมีนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่นเป็ นส่วนหนึง่ ของนโยบายกากับดูแลกิจการ
รายละเอียดกิ จการของบริษัทปรากฏในรายงานประจาปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผูถ้ ื อหุน้ ทุกท่านพร้อม
หนังสือนัดประชุมแล้ว การรายงานกิจการของบริษัท สาหรับปี 2562 เป็ นการรายงานเพื่อทราบจึงไม่มีการ
ลงมติ
ต่อ จากนัน้ นางสาวอารีว รรณได้รายงานผลการดาเนิน งานทางการเงิน ของบริษัท สาหรับ ปี 2562 ต่อ
ที่ประชุม
นางสาวอารีวรรณ ได้สรุปสาระสาคัญผลการดาเนินงานทางการเงินต่อที่ประชุม ตามที่ปรากฎในงบการเงิน
ของบริษัท สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญ ชีแล้ว โดย
ผูส้ อบบัญ ชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รวมทัง้ ได้วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย และผลกาไรของกลุ่ม
บริษัท
นางสาวอารีวรรณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงิน ของบริษัท สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ได้ผ ่า นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริห ารความเสี่ ย ง และก ากับ ดูแ ลกิ จ การ
คณะกรรมการของบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว ตามที่ปรากฎในส่วน “งบการเงิน”
ของรายงานประจ าปี ที่ ได้ส่งให้ท่านผูถ้ ื อหุ้น ทุ ก ท่านพร้อมหนังสือนัด ประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษั ท
เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิวาระนี ้
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
ผูถ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม และฝ่ ายจัดการได้ชีแ้ จงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
นายสุรเชษฐ์ วินิยกูล ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย


จากงบแสดงฐานะการเงินในรายงานประจาปี หน้า 121 แสดงเงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในขณะนี ้ สอบถามบริษัทได้มีการวางแผนเตรียม
เงินชาระคืนในส่วนนีอ้ ย่างไร
ตอบ: นายควน เชท ชีแ้ จงว่าเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระในปั จจุบนั มีจานวน 899 ล้านบาท
บริษัทกาลังเจรจากับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) (SCB) เพื่อเลื่อนการชาระคืนเงินต้นของ
วงเงินสินเชื่อระยะยาวไปยังปี ถดั ไป
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นายสถาพร โคธีรานุรกั ษ์ ผูถ้ ือหุน้


เกี่ยวกับเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ สงู ขึน้ อย่างมาก สอบถามว่าบริษัทใช้อะไรเป็ น หลักประกันวงเงินกูย้ ืม
อัตราดอกเบีย้ และบริษัทนาเงินกูย้ ืมส่วนนีไ้ ปทาอะไร
ตอบ: นายควน เชท ชีแ้ จงว่าหลักประกันของเงินกูเ้ ป็ นสินทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตและกรุ งเทพฯ โดยมี
อัตราดอกเบีย้ เฉลี่ยที่รอ้ ยละ 4.5 เงินกูส้ ่วนใหญ่ นามาจ่ายเป็ น เงินปั นผลระหว่างกาลจานวน 1.5
พั น ล้า นบาทเมื่ อ ปลายปี 2562 และส่ ว นที่ เหลื อ ใช้ เป็ นเงิ น สนั บ สนุ น การก่ อ สร้า งโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ใน ลากูนา่ ภูเก็ต และการปรับปรุงโรงแรม



โครงสร้างบริษัทในรายงานประจาปี หน้า 57 กล่าวว่าบริษัทมีพนักงานที่สงั กัดบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท
แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน) (LRH) จานวน 65 คน สอบถามจานวนพนักงานทัง้ หมดในกลุม่ บริษัท
ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับพนักงานตามบัญ ชี และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในช่วงสถานการณ์
COVID-19
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชีแ้ จงว่ากลุม่ บริษัทมีพนักงานปฏิบตั ิงานโดยรวมประมาณ 2,800 คน
สาหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ประการแรกต้องให้
แน่ใจว่าพนักงานจะได้รบั การดูแลจากบริษั ท ประการที่สอง บริษั ทจะดาเนิน การตามมาตรการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงโครงการลาหยุดโดยไม่ได้รบั ค่าจ้าง บริษัทจะเฝ้าระวังกระแสเงินสด
และติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด และเตรียมรับมือตามสถานการณ์



สอบถามประกาศของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการจัดตัง้ บริษัทร่วมทุนใน
ธุรกิจทาไร่ (boutique farming business) ว่ามีการลงทุนเท่าไร
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชีแ้ จงว่าจุดประสงค์ในการลงทุนของบริษัท คือการปลดล็อกมูลค่า
ของที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อใช้ในการทาฟาร์ม และบริษัทได้รว่ มมือกับคุณเจมส์ โนเบิล อดีตเชฟ
มิชลินสตาร์ดว้ ยความตัง้ ใจที่จะผลิตอาหารออร์แกนิกสาหรับร้านอาหารบูติก และโรงแรมต่างๆ ใน
ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรมบันยัน ทรี กรุ งเทพ การลงทุนในอีก 1-2 ปี ขา้ งหน้า มีมลู ค่าการลงทุน
ไม่เกิน 10 ล้านบาท

