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วันและเวลา    
 

วนัจนัทรท์ี ่27 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น.   

 

สถานที่ประชุม 
 

อาคารไทยวา 1 ชัน้ 21    
เลขที ่21/63-64  ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  ประเทศไทย 

 
จากสถานการณ์แพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 และประกาศหา้มมิใหเ้ดินทางออกนอกพืน้ที่ของสิงคโปรแ์ละจังหวดัภูเก็ต 
สง่ผลให ้ นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบรษัิท กรรมการ ตลอดจนผูบ้รหิารบางทา่นไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองใน
วนันี ้แตจ่ะเขา้รว่มประชุมผ่านการประชมุทางอิเลคโทรนิกส ์ นางนนัชล ีเขจรนนัทน ์เลขานกุารบรษัิท แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า 
ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดไวว้่า “ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ใน  
ที่ประชุม และในกรณีที่บริษัทไม่มีรองประธานกรรมการ ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม” 
ทัง้นี ้ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ที่ 32 (1) การเลือกตัง้นีต้อ้งผ่านดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 
 
จากการที่นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบรษัิท ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุในหอ้งประชุมนี ้และดว้ยบริษัทไม่มีรองประธาน-
กรรมการ ผูร้บัมอบฉันทะของบริษัท บนัยนั ทรี แอสเซสท ์(ประเทศไทย) จ ากัด ถือหุน้จ านวน 80.4 ลา้นหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ  
48.25 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ได้เสนอให้ ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ์  กรรมการอิสระ และ           
ผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้รายย่อย ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชุม ดร. ชิงชยั ไดร้บัเลือกตัง้จากที่ประชุมดว้ยคะแนนเสยีงเป็น
เอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนใหท้ าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชมุ    
 
ประธานฯ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ ณ เวลาเปิดประชมุนีม้ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุจ านวน 45 ทา่น นบัจ านวนหุน้
ได ้153,435,366 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 92.05 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจ านวน 166,682,701 หุน้ ครบเป็นองค์
ประชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิท  ประธานฯ กลา่วเปิดประชมุ 
 
ประธานฯ  ไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร ที่ปรกึษากฎหมาย และผูส้อบบญัชีของบรษัิท ซึง่ไดเ้ขา้รว่มประชมุในหอ้งประชมุและที่
เขา้รว่มประชมุผา่นการประชมุทางอิเลคโทรนิกส ์ดงันี ้
 
กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในหอ้งประชุม 

1. นายวฒุิพล สรุยิาภิวฒัน ์ 
 

กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ 
และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
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2. นายธงชยั อานนัโทไทย 

 

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ  
และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 

3. นางสาวศรนิธร อนุยโกวิท กรรมการอิสระ 

4. นายโฮ กวง จิง              กรรมการ 

5. นางอารวีรรณ ศรวีิชชพุงษ์               ผูช้่วยผูอ้  านวยการ - ฝ่ายการเงิน 

กรรมการและผู้บริหารที่ร่วมประชุมผ่านการประชุมทางอิเลคโทรนิกส ์

1. นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบรษัิท และประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายสรุพล สปุรชัญา กรรมการอิสระ 

3. นายเอเรยีล พี วีรา่ กรรมการท่ีมิใช่ผูบ้รหิาร 

4.  นายเอ็ดดี ้ซี ฮอก ไล กรรมการ 

5.  นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ 

6.  นายชานคราร ์ชานดราน กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

7.  นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง้ กรรมการ 

8.  นายควน เชท ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน 

บรษัิทมีกรรมการทัง้หมด 12 ทา่น  มีกรรมการเขา้รว่มการประชมุ 12 ทา่น คิดเป็นสดัสว่นของกรรมการที่เขา้รว่มประชมุรอ้ยละ 100 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

นายเทพชล โกศล และทีมงานจากบริษัท เบเคอร ์แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด ท าหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย และตรวจสอบ
กระบวนการลงทะเบียนและการนบัคะแนนเสยีง 
 

ผู้สอบบัญช ี

นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีของบรษัิท จากบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
 

ก่อนที่จะน าเสนอวาระตา่งๆ ประธานฯ  ไดข้อใหเ้ลขานกุารบริษัทแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนน
ส าหรบัการประชมุนี ้ 
 

นางนนัชล ีเลขานกุารบรษัิท แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการออกเสยีงลงคะแนนส าหรบัการประชมุนี ้ดงันี ้
 

1. ในการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดไวว้า่ ผูถื้อหุน้แตล่ะคนมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรอืหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
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2. ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉันทะที่ไดร้บัมอบหมายใหอ้อกเสียงลงคะแนนในหอ้งประชุม  

ขอให้ลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงตามวาระที่เก่ียวข้องซึ่งได้แจกให้แลว้ ณ ช่วงลงทะเบียน เพื่ออ อกเสียง
ลงคะแนนส าหรบัวาระนัน้ๆ โดยท าเครื่องหมายถกูในช่อง “อนมุตัิ” “ไม่อนมุตัิ” หรือ “งดออกเสียง” ช่องใดช่องหนึ่ง    
ที่เลือก ทัง้นี ้เฉพาะกรณีคสัโตเดียนโปรดระบจุ านวนคะแนนเสียงในแต่ละช่องที่ประสงคจ์ะลงคะแนน  ลงช่ือดา้นลา่ง
ของบตัรลงคะแนนเสยีง และสง่คืนใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบรษัิท 