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผูถ้ ือหุน้


สอบถามเกี ่ย วกับ การขายโครงการอสัง หาริม ทรัพ ย์ริม ชายหาดและการขายอสัง หาริม ทรัพ ย์
มียอดขายลดลงอย่างมีนยั สาคัญตามที่เห็นในการขายอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ หรือไม่
ตอบ: นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง้ ชีแ้ จงว่า สถานการณ์ COVID-19 มีผลกระทบต่อผลประกอบการใน
ไตรมาสแรก โดยมูลค่าการขายลดลงประมาณหนึ่งในสามเมื่อเทียบกับปี ก่อน อย่างไรก็ตาม ภายใต้
สถานการณ์เช่นนี ้ บริษัทยังคงสามารถทายอดขายได้
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นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ ือหุน้


สอบถามสองเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัท บันยัน ทรี ไชน่า จากัด (BTC) ว่าการลงทุนใน BTC
เป็ นอย่างไร และส่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนในปี ที่ผา่ นมา
ตอบ: นายควน เชทชี แ้ จงว่า ส่วนแบ่งก าไรของบริษั ท จากการลงทุน ใน BTC ในปี 2562 เท่ากับ
517,000 บาท



สอบถามผลกระทบของการแก้ไขภาษี ที่ดินที่มีตอ่ บริษัท
ตอบ: นายควน เชทชี แ้ จงว่า ก่อ นหน้านี ภ้ าษี ที่ดิน สาหรับ การดาเนิน งานโรงแรมและสานัก งาน
คิดจากรายได้ในอัตราร้อยละ 12.5 เป็ นจานวนเงินประมาณ 46 ล้านบาทในปี 2561 จากปี นีเ้ ป็ นต้นไป
ภาษี โรงเรือนจะขึน้ อยู่กบั ต้นทุนการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรฐานและมูลค่ามาตรฐานของ
ที่ดินจากกรมที่ดิน จากการศึกษาเบือ้ งต้น ภาษี โรงเรือนในปี นจี ้ ะลดลงประมาณ 20 ล้านบาท



จากค่า ธรรมเนีย มการจัด การในหน้า 188 ของรายงานประจาปี และสถานการณ์ COVID-19
ในปั จจุบนั สอบถามว่าบริษัทมีความพยายามในการขอลดค่าธรรมเนียมการจัดการหรือไม่
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชีแ้ จงว่า ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ไม่มีความจาเป็ นที่จะต้อง
เจรจาต่อรองเพื่อลดค่าธรรมเนียมการจัดการเนื่องจากบริษัทไม่มีรายได้ ที่ผา่ นมา บริษัท สานักงาน
อีวาย จากัด (สิงคโปร์) ซึ่งเป็ นหน่วยงานอิสระได้ตรวจสอบและสรุ ปว่าค่าธรรมเนียมการจัดการ
โรงแรมที่กลุม่ บันยัน ทรี เรียกเก็บจากบริษัทอยู่ในช่วงอัตราค่าธรรมเนียมที่กลุม่ บันยัน ทรี เรียกเก็บ
จากโรงแรมอื่น และข้อมูลนีไ้ ด้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย



จากรายงานประจาปี หน้า 187 ขอให้ผบู้ ริหารชีแ้ จงการซือ้ ที่ดินจานวน 13 ไร่
ตอบ: นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง้ ชีแ้ จงว่าที่ดินจานวน 13 ไร่นีอ้ ยู่ติดกับลากูน่า วิลเลจ ซือ้ มาในราคา
7 ล้านบาทต่อไร่ เหตุผลในการซือ้ ที่ดินเนื่องจากที่ดินนีจ้ ะให้ความยืดหยุ่นมากขึน้ กับ ที่ดินที่มีอยู่ที่
บริษัทจะพัฒนาพืน้ ที่นโี ้ ดยการขยายแผนแม่บท



จากรายงานประจาปี หน้า 187 เรื่องการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สอบถามเกี่ยวกับเหตุผลในการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการจ่ายเงินปั นผล
ตอบ: นายควน เชท ชีแ้ จงว่าการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลนัน้ ได้รบั การร้องขอจาก บริษัท บันยัน ทรี
โฮลดิง้ ส์ จากัด (BTH) ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ โดย BTH ชีแ้ จงว่าในปี 2561 BTH ได้ทาคาเสนอซือ้
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โดยสมัครใจ (VTO) ประมาณร้อยละ 20 ของจานวนหุน้ ของบริษัท ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนทางการเงิน
จากเงินกูข้ องธนาคารโดยมีขอ้ ตกลงว่าจะชาระคืนเงินกูผ้ า่ นการจ่ายเงินปั นผลจาก LRH


จากรายงานประจาปี หน้า 188 อังสนา วิลล่า รีสอร์ท ภูเก็ต ได้ถูกรายงานภายใต้ บริษั ท ลากูน่า
วิลเลจ จากัด เมื่อปี ที่แล้ว ทาไมปี นีจ้ ึงอยูภ่ ายใต้ บริษัท บางเทาแกรนด์ จากัด
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชีแ้ จงว่า มีการปรับโครงสร้างเพื่อสร้างการประหยัดจากขนาดของ
ธุรกิจ และการประหยัดต้นทุนโดยการวางอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ภายใต้การดาเนินงานของโรงแรม
อังสนา (บริษัท บางเทาแกรนด์ จากัด)

มติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สาหรับปี 2562 และมีมติดว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
ของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท
สาหรับปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี พร้อมรายงาน
ผูส้ อบบัญชี โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี ้
ผลการนับคะแนน

คะแนนเสียง *



อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

บัตรเสีย
รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

153,667,067
-ไม่มี-ไม่มี153,667,067

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

1,000
153,668,067



100.00%
0.00%
0.00%
100.00%

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่
5/2562 ได้มี ม ติ อนุ มัติ ก ารจ่ ายเงิ น ปั น ผลระหว่า งกาลให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ้น ในอัต รา 9.00 บาทต่ อหุ้น รวมเป็ น
เงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้ 1,500,144,309 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหุน้ แล้วเมื่อวันที่
20 ธันวาคม 2562 ส่วนเงินกาไรสะสมที่เหลือให้เป็ นเงินกาไรสะสมต่อไป
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ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดาเนินงานในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีกาไรสุทธิทงั้ สิน้
364 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตรา 9.00 บาทในเดือนธันวาคม 2562
คณะกรรมการบริษั ทเห็น สมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2563 จัดสรรเงินกาไรสะสม
สาหรับงวดปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นดังนี ้
ก) เงินปั นผลงวดสุดท้ายจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตรา 0.43 บาทต่อหุน้ สาหรับ 166,682,701 หุน้ รวมเป็ นเงิน
ปั นผลจ่ายทัง้ สิน้ 71,673,562 บาท
ข) เงินกาไรสะสมที่เหลือ ให้เป็ นเงินกาไรสะสมต่อไป
ทัง้ นี ้ บริษัทไม่ตอ้ งจัดสรรกาไรสุทธิไว้เป็ นทุนสารองตามกฏหมาย เนื่องจากทุนสารองนีม้ ีจานวนถึงร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนตามที่กฏหมายกาหนดแล้ว
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทจะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้
ของบริษัท ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ซึง่ เป็ นวันที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็ นวันกาหนดรายชื่อ (Record
Date) ที่มีสทิ ธิรบั เงินปั นผล และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
ทัง้ นี ้ เงินปั นผลที่เสนอให้จ่ายสาหรับงวดปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลของบริษัท โดยเงินปั นผลระหว่างกาลและอัตราเงินปั นผลประจาปี ที่เสนอให้จ่ายสาหรับ
ปี สนิ ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าว คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 432 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
นายกมลาสณ์ อุรพีพฒ
ั นพงศ์ ผูร้ บั มอบฉันทะจากบริษัท บันยัน ทรี แอสเซทส์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ น
ผูถ้ ื อ หุ้น รายใหญ่ ถื อ หุ้น 80.43 ล้านหุ้น หรือคิ ด เป็ น ร้อ ยละ 48.25 ของหุ้น ที่ อ อกและได้เรียกช าระแล้ว
ทัง้ หมดของบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้รบั มอบหมายจากผูถ้ ื อหุน้ ให้เสนอที่ประชุม พิจารณาการ
จ่ายเงิ น ปั น ผลในอัต รา 3.00 บาทต่อ หุ้น เป็ น เงิ น ปั น ผลจ่า ยรวมสิน้ ประมาณ 500 ล้านบาท โดยขอให้
ประธานฯ รวมข้อเสนอนีส้ าหรับการลงคะแนนในวาระนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม และฝ่ ายจัดการได้ชีแ้ จงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ ือหุน้


สอบถามถึง ความสามารถของบริษัท ในการจ่ายเงิ นปั นผลที่เสนอในอัตรา 3.00 บาทต่อหุ้น การ
อนุมตั ิตามข้อเสนอนีจ้ ะทาให้เกิดปั ญหากับบริษัทหรือไม่ และแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการจ่ายเงินปั นผล
ตอบ: นายควน เชทชีแ้ จงว่า BTH ได้แจ้งให้ผบู้ ริหารทราบเกี่ยวกับคาขอนีก้ ่อนการประชุมสามัญ
ผูถ้ ื อ หุ้น ดังนั้น บริษั ท ได้ท าการศึก ษากระแสเงิ น สดซึ่งแสดงให้เห็ น ว่ากระแสเงิ น สดของบริษั ท
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สามารถรองรับการจ่ายเงินปั นผล 500 ล้านบาทได้ แม้จะได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
แต่บริษัทมีเงินสดในมือเพียงพอ และมีการคาดการณ์ว่าจะได้รบั กระแสเงินสดจานวนมากจาก
การขายอสัง หาริม ทรัพ ย์ก่อ นหน้า ประมาณ 100-150 ล้านบาทต่อ เดือน รวมเป็ น เงิน ประมาณ
1.6 พันล้านบาทในปี 2563 การจ่ายเงินปั นผลนีค้ าดว่าจะไม่สง่ ผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท
บนพืน้ ฐานที่ไม่มีสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันใดๆ เกิดขึน้
นอกจากนี ้ บริษั ทยังได้ด าเนินมาตรการลดต้นทุนที่สาคัญ ซึ่งจะช่ วยประหยัดเงิ นสดให้กับบริษั ท
ประกอบกับบริษัทยังมีวงเงินกูย้ ืมระยะสัน้ และวงเงินเบิกเกิ นบัญชี ซึ่งบริษั ทสามารถเบิกได้หากมี
ความต้องการใช้เงิน อีกทัง้ ยังสามารถเบิกเงินกูส้ าหรับงานก่อสร้าง/ปรับปรุ ง ซึ่งได้ดาเนินการและ
สารองจ่ายไปแล้ว และยังมีสนิ เชื่อสาหรับงานก่อสร้าง/ปรับปรุง ทัง้ หมดที่จะต้องดาเนินการในปี 2563
นายสถาพร โคธีรานุรกั ษ์ ผูถ้ ือหุน้