3. ผูร้บัมอบฉนัทะที่ไดร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ โดยในหนงัสือมอบฉนัทะที่ถือมานัน้ผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนไว้
ลว่งหนา้ในทกุวาระก่อนเริม่การประชุมแลว้ ผูร้บัมอบฉนัทะท่านนัน้ไมต่อ้งออกเสียงลงคะแนนในระหวา่งการประชุม 
เนื่องจากบรษัิทไดเ้ก็บและบนัทกึการออกเสยีงลงคะแนนตามที่ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะตัง้แตช่่วงลงทะเบียนแลว้  

 
4. ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะ (ยกเวน้กรณีผูล้งทนุตา่งประเทศที่แตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศ

ไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุ้น) ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได ้กล่าวคือ ตอ้งออกเสียง
ลงคะแนนดว้ยจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดวา่ “อนมุตัิ” หรอื “ไมอ่นมุตัิ” หรอื “งดออกเสยีง” เทา่นัน้   

 
5. คสัโตเดียนที่ไดร้บัแต่งตัง้โดยผูล้งทุนในต่างประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด หรือแบ่งการออกเสียง

ลงคะแนนในแต่ละวาระได ้กลา่วคือ สามารถแบ่งจ านวนคะแนนเสียงที่ “อนมุตัิ” จ านวนคะแนนเสียงที่ “ไม่อนมุตัิ” 
และจ านวนคะแนนเสยีงที่ “งดออกเสยีง” ได ้  

 
ในการลงคะแนนเสยีงส าหรบัทกุวาระ หากไม่มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทา่นใดไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง บรษัิทจะถือว่า
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเห็นชอบหรือเห็นดว้ยตามจ านวนเสยีงของทา่นต่อมติที่น าเสนอ ส าหรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ
ที่ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียงพรอ้มลงนามก ากบัไว ้และยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ของ
บรษัิทไปเก็บบตัรลงคะแนน ณ เวลาเก็บบตัรลงคะแนนท่ีไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง 
 
ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นดว้ย”  “งดออกเสียง”  และ “บตัรเสีย”  หักออกจากคะแนนเสียง
ทัง้หมดแลว้แตก่รณี และคะแนนเสยีงสว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นดว้ย  ส  าหรบัผูท้ี่ออกเสยีงลงคะแนน “เห็นดว้ย” 
ในวาระเหล่านีข้อใหเ้ก็บบตัรลงคะแนนเสียงไวก้่อน และส่งคืนแก่เจา้หนา้ที่ของบริษัทภายหลงัเสร็จสิน้การประชุม ทัง้นี ้การ
ลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นี ้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย มิใช่การลงคะแนนเสียงแบบลบั  แต่จะมีการเก็บบัตร
ลงคะแนนเสยีงของผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมดเพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใส    
 
การลงคะแนนเสยีงในลกัษณะดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้ บรษัิทจะถือวา่การลงคะแนนเสยีงดงักลา่วเป็นโมฆะ อาทิเช่น 

1) บตัรลงคะแนนเสยีงทีม่ิไดม้ีการลงลายมือช่ือโดยผูถื้อหุน้ หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะในฐานะผูอ้อกเสยีงลงคะแนน 
2) บตัรลงคะแนนเสยีงที่มีการท าเครือ่งหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง  
3) บตัรลงคะแนนเสยีงที่มีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั  
4) บตัรลงคะแนนเสยีงทีม่ีการขีดฆา่โดยไมม่ีลายมือช่ือก ากบั  
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ในกรณีที่ท่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากบัทกุครัง้     
   

ภายใตข้อ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 32 ก าหนดวา่มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 

ในกรณีปกติซึ่งไดแ้ก่วาระ 1, 2, 3, 4.1, 4.3 และ 5 ของหนงัสือนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของ  

ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเทา่กนัใหป้ระธานกรรมการซึง่เป็นประธานในที่ประชมุออกเสยีง

เพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่ เป็นเสยีงชีข้าด  

 

ส าหรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่ประสงคจ์ะกลบัก่อน หรอืไมอ่ยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิของท่าน

ได ้โดยสง่บตัรลงคะแนนเสยีงลว่งหนา้ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทก่อนออกจากหอ้งประชมุ  

 

คะแนนเสียงของจ านวนผูถื้อหุน้ในแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั เนื่องจากการทยอยเขา้หอ้งประชมุของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 

ดงันัน้ จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุในแตล่ะวาระจึงอาจมีการเปลีย่นแปลงและแตกตา่งกนั 

 

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ทา่นประธานจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมซกัถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ตามความ

เหมาะสม ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นตามมาตรการเพื่อป้องกนัและลดโอกาสเสีย่งต่อการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ขอใหผู้ถื้อหุน้

หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่ตอ้งการซกัถามเขียนช่ือ  นามสกลุ และค าถามของท่านในกระดาษที่แจกให ้ณ จุดลงทะเบียน และสง่ให้

เจา้หนา้ที่ภายในหอ้งประชุมแทนการสอบถามทางไมโครโฟน  โดยค าถามจะถกูสง่ไปยงัเลขานกุารบรษัิทเพื่ออ่านค าถามของ 

ผูถื้อหุน้ใหแ้ก่ที่ประชมุ    

 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไป

สอบถาม หรอืใหค้วามเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ 

 

เพื่อประโยชนใ์นการบรหิารเวลา ภายหลงัการรายงานและการซกัถามในวาระที่ 5 เสรจ็สิน้  บรษัิทจะด าเนินการใหผู้ถื้อหุน้ออก

เสยีงลงมติในวาระ 1-5 เป็นรายวาระในคราวเดียว และจะประกาศผลการลงคะแนนภายหลงัการพิจารณาวาระท่ี 6 เสรจ็สิน้ 

 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส  บริษัทไดเ้ชิญผูถื้อหุน้รายย่อยเขา้รว่มเป็นพยานในการ

ตรวจนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ แตไ่มป่รากฎวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดอาสาเขา้รว่มสงัเกตการณใ์นการตรวจนบัคะแนนเสยีง 

 

ประธานฯ ไดด้  าเนินการเสนอวาระตอ่ที่ประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 

 

ประธานฯ ไดน้ าเสนอที่ประชมุพิจารณารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ซึง่ไดส้ง่ส  าเนาให้
ทา่นผูถื้อหุน้ทกุทา่นพรอ้มหนงัสอืนดัประชมุแลว้ ประธานฯ แจง้ที่ประชุมวา่คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร
น าเสนอท่ีประชมุใหก้ารรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม   
 
ผูถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และฝ่ายจดัการไดชี้แ้จงในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้
 
นายสวุิทย ์เลาหะพลวฒันา ผูถื้อหุน้ 
 
 มีความเห็นว่ารายงานการประชมุไมไ่ดถ้กูบนัทกึไวอ้ย่างละเอียด ในเวลานัน้ ตนเองไม่ไดม้ีโอกาสได้

ซักถามค าถามทั้งหมดที่ต้องการสอบถาม จึงอยากจะขอโอกาสถามค าถามให้ครบถ้วนก่อนที่     
ฝ่ายจดัการจะตอบค าถาม 

 
ตอบ: ประธานฯ รบัทราบความคิดเห็น 

 
มติ ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนนรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดของ  
ผลการนบัคะแนน ดงันี ้ 

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 150,552,966 100.00% 

 ไมอ่นมุตั ิ -ไมม่ี- 0.00% 
 บตัรเสยี -ไมม่ี- 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 150,552,966 100.00% 

 
 งดออกเสยีง 3,114,400  

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 153,667,366  
 

หมายเหตุ: * ขอ้บงัคบัของบริษัทระบวุ่า มติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท ส าหรับปี 2562 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท 

ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงาน
ผู้สอบบัญชี 
 
ประธานฯ ไดเ้ชิญ นายชานคราร ์ชานดราน กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ รายงานวาระนีใ้หท้ี่ประชมุทราบ 
 

เพื่อความสะดวกส าหรบัท่านผูถื้อหุน้ นายชานคราร ์ชานดราน ได้เชิญ นางสาวอารีวรรณ ศรีวิชชุพงศ ์        
ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และผูช้่วยผูอ้  านวยการ ฝ่ายการเงิน น าเสนอรายงานกิจการของบรษัิท ส าหรบัปี 
2562 และงบการเงินของบรษัิท ตอ่ที่ประชมุเป็นภาษาไทย  
 
นางสาวอารวีรรณ  รายงานใหท้ี่ประชมุทราบดงันี ้
 
ผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 
 
ในปี 2562 บริษัทมีก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสื่อมราคา จ านวน 1,084 ลา้นบาท เทียบกับปี 2561 
จ านวน 638 ลา้นบาท ก าไรที่เพิ่มขึน้อย่างมีสาระส าคญัเป็นผลมาจากบริษัทมีผลการด าเนินงานจากการ
ขายอสงัหารมิทรพัยท์ี่ดีขึน้อยา่งมากในปี 2562 ถึงแมว้า่ผลการด าเนินงานจากธุรกิจโรงแรมจะลดลง ซึง่เป็น
ผลจากการก่อสรา้งโครงการต่างๆ ในโรงแรมองัสนา ลากูนา่ ภเูก็ต อาทิเช่น ศนูยก์ารประชมุองัสนา องัสนา      
โอเช่ียนวิว  องัสนา บีชฟรอ้นท ์รวมถึงการก่อสรา้งหอ้งพกัใหม ่45 หลงัในโรงแรมบนัยนั ทร ีภเูก็ต 
 