สอบถามว่าการร้องขอให้จ่ายเงินปั นผลในอัตราใหม่เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการ ("CG")
หรือไม่ เนื่องจากผูถ้ ือหุน้ ส่วนใหญ่ไม่ทราบข้อเสนอนี ้
ตอบ: นายควน เชทชีแ้ จงว่าการเสนอเงินปั นผลอัตราใหม่ นีเ้ ป็ นคาขอในนาทีสดุ ท้ายจากผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ แต่เรื่องนีข้ นึ ้ อยู่กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนที่จะตัดสินใจว่าจะลงคะแนนเสียงอนุมตั ิ หรือปฏิเสธการ
จ่ายเงิน ปั น ผลในการประชุมครัง้ นี ้ ตามวัน กาหนดรายชื่อ (RD) ผูท้ ี่มีสิทธิ รบั เงินปั นผลซึ่งกาหนด
หลังจากการประชุมวันนี ้ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ดังนัน้ จึงไม่ถือว่าเป็ นการละเมิดและไม่เป็ นไป
ตามหลักการกากับดูแลกิจการ
นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทกล่าวเพิ่มเติมว่าในการพิจารณาวันกาหนดรายชื่อ
สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินปั นผล บริษัทอาจพิจารณากาหนดวัน RD ได้ก่อนการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ หรือในกรณีนหี ้ ลังจากการประชุมผูถ้ ือหุน้ เนื่องจากวัน RD เป็ นวันหลังจากวันประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ โดยทั่วไปการเสนออัตราเงินปั นผลใหม่นีไ้ ม่เป็ นการละเมิด หลักการกากับดูแลกิจการ หรือ
สิทธิของผูถ้ ือหุน้

นายสุรเชษฐ์ วินิยกูล ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย


นายสุรเชษฐ์ตงั้ ข้อสังเกตว่าการอัตราเงินปั นผลที่เพิ่มขึน้ ไม่ใช่สว่ นหนึง่ ในวาระการประชุม ผูถ้ ือหุน้ ที่
ไม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่ได้รบั การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในเรือ่ งดังกล่าว
ตอบ: นายควน เชทชีแ้ จงว่าการเสนออัตราใหม่นีเ้ ป็ นคาขอในนาทีสดุ ท้ายของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ใน
ระหว่างการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และตามข้อบังคับของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิที่จะเสนอให้จ่ายเงิน
ปั นผลมากขึน้ และเรือ่ งนีเ้ ป็ นดุลยพินิจของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดในทีป่ ระชุม
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นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ ือหุน้


สอบถามเรือ่ งการเลือ่ นการชาระคืนเงินกูเ้ ป็ นปี บญ
ั ชีถดั ไป และธนาคารได้อนุมตั ิในเรือ่ งนีห้ รือไม่
ตอบ: นายควน เชทชีแ้ จงว่าธนาคารได้อนุมตั ิการเลือ่ นการชาระคืนเงินต้นหลายรายการ

นายสถาพร โคธีรานุรกั ษ์ ผูถ้ ือหุน้


นายสถาพรได้สอบถามประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ
(ARCGC) ถึงความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มขึน้ ของการจ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ายที่เสนอ
ตอบ: นายวุฒิพล สุริยาภิวฒ
ั น์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสีย่ ง และกากับดูแล
กิจการ กล่าวถึงข้อเสนอของคณะกรรมการที่เสนอให้จ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.43 บาท
นายวุฒิพลชีแ้ จงว่าตนเพิ่งทราบข้อเสนอของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ที่เสนอให้จ่ายในอัตรา 3.00 บาทต่อหุน้
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ตนมีความเห็นว่าบริษัทควรดูแลรักษาสภาพคล่องในมือ
เนื่องจากมีความเสีย่ ง อย่างไรก็ตาม เห็นว่าอานาจในการอนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผลเป็ นสิทธิและจะเป็ นไป
ตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของผูถ้ ือหุน้ ในการตัดสินใจและปฏิเสธข้อเสนอของคณะกรรมการใน
ที่ประชุมนี ้