กิจการโรงแรม  
 
จากการก่อสรา้งโครงการ 4 โครงการข้างต้นเป็นปัจจัยหลักที่ท  าให้อัตราการเขา้พักของโรงแรมลดลง 
ประกอบกบัค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าใหม้ีผลกระทบต่อตลาดการคา้หลกัที่ส  าคญัของบริษัท 
(จีน และรสัเซีย) โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต มีอัตราการเขา้พักลดลงสูงที่สุดเมื่อเที ยบกับปีก่อนหน้า 
เนื่องจากการก่อสรา้งโครงการต่างๆ พรอ้มกัน โดยมีอัตราการเขา้พักลดลงรอ้ยละ 5  โรงแรมบันยัน ทร ี
ภเูก็ต ลดลงรอ้ยละ 3  และโรงแรมบนัยนั ทร ีกรุงเทพ ลดลงรอ้ยละ 2 
 
โรงแรมในภเูก็ตมีอตัราค่าหอ้งพกัเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน จากอตัราการเขา้พกัที่ลดลงท าใหโ้รงแรม
จ าเป็นตอ้งเสนอสว่นลดส าหรบัคา่หอ้งเพื่อช่วยในการสง่เสริมการขายและดึงดดูลกูคา้มากขึน้  รายไดเ้ฉลี่ย
ตอ่หอ้งพกั (RevPAR) เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราคา่หอ้งพกัเฉลีย่และอตัราการเขา้พกัที่ลดลง 
 
กิจการขายอสังหาริมทรัพย ์

 

ยอดขายอสงัหาริมทรพัยท์ี่แข็งแกรง่เกิดขึน้อย่างต่อเนื่องในปี 2562  มีจ านวนยูนิตที่ขายได ้332 ยนูิต คิดเป็น
มลูค่า 2.58 พนัลา้นบาท ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการขยายเครอืข่ายการขายซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางการขายใหม้ากขึน้  
ในปี 2562 บริษัทประสบความส าเร็จในการเปิดตัวโครงการ สกายพารค์ (คอนโดมิเนียมระดบัเริ่มตน้) โดยมี
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ยอดขาย 200 ยนูิตภายใน 6 เดือน  ซึ่งเป็นความส าเร็จท่ามกลางความทา้ทายของความไม่แน่นอนที่เกิดจาก
ปัจจยัภายนอก เช่น ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลก อาทิเช่น (1) ความตงึเครียดทางการคา้ระหว่างประเทศ
สหรฐัอเมริกาและจีน และารประท้วงอย่างต่อเนื่องในฮ่องกง  (2) ความผันผวนของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึน้ 
สง่ผลกระทบโดยตรงต่อก าลงัซือ้อสงัหาริมทรัพยข์องผูซ้ือ้ที่เป็นชาวต่างชาติ (3) การแข่งขนัที่มากขึน้จาก  
แบรนดต์า่งๆ ในตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นจงัหวดัภเูก็ต 
 
ยอดขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2562 จ านวน 332 ยูนิต เพิ่มขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 90 จากการประสบ
ความส าเร็จในการเปิดตวัโครงการ สกายพารค์ โดยมียอดขายรวมทัง้สิน้ 2.58 พนัลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 
23 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้  จ านวนยูนิตและมูลค่าขายของอสงัหาริมทรพัยแ์ต่ละประเภท  ประกอบดว้ย 
อสงัหารมิทรพัยใ์นระดบัเริ่มตน้ ซึง่ประกอบด้วยโครงการ สกายพารค์ ดาวา และแคสเซีย ขายไดร้อ้ยละ 85 
มีมลูค่าขายคิดเป็นรอ้ยละ 60 ของยอดขายทัง้หมด อสงัหาริมทรพัยใ์นระดบักลาง ซึ่งประกอบดว้ยโครงการ 
ลากูน่า พารค์ 1 และ 2 ขายได้รอ้ยละ 11 มีมูลค่าขายคิดเป็นร้อยละ 22 ของยอดขายทั้งหมด  และ
อสงัหาริมทรพัยห์รูหราในระดบับน ซึ่งประกอบดว้ยโครงการ ลากูน่า วิลเลจ และโครงการภายใตแ้บรนด ์
องัสนา และบนัยนั ทร ีขายไดร้อ้ยละ 4 มีมลูคา่ขายคิดเป็นรอ้ยละ 18 ของยอดขายทัง้หมด  
 
โครงการ สกายพารค์ ภเูก็ต เปิดขายโครงการในเดือนกรกฎาคม 2562 ตวัโครงการตัง้อยู่ใกลบ้ริเวณ ลากนู่า 
กอลฟ์ ก่อนทางเขา้ลากูน่า พารค์ เฟส 1  โครงการ สกายพารค์เป็นอาคารแนวราบสามหลงั ประกอบดว้ย
หอ้งพกัแบบสตดูิโอ 1 หอ้งนอน และ 2 หอ้งนอน ในราคาเริ่มตน้ที่ 3 ลา้นบาท โดยในเฟสแรกมีจ านวน 400 
ยนูิต ซึง่ขายไปแลว้มากกวา่รอ้ยละ 50 ในปี 2562 
 
ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีจ านวนยนูิตที่รอการรบัรูร้ายไดใ้นอนาคตจ านวน 295 ยนูิต คิดเป็นมลูค่า 3,029   
ลา้นบาท จากโครงการ สกายพารค์ ดาวา องัสนา บีชฟรอ้นท ์และองัสนา โอเชี่ยนวิว โดยบริษัทคาดวา่จะ
สามารถรบัรูร้ายไดจ้ากการขายไดใ้นปี 2563 และ 2564 เมื ่อการก่อสรา้งของแต่ละโครงการแลว้เสร็จ    
จากยอดรายไดท้ี่รอการรบัรูน้ี ้และคา่งวดการผอ่นช าระส าหรบัการรบัรูร้ายไดท้ี่ผา่นมาแลว้นัน้ บรษัิทคาดว่า
จะเก็บเงินไดป้ระมาณ 1,600 ลา้นบาทในปี 2563 ซึง่จะท าใหบ้รษัิทมกีระแสเงินสดที่ดี แมว้า่ธุรกิจโรงแรมจะ
ชะลอการด าเนินงานจากสถานการณแ์พรร่ะบาดของ COVID-19 ในปีนี ้
 
การจัดกิจกรรมที่ ลากูน่า ภเูก็ต 
 
นางสาวอารวีรรณ กลา่วเพิ่มเติมวา่ในขณะทีบ่รษัิทมุง่เนน้ธุรกิจทางดา้นโรงแรมและอสงัหารมิทรพัย ์ลากนูา่ 
ภูเก็ต ยังได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมต่างๆ หลายรายการ อาทิเช่น ไทยไฟท ์ภูเก็ต  ลากูน่า ภูเก็ต 
มาราธอน และกิจกรรมการกุศลชิลเดรน เฟิรส์ แชริตี ้การจดักิจกรรมต่างๆ เหล่านีจ้ัดขึน้เพื่อช่วยโปรโมท
การทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต และเป็นการท าการตลาดให ้ลากนูา่ ภเูก็ต เป็นท่ีรูจ้กัทั่วโลก  
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ความคืบหน้าในการต่อต้านการคอรรั์ปชั่น 
 

บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีขึน้ เพื่อประโยชนท์างธุรกิจในระยะยาวและสรา้งมูลค่า
ใหก้บัธุรกิจที่ยั่งยืน โดยมีนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นเป็นสว่นหนึง่ของนโยบายก ากบัดแูลกิจการ 
 
รายละเอียดกิจการของบริษัทปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ที่ไดจ้ัดส่งใหท้่านผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้ม
หนงัสือนดัประชุมแลว้ การรายงานกิจการของบริษัท ส าหรบัปี 2562 เป็นการรายงานเพื่อทราบจึงไม่มีการ
ลงมติ 

 

ต่อจากนัน้ นางสาวอารีวรรณไดร้ายงานผลการด าเนินงานทางการเงินของบริษัท ส าหรบัปี 2562 ต่อ          
ที่ประชมุ 
 
นางสาวอารีวรรณ ไดส้รุปสาระส าคญัผลการด าเนินงานทางการเงินต่อที่ประชมุ ตามที่ปรากฎในงบการเงิน
ของบริษัท ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ โดย
ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข รวมทัง้ไดว้ิเคราะหร์ายได ้รายจ่าย และผลก าไรของกลุ่ม
บรษัิท  
 

นางสาวอารีวรรณ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัท ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 ไดผ้ ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการของบริษัท และไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ตามที่ปรากฎในสว่น “งบการเงิน” 
ของรายงานประจ าปีที่ได้ส่งใหท้่านผูถื้อหุ้นทุกท่านพรอ้มหนังสือนัดประชุมแลว้ คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรน าเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุตัิวาระนี ้
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ผูถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และฝ่ายจดัการไดชี้แ้จงในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้
 
นายสรุเชษฐ์ วินิยกลู ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย   
 

 จากงบแสดงฐานะการเงินในรายงานประจ าปี หนา้ 121 แสดงเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน       
ที่ถึงก าหนดช าระ ภายใตส้ถานการณ ์COVID-19 ในขณะนี ้สอบถามบริษัทไดม้ีการวางแผนเตรียม
เงินช าระคืนในสว่นนีอ้ยา่งไร  

 

ตอบ: นายควน เชท ชีแ้จงว่าเงินกูย้ืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระในปัจจุบนัมีจ านวน 899 ลา้นบาท 
บรษัิทก าลงัเจรจากบัธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) (SCB) เพื่อเลื่อนการช าระคืนเงินตน้ของ
วงเงินสนิเช่ือระยะยาวไปยงัปีถดัไป 
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นายสถาพร โคธีรานรุกัษ์ ผูถื้อหุน้   
 

 เก่ียวกับเงินกูย้ืมระยะยาวที่สงูขึน้อย่างมาก สอบถามว่าบริษัทใชอ้ะไรเป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้ืม  
อตัราดอกเบีย้ และบรษัิทน าเงินกูย้ืมสว่นนีไ้ปท าอะไร   

 

ตอบ: นายควน เชท ชีแ้จงวา่หลกัประกนัของเงินกูเ้ป็นสินทรพัยใ์นจงัหวดัภเูก็ตและกรุงเทพฯ โดยมี
อตัราดอกเบีย้เฉลี่ยที่รอ้ยละ 4.5 เงินกูส้่วนใหญ่น ามาจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 1.5 
พันล้านบาทเมื่อปลายปี 2562 และส่วนที่ เหลือใช้เป็นเงินสนับสนุนการก่อสร้างโครงการ
อสงัหารมิทรพัยใ์น ลากนูา่ ภเูก็ต และการปรบัปรุงโรงแรม 