นายณพล กาธรกิตติกลุ ผูถ้ ือหุน้


ขอให้ผถู้ ือหุน้ รายใหญ่พิจารณาทางเลือกในการเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปั นผล และพิจารณาทางเลือก
เช่น โครงการซือ้ คืนหุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ เพื่ อคุม้ ครองผูถ้ ือหุน้ รายย่อยจากผลกระทบของภาษี
หัก ณ ที่จ่าย
ตอบ: นายเอ็ดดี ้ ซี ฮอก ไล ได้ชีแ้ จง ดังนี ้
1) เป็ นสิท ธิข องผูถ้ ือ หุน้ ที่จ ะเสนอ ตัด สิน ใจ และออกเสีย งลงคะแนนในข้อ เสนออัต ราใหม่ใ น
ที่ประชุมตามที่ได้กล่าวไปแล้ว
2) สอดคล้องกับ หลักการก ากับ ดูแลกิ จการ ข้อมูลจะถูก เปิ ดเผยต่อ สาธารณะก่ อนวัน กาหนด
รายชื่อสาหรับการจ่ายเงินปั นผล ดังนัน้ ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั การแจ้งให้ทราบเพื่อตัดสินใจว่าจะขาย
หรือลงทุนเพิ่มเติมใน LRH
3) BTH ซึ่งเป็ นผูถ้ ือ หุน้ รายใหญ่ได้พิจารณาเรื่องนีอ้ ย่างถี่ถว้ นก่อนเสนออัตราใหม่นี ้ ในฐานะ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ จะไม่กระทาการใดๆ ที่สร้างความเสียหายแก่บริษัท นอกจากนี ้ LRH มีกาไรที่
สะสมมาหลายปี ดัง นั้น บริษั ท จึ ง มี ก าไรสะสมและกระแสเงิ น สดซึ่ง ท าให้บ ริษั ท สามารถ
ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลที่ 3.00 บาทได้ อัตราเงินปั นผลใหม่นจี ้ ะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบนั
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นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผูถ้ ือหุน้


สอบถามว่า ในการอนุมัติวาระการพิ จารณาจัดสรรเงินปั นผลในอัตรา 3.00 บาทนัน้ จะต้องได้รบั
คะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ใช่หรือไม่
ตอบ: นายควน เชท ยืนยันว่าวาระนีต้ อ้ งผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

นายเทพชล โกศล ที่ปรึก ษากฎหมายชี แ้ จงว่าการจ่ายเงินปั นผลในอัต รา 3.00 บาทต่อหุน้ นัน้ ขึน้ อยู่ก บั
การตัดสินใจและการออกเสียงลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ และกล่าวเพิ่มเติมว่าวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิ
รับเงินปั นผล และวันจ่ายเงินปั นผลที่กาหนดโดยคณะกรรมการยังคงเดิม
มติ ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี ในอัตรา 3.00 บาทต่อหุน้ สาหรับงวดปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดเสนอโดยผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน
ดังนี ้
ผลการนับคะแนน

153,666,869
100
-ไม่มี-

99.99%
0.00%
0.00%

รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

153,666,969

99.99%

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

1,100
153,668,069






อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
บัตรเสีย

คะแนนเสียง *



หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท
4.1

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถงึ กาหนดออกตามวาระ
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 13 กาหนดว่า ในการลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้ กรรมการไม่ใช้คะแนนเสียงแบบสะสมและผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้
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ต่อหนึ่งเสียง และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ให้
กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นอัตรา 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกจากตาแหน่งไปนัน้ อาจได้รบั
เลือกตัง้ เข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 นี ้ มีกรรมการ
ที่ถึงกาหนดออกตามวาระจานวน 4 ท่าน ได้แก่
1) นายวุฒิพล สุรยิ าภิวฒ
ั น์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสีย่ ง และกากับดูแลกิจการ
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

2) นายโฮ กวงจิง

กรรมการ

3) นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
4) นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง้

กรรมการ

ทัง้ นี ้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถึงกาหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 3
ของหนังสือนัดประชุม
ประธานฯ แจ้งที ่ป ระชุม ว่า จากความเชี ่ย วชาญ ความรู ้ และประสบการณ์ข องกรรมการซึ ่ง
ถึงก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน คณะกรรมการบริษั ท โดยไม่รวมกรรมการผู้มี ส่ว นได้เสีย
เห็น สมควรน าเสนอที่ป ระชุม สามัญ ผูถ้ ือ หุน้ ประจาปี 2563 อนุม ตั ิก ารเลือ กตัง้ กรรมการซึ ่ง
ถึงกาหนดออกตามวาระในคราวนีท้ งั้ 4 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน อีกทัง้ คณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถึงแม้ นายวุฒิพล สุริยาภิวฒ
ั น์ จะดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า
9 ปี ต่ อ เนื่ อ ง มี ค วามรู แ้ ละความเข้า ใจในธุ รกิ จ ของบริษั ท ตลอดจนไม่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งหรือ
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัท ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท และไม่มี
ความสัม พัน ธ์ห รือ อยู่ใ นสถานการณ์ใดๆ ซึ่งมีแ นวโน้ม ที ่จ ะหรือ อาจดูเหมือ นว่า จะทาให้เกิด
การแทรกแซงในการใช้ดลุ ยพินิจทางธุรกิจที่เป็ นอิสระเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม
มติ ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิ
การเลือกตัง้ กรรมการซึ่งถึงกาหนดออกตามวาระในคราวนีท้ งั้ 4 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิพล
สุรยิ าภิวฒ
ั น์ นายโฮ กวงจิง นายชานคราร์ ชานดราน และนายสจ๊วต เดวิด เรดดิง้ กลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน
ดังนี ้
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1) นายวุฒพ
ิ ล สุริยาภิวัฒน์
ผลการนับคะแนน

153,646,167
20,900
-ไม่มี-

99.9864%
0.0136%
0.00%

รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 153,667,067

100.00%






อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
บัตรเสีย

คะแนนเสียง *

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง


1,000
153,668,067

2) นายโฮ กวงจิง
ผลการนับคะแนน

153,646,267
20,800
-ไม่มี-

99.9865%
0.0135%
0.00%

รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 153,667,067

100.00%






อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
บัตรเสีย

คะแนนเสียง *

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง


1,000
153,668,067

3) นายชานคราร์ ชานดราน
ผลการนับคะแนน

153,646,267
20,800
-ไม่มี-

99.9865%
0.0135%
0.00%

รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 153,667,067

100.00%






อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
บัตรเสีย

คะแนนเสียง *

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง


1,000
153,668,067
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4) นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง้
ผลการนับคะแนน

153,646,267
20,800
-ไม่มี-

99.9865%
0.0135%
0.00%

รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 153,667,067

100.00%






อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
บัตรเสีย

คะแนนเสียง *

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง


1,000
153,668,067

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุวา่ มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
4.2

พิจารณารับทราบค่าตอบแทนสาหรับกรรมการที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท
กรรมการที่ดารงตาแหน่ งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกากับดูแล
กิจการ และกรรมการที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทน
ส าหรับ กรรมการที่ ด ารงต าแหน่ ง ในคณะกรรมการของบริษั ท กรรมการที่ ด ารงต าแหน่ ง ใน
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสีย่ งและกากับดูแลกิจการ และกรรมการที่ดารงตาแหน่งใน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และเสนอให้คงอัตราและรูปแบบของค่าตอบแทนใน
อัต ราเดิ ม ตามที่ ได้รบั อนุมัติ จากที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจาปี 2562 สาหรับ ค่าตอบแทน
ประจ าปี 2563 ในแต่ ล ะต าแหน่ ง ของคณะกรรมการบริ ษั ท และในแต่ ล ะต าแหน่ ง ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกากับดูแลกิจการ และของคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เพื่อรับทราบ
การคงอัตราและรู ป แบบของค่าตอบแทน ประจาปี 2563 สาหรับ กรรมการซึ่งดารงตาแหน่ง ใน
คณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งดารงแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ
กากับดูแลกิจการ และกรรมการซึง่ ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ตามที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 โดยอัตราค่าตอบแทนตามมติของ
ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2562 ดังกล่า วจะยัง คงมี ผลส าหรับ ปี 2563 และเป็ น เช่ น นี ้
ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจะมีมติเป็ นอย่างอื่น ตามการเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนตามที่
ปรากฏในตาราง ดังนี ้
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คณะกรรมการบริษัท
ตาแหน่ง

ค่าตอบแทน
/ ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)
2563
2562

บัตรกานัลสปาและแกล
เลอรี่ / ปี / ท่าน
2563
2562

ประธานกรรมการบริษัท

262,000

262,000

-

-

กรรมการอิสระ

175,000

175,000

2,000 เหรียญสหรัฐ

กรรมการที่มิใช่ผบู้ ริหาร

175,000

175,000

2,000 เหรียญสหรัฐ

กรรมการ

115,000

115,000

-

-

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ตาแหน่ง

ค่าตอบแทน
/ ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)
2563
2562

ประธานกรรมการ

87,000

87,000

สมาชิก

45,000

45,000

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม
มติ

ที่ประชุม รับทราบค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ ประจาปี 2563 ซึ่งยังคงอัตราและรู ปแบบของ
ค่าตอบแทนในแต่ละประเภทและตาแหน่งของกรรมการที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการของ
บริษัท รายประเภทและตาแหน่งของกรรมการที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหาร
ความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ และในคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ตามที่
ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 โดยยังคงมีผลต่อไปในปี 2563 และเป็ น
เช่นนีต้ ลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจะมีมติเป็ นอย่างอื่น

4.3

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จานวน 1 ท่าน และเพิ่มจานวนกรรมการทั้งคณะ
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 12 กาหนดว่า ให้บริษัทมีคณะกรรมการ
ของบริษัทไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 นี ้ มีบคุ คลที่ได้รบั การเสนอ
ชื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการใหม่จานวน 1 ท่าน ได้แก่ นางโฮ เรน ยุง เป็ น กรรมการที่มิใช่ผบู้ ริหาร
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ทั้ง นี ้ กระบวนการพิ จ ารณาสรรหาบุ ค คลเป็ นกรรมการบริ ษั ท ได้ ผ่ า นการกลั่ น กรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รว่ มกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดู
ถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู ้ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ และทักษะ
ที่จาเป็ นที่ยงั ขาดอยูใ่ นคณะกรรมการ รวมถึงการมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามที่กฏหมายและข้อบังคับ
ของบริษั ท ที่ ก าหนดไว้ ก่ อนที่ จะเสนอแนะให้คณะกรรมการพิ จารณาและน าเสนอให้ผู้ถื อหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิ
การแต่งตัง้ กรรมการใหม่ 1 ท่านดังกล่าว จะส่งผลให้จานวนกรรมการทัง้ คณะเพิ่มขึน้ จากเดิม
12 ท่า น เป็ น 13 ท่า น คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้คณะกรรมการ
น าเสนอให้ผู้ถื อหุ้น พิ จารณาอนมุ ติ แต่ งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จ านวน 1 ท่ าน และเพิ่ ม จ านวน
กรรมการทัง้ คณะจากเดิม 12 ท่าน เป็ น 13 ท่าน
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 อนุมตั ิการแต่งตัง้
นางโฮ เรน ยุง เป็ นกรรมการที่มิใช่ผบู้ ริหารใหม่ รวมทัง้ อนุมตั ิให้เพิ่มจานวนกรรมการทัง้ คณะจาก
เดิม 12 ท่าน เป็ น 13 ท่าน ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางโฮ เรน ยุง ซึง่ เป็ นบุคคลที่จะเสนอแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการที่ ม ิใ ช่ผูบ้ ริห ารสามารถให้ค วามเห็ น ได้อย่างเป็ นอิ สระและเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้อง
ประวัติโดยย่อของบุคคลที่ได้รบั การเสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการใหม่ ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 3.3
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
ผูถ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม และฝ่ ายจัดการได้ชีแ้ จงในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
นายสถาพร โคธีรานุรกั ษ์ ผูถ้ ือหุน้