 

 โครงสรา้งบริษัทในรายงานประจ าปีหนา้ 57 กลา่ววา่บริษัทมีพนกังานที่สงักดับริษัท ลากูน่า รีสอรท์ 
แอนด ์โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) (LRH) จ านวน 65 คน สอบถามจ านวนพนกังานทัง้หมดในกลุม่บรษัิท 
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนักงานตามบญัชี และการบริหารจัดการทรพัยากรบุคคลในช่วงสถานการณ ์
COVID-19 

 

ตอบ: นายชานคราร ์ชานดราน ชีแ้จงวา่กลุม่บริษัทมีพนกังานปฏิบตัิงานโดยรวมประมาณ 2,800 คน 
ส าหรบัการบริหารทรพัยากรบคุคลในช่วงที่เกิดการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ประการแรกตอ้งให้
แน่ใจว่าพนักงานจะได้รบัการดูแลจากบริษัท ประการที่สอง บริษัทจะด าเนินการตามมาตรการ
ประหยดัคา่ใชจ้่ายต่างๆ รวมถึงโครงการลาหยดุโดยไม่ไดร้บัคา่จา้ง บริษัทจะเฝา้ระวงักระแสเงินสด
และติดตามสถานการณก์ารแพรร่ะบาดอยา่งใกลชิ้ด และเตรยีมรบัมือตามสถานการณ ์

 

 สอบถามประกาศของบริษัทต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรื่องการจัดตัง้บริษัทร่วมทุนใน
ธุรกิจท าไร ่(boutique farming business) วา่มีการลงทนุเทา่ไร  

 

ตอบ: นายชานคราร ์ชานดราน ชีแ้จงว่าจุดประสงคใ์นการลงทุนของบริษัท คือการปลดล็อกมลูค่า
ของที่ดินในจงัหวดัเชียงใหมเ่พื่อใชใ้นการท าฟารม์ และบรษัิทไดร้ว่มมือกบัคณุเจมส ์โนเบิล อดีตเชฟ
มิชลินสตารด์ว้ยความตัง้ใจที่จะผลิตอาหารออรแ์กนิกส าหรบัรา้นอาหารบตูิก และโรงแรมต่างๆ ใน
ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ การลงทนุในอีก 1-2 ปีขา้งหนา้ มีมลูค่าการลงทนุ    
ไมเ่กิน 10 ลา้นบาท 
 

นายสทิธิโชค บญุวณิชย ์ผูถื้อหุน้   
 

 สอบถามเกี่ยวกบัการขายโครงการอสงัหาริมทรพัยร์ิมชายหาดและการขายอสงัหาริมทรพัย์             
มียอดขายลดลงอยา่งมีนยัส าคญัตามที่เห็นในการขายอสงัหารมิทรพัยใ์นกรุงเทพฯ หรอืไม ่

 

ตอบ: นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง้ชีแ้จงว่าสถานการณ์ COVID-19 มีผลกระทบต่อผลประกอบการใน 
ไตรมาสแรก โดยมลูคา่การขายลดลงประมาณหนึ่งในสามเมื่อเทียบกบัปีก่อน อย่างไรก็ตาม ภายใต้
สถานการณเ์ช่นนี ้บรษัิทยงัคงสามารถท ายอดขายได ้
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นายสวุิทย ์เลาหะพลวฒันา ผูถื้อหุน้ 
 
 สอบถามสองเรื่องเก่ียวกับการลงทนุในบริษัท บนัยนั ทรี ไชน่า จ ากดั (BTC) ว่าการลงทุนใน BTC 

เป็นอยา่งไร และสว่นแบง่ก าไรจากการลงทนุในปีที่ผา่นมา 
 

ตอบ: นายควน เชทชีแ้จงว่าส่วนแบ่งก าไรของบริษัทจากการลงทุนใน BTC ในปี 2562 เท่ากับ 
517,000 บาท 

 

 สอบถามผลกระทบของการแกไ้ขภาษีที่ดินที่มีตอ่บรษัิท 
 

ตอบ: นายควน เชทชีแ้จงว่าก่อนหนา้นีภ้าษีที่ดินส าหรบัการด าเนินงานโรงแรมและส านกังาน      
คิดจากรายไดใ้นอตัรารอ้ยละ 12.5 เป็นจ านวนเงินประมาณ 46 ลา้นบาทในปี 2561 จากปีนีเ้ป็นตน้ไป
ภาษีโรงเรอืนจะขึน้อยู่กบัตน้ทนุการก่อสรา้งอสงัหาริมทรพัยต์ามมาตรฐานและมลูค่ามาตรฐานของ
ที่ดินจากกรมที่ดิน จากการศกึษาเบือ้งตน้ ภาษีโรงเรอืนในปีนีจ้ะลดลงประมาณ 20 ลา้นบาท 

 

 จากค่าธรรมเนียมการจดัการในหนา้ 188 ของรายงานประจ าปี และสถานการณ ์COVID-19        
ในปัจจบุนั สอบถามวา่บรษัิทมีความพยายามในการขอลดคา่ธรรมเนียมการจดัการหรอืไม ่

 

ตอบ: นายชานคราร ์ชานดราน ชีแ้จงว่าภายใตส้ถานการณ ์COVID-19 ไม่มีความจ าเป็นที่จะตอ้ง
เจรจาต่อรองเพื่อลดค่าธรรมเนียมการจดัการเนื่องจากบริษัทไม่มีรายได ้ที่ผา่นมา บรษัิท ส านกังาน 
อีวาย จ ากัด (สิงคโปร)์ ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระไดต้รวจสอบและสรุปว่าค่าธรรมเนียมการจัดการ
โรงแรมที่กลุม่บนัยนั ทรี เรียกเก็บจากบรษัิทอยู่ในช่วงอตัราค่าธรรมเนียมที่กลุม่บนัยนั ทร ีเรียกเก็บ
จากโรงแรมอื่น และขอ้มลูนีไ้ดเ้ผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษัิทดว้ย 

 

 จากรายงานประจ าปีหนา้ 187 ขอใหผู้บ้รหิารชีแ้จงการซือ้ทีด่ินจ านวน 13 ไร ่
 

ตอบ: นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง้ชีแ้จงว่าที่ดินจ านวน 13 ไรน่ีอ้ยู่ติดกับลากูน่า วิลเลจ ซือ้มาในราคา     
7 ลา้นบาทต่อไร ่เหตุผลในการซือ้ที่ดินเนื่องจากที่ดินนีจ้ะใหค้วามยืดหยุ่นมากขึน้กบัที่ดินที่มีอยู่ที่
บรษัิทจะพฒันาพืน้ท่ีนีโ้ดยการขยายแผนแมบ่ท 

 

 จากรายงานประจ าปีหนา้ 187 เรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สอบถามเก่ียวกบัเหตผุลในการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และแหลง่เงินทนุท่ีใชใ้นการจ่ายเงินปันผล 

 

ตอบ: นายควน เชท ชีแ้จงวา่การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลนัน้ ไดร้บัการรอ้งขอจาก บรษัิท บนัยนั ทรี 
โฮลดิง้ส ์จ ากดั (BTH) ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ โดย BTH ชีแ้จงว่าในปี 2561 BTH ไดท้ าค าเสนอซือ้
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โดยสมคัรใจ (VTO) ประมาณรอ้ยละ 20 ของจ านวนหุน้ของบรษัิท ซึง่ไดร้บัการสนบัสนนุทางการเงิน
จากเงินกูข้องธนาคารโดยมีขอ้ตกลงวา่จะช าระคืนเงินกูผ้า่นการจ่ายเงินปันผลจาก LRH 
 

 จากรายงานประจ าปีหนา้ 188 อังสนา วิลล่า รีสอรท์ ภูเก็ต ไดถู้กรายงานภายใต ้บริษัท ลากูน่า     
วิลเลจ จ ากดั เมื่อปีที่แลว้ ท าไมปีนีจ้ึงอยูภ่ายใต ้บรษัิท บางเทาแกรนด ์จ ากดั 

 
ตอบ: นายชานคราร ์ชานดราน ชีแ้จงว่ามีการปรบัโครงสรา้งเพื่อสรา้งการประหยดัจากขนาดของ
ธุรกิจ และการประหยดัตน้ทุนโดยการวางอสงัหาริมทรพัย์ใหอ้ยู่ภายใตก้ารด าเนินงานของโรงแรม 
องัสนา  (บรษัิท บางเทาแกรนด ์จ ากดั) 
 

มติ  ที่ประชมุรบัทราบรายงานกิจการของบรษัิท ส าหรบัปี 2562 และมีมติดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์
ของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิงบการเงินของบริษัท 
ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี พรอ้มรายงาน
ผูส้อบบญัชี โดยมีรายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงันี ้ 

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 153,667,067 100.00% 

 ไมอ่นมุตั ิ
 บตัรเสยี 

-ไมม่ี- 
-ไมม่ี- 

0.00% 
0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 153,667,067 100.00% 

 
 งดออกเสยีง 1,000  

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 153,668,067  
 
หมายเหตุ: * ขอ้บงัคบัของบริษัทระบวุ่า มติของที่ประชุมผูถื้อหุ้นในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล 
 

ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
5/2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอัตรา 9.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็น      
เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 1,500,144,309 บาท ซึ่งบริษัทไดจ้่ายเงินปันผลดงักลา่วใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้แลว้เมื่อวนัที่  
20 ธนัวาคม 2562 สว่นเงินก าไรสะสมที่เหลอืใหเ้ป็นเงินก าไรสะสมตอ่ไป 
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ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีก าไรสทุธิทัง้สิน้ 
364 ลา้นบาท เมื่อพิจารณาจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัรา 9.00 บาทในเดือนธันวาคม 2562 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 จัดสรรเงินก าไรสะสม 
ส าหรบังวดปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นดงันี ้
 