สอบถามว่า กรรมการที่ ได้รบั การเสนอชื่ อ ใหม่ จ ะท าประโยชน์อ ะไรให้กับ บริษั ท และ
สามารถช่วยธุรกิจของบริษัทในด้านใดได้บา้ ง และแสดงความเห็นว่าควรเลื่อนการแต่งตัง้
กรรมการใหม่ออกไปก่อน ด้วยในสถานการณ์ปัจจุบนั ที่มีการลดจานวนพนักงานลง
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชีแ้ จงว่า นางโฮ เรน ยุง มีประสบการณ์มากมายที่จะเป็ น
ประโยชน์ต่อบริษัท โดยเฉพาะในด้านการดาเนินงาน เช่น สปา แกลเลอรี่ และการตลาด
โดยนางโฮ เรน ยุง มีประสบการณ์ 4-5 ปี ในการทางานกับบริษัท จึงคุน้ เคยกับบริษัท และ
จะสามารถทางานกับกลุม่ ธุรกิจได้เป็ นอย่างดี
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นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ ือหุน้


นายสุวิทย์ตงั้ ข้อสังเกตว่า บริษัทได้จ่ายค่าบริหารจัดการให้แก่ BTH และกรรมการใหม่เป็ น
ผูบ้ ริหารของ BTH ดังนัน้ กรรมการใหม่จะช่วยบริษัทอย่างไร
ตอบ: นายควน เชท ชี แ้ จงว่านางโฮ เรน ยุง จะเข้ามาช่วยบริษัท ไม่เพีย งแต่มุ่งเน้นใน
ด้านธุรกิจโรงแรมเท่านัน้ แต่ยงั ดูในระดับกลุ่มด้วย เช่น วิธีการเปลี่ยนโฉม ลากูน่า ภูเก็ต
การปรับปรุงการดาเนินงานในแง่ของกลยุทธ์การตลาด รวมถึงการขายอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น

มติ ทีป่ ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการแต่งตัง้ กรรมการใหม่จานวน 1 ท่าน ได้แก่ นางโฮ เรน ยุง
เป็ น กรรมการที่มิใช่ผบู้ ริหาร และอนุมตั ิการเพิ่มจานวนกรรมการทัง้ คณะจากเดิม 12 ท่าน
เป็ น 13 ท่าน โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี ้
ผลการนับคะแนน

153,646,167
20,800
-ไม่มี-

99.9865%
0.0135%
0.00%

รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 153,666,967

100.00%






อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
บัตรเสีย

คะแนนเสียง *

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง


1,100
153,668,067

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกาหนดค่าสอบบัญชี สาหรับปี 2563
ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกากับ
ดูแ ลกิ จการ คณะกรรมการบริษั ท เห็ น สมควรน าเสนอที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2563 แต่งตั้ง
นางสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญ าตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4521
และ/หรือ นางสาวสุม นา พัน ธ์พ งษ์ ส านนท์ ผู้ส อบบัญ ชี ร ับ อนุ ญ าตเลขที่ 5872 และ/หรือ นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิรกิ ลุ ผูส้ อบบัญชีรบั
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อนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6014 ของ
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริษัท สาหรับปี 2563 โดยกาหนดค่าสอบบัญ ชี เป็ น
จานวนเงินทัง้ สิน้ ไม่เกิน 900,000 บาท ทัง้ นี ้ ประวัติโดยย่อของผูส้ อบบัญชีทงั้ 7 ท่าน ได้จัดส่งให้ผถู้ ือหุน้
ทุกท่านแล้ว ปรากฎตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 6 ของหนังสือนัดประชุม รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนของ
ผูส้ อบบัญชีตามที่แสดงในตารางต่อไปนี ้
(หน่วย : บาท)
บริษัท
บริษัท และบริษัทย่อย

2563

2562

900,000

875,000

7,960,000

7,555,000

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม
มติ

ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติ ก ารแต่งตั้งผู้สอบบัญ ชี และการก าหนดค่า สอบบัญ ชี สาหรับ ปี 2563 ตาม
รายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี ้
ผลการนับคะแนน

153,646,269
20,800
-ไม่มี-

99.9865%
0.0135%
0.00%

รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

153,667,069

100.00%

งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

1,000
153,668,069






อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
บัตรเสีย

คะแนนเสียง *



หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี
ประธานฯ ได้สอบถามผูถ้ ือหุน้ ว่า มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสูท่ ี่ประชุมหรือไม่ แต่ไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเรือ่ งอื่นใดเข้าสูท่ ี่ประชุมอีก
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ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามในเรือ่ งอื่นๆ
ผูถ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม และฝ่ ายจัดการได้ชีแ้ จงในเรือ่ งต่างๆ ดังนี ้
นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผูถ้ ือหุน้


สอบถามว่าบริษัทมีแผนที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่
ตอบ: นายเอ็ ด ดี ้ ซี ฮอก ไล กล่า วว่า BTH ในฐานะผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ เป็ น ผู้ต อบค าถามนี น้ ่ า จะ
เหมาะสมกว่า ตนขอพูด ในนามของ BTH โดย BTH มัก จะเสาะหาวิ ธี ก ารใช้เงิ น ทุน ซึ่ ง จะเป็ น
ประโยชน์ต่อบริษัท และผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ก่อนหน้านี ้ BTH ได้ทาคาเสนอซือ้ โดยสมัครใจเพื่อซือ้ หุน้
LRH ทัง้ หมดในตลาดที่ยงั ไม่ได้เป็ นเจ้าของ ซึ่งเพิ่มสัดส่วนการถือหุน้ ของ BTH ร้อยละ 20 คิดเป็ น
สัดส่วนการถือหุน้ ทัง้ หมดร้อยละ 86 การทาคาเสนอซือ้ ซึง่ เสนอซือ้ หุน้ ในราคาที่ดีเยี่ยม (ร้อยละ 25-30
จากราคาตลาด) ซึ่ง BTH เชื่อว่าเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ รายย่อ ยทัง้ หมด ณ เวลานัน้ สัดส่วนการ
ถือหุน้ ร้อยละ 14 ยังคงอยูใ่ นมือของผูถ้ ือหุน้ รายย่อย และยังไม่มีการตัดสินใจโดยคณะกรรมการของ
BTH เกี่ยวกับว่า BTH จะทาสิ่งที่คล้ายกันหรือทาคาเสนอซือ้ อีก และยังไม่มีแผนที่จะเพิกถอนออก
จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ ขณะนี ้

นายสถาพร โคธีรานุรกั ษ์ ผูถ้ ือหุน้


ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายแสดงความคิด เห็น ว่าการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 จะต้องมีการ
ลงคะแนนเพื่อยกเลิกอัตราการจ่ายเงินปั นผลที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทก่อนหรือไม่ และการใช้
บัตรลงคะแนนที่ระบุวาระที่ 7 จะถือเป็ นวาระเพิ่มเติมหรือไม่
ตอบ: นายเทพชล ที่ปรึกษากฎหมายชีแ้ จงว่าการออกเสียงลงคะแนนในข้อเสนออัตราเงินปั นผลใหม่
สามารถดาเนินการได้โดยไม่ตอ้ งยกเลิกอัตราที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ บัตรลงคะแนนที่เขียนว่า
"วาระที่ 7" เป็ นบั ต รลงคะแนนที่ ส งวนไว้ส าหรับ ข้อ เสนออื่ น ๆ ที่ แ ตกต่ า งจากข้อ เสนอของ
คณะกรรมการ หรือ สาหรับวาระเพิ่มเติมใดๆ ที่อาจพิจารณา ในกรณีนีบ้ ตั รลงคะแนนจะถูกใช้เป็ น
ข้อเสนอใหม่ซงึ่ ไม่ได้เป็ นวาระเพิ่มเติม

นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ ือหุน้


สอบถามราคาของเรือแซฟฟรอน ครู ซ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าจอดเรือ ค่าบารุงรักษา และ
ค่าบริหารจัดการพนักงาน
ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชีแ้ จงว่าเรือแซฟฟรอน ครูซ ราคา 70 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องจาเป็ นต้องตรวจสอบลงในรายละเอียดเพิ่มเติม เรือแซฟฟรอน ครู ซนีจ้ ะช่วยส่งเสริมธุรกิจ
อาหารและเครือ่ งดื่มให้กบั โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ
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หลังจากไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามและเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ ได้เชิญ นายโฮ กวงปิ ง
ประธานกรรมการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุม นายโฮ กวงปิ ง กล่าวในนามฝ่ ายจัดการ พนักงาน และกรรมการอิสระของบริษัท
ขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่มาประชุมในวันนี ้ จากนัน้ ประธานฯ กล่าวปิ ดประชุม
(มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทัง้ สิน้ จานวน 50 ท่าน นับจานวนหุน้ ได้ 153,668,069 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 92.19
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดจานวน 166,682,701 หุน้ )
ปิ ดประชุมเวลา 16.50 น.

ชิงชัย หาญจนลักษณ์
(ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์)
ประธานที่ประชุม

นันชลี เขจรนันทน์
(นางนันชลี เขจรนันทน์)
ผู้บันทึกการประชุม