ก) เงินปันผลงวดสดุทา้ยจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา 0.43 บาทตอ่หุน้ ส  าหรบั 166,682,701 หุน้ รวมเป็นเงิน
ปันผลจ่ายทัง้สิน้ 71,673,562 บาท   

 

ข) เงินก าไรสะสมที่เหลอื ใหเ้ป็นเงินก าไรสะสมตอ่ไป 

ทัง้นี ้บรษัิทไมต่อ้งจดัสรรก าไรสทุธิไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฏหมาย เนื่องจากทนุส ารองนีม้ีจ  านวนถึงรอ้ยละ 10 
ของทนุจดทะเบียนตามที่กฏหมายก าหนดแลว้ 
 

ประธานฯ แจง้ที่ประชุมว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้
ของบรษัิท ณ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563  ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมการก าหนดใหเ้ป็นวนัก าหนดรายช่ือ (Record 
Date) ที่มีสทิธิรบัเงินปันผล และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 
 

ทัง้นี ้ เงินปันผลที่เสนอใหจ้่ายส าหรบังวดปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงักลา่วสอดคลอ้งกบันโยบาย       
การจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลระหว่างกาลและอตัราเงินปันผลประจ าปีที่เสนอใหจ้่ายส าหรบั
ปีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ดงักลา่ว คิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 432 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม 
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม   
 

นายกมลาสณ ์อรุพีพฒันพงศ ์ผูร้บัมอบฉนัทะจากบริษัท บนัยนั ทรี แอสเซทส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็น
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้น 80.43 ลา้นหุ้น หรือคิดเป็นรอ้ยละ 48.25 ของหุ้นที่ออกและได้เรียกช าระแลว้
ทัง้หมดของบริษัท แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่าไดร้บัมอบหมายจากผูถื้อหุน้ใหเ้สนอที่ประชุมพิจารณาการ
จ่ายเงินปันผลในอัตรา 3.00 บาทต่อหุ้น เป็นเงินปันผลจ่ายรวมสิน้ประมาณ 500 ลา้นบาท โดยขอให้
ประธานฯ รวมขอ้เสนอนีส้  าหรบัการลงคะแนนในวาระนี ้
 

ผูถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และฝ่ายจดัการไดชี้แ้จงในประเด็นตา่งๆ ดงันี  ้
 

นายสวุิทย ์เลาหะพลวฒันา ผูถื้อหุน้ 
 

 สอบถามถึงความสามารถของบริษัทในการจ่ายเงินปันผลที่เสนอในอัตรา 3.00 บาทต่อหุ้น การ
อนมุตัิตามขอ้เสนอนีจ้ะท าใหเ้กิดปัญหากบับรษัิทหรอืไม ่และแหลง่เงินทนุท่ีใชใ้นการจ่ายเงินปันผล 

 

ตอบ: นายควน เชทชีแ้จงว่า BTH ไดแ้จง้ใหผู้บ้ริหารทราบเกี่ยวกบัค าขอนีก้่อนการประชุมสามญั   
ผูถื้อหุ้น ดังนั้น บริษัทได้ท าการศึกษากระแสเงินสดซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระแสเงินสดของบริษัท 
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สามารถรองรบัการจ่ายเงินปันผล 500 ลา้นบาทได ้แมจ้ะไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ ์COVID-19 
แต่บริษัทมีเงินสดในมือเพียงพอ และมีการคาดการณว์่าจะไดร้บักระแสเงินสดจ านวนมากจาก   
การขายอสงัหาริมทรพัยก์่อนหนา้ในปี 2563 การจ่ายเงินปันผลนีค้าดวา่จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่สภาพ
คลอ่งของบรษัิท บนพืน้ฐานท่ีไมม่ีสถานการณท์ี่ไมค่าดฝันใดๆ เกิดขึน้ 
 

นอกจากนี ้บริษัทยังไดด้  าเนินมาตรการลดต้นทุนที่ส  าคัญซึ่งจะช่วยประหยัดเงินสดให้กับบริษัท 
ประกอบกับบริษัทยงัมีวงเงินกูย้ืมระยะสัน้และวงเงินเบิกเกินบญัชี ซึ่งบริษัทสามารถเบิกไดห้ากมี
ความตอ้งการใชเ้งิน อีกทัง้ยงัสามารถเบิกเงินกูส้  าหรบังานก่อสรา้ง/ปรบัปรุง ซึ่งไดด้  าเนินการและ
ส ารองจ่ายไปแลว้ และยงัมีสนิเช่ือส าหรบังานก่อสรา้ง/ปรบัปรุงที่จะตอ้งด าเนินการในปี 2563 

 
นายสถาพร โคธีรานรุกัษ์ ผูถื้อหุน้   
 

 สอบถามว่าการรอ้งขอใหจ้่ายเงินปันผลในอตัราใหม่เป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการ ("CG") 
หรอืไม ่เนื่องจากผูถื้อหุน้สว่นใหญ่ไม่ทราบขอ้เสนอนี ้
 

ตอบ: นายควน เชทชีแ้จงว่าการเสนอเงินปันผลอตัราใหม่นีเ้ป็นค าขอในนาทีสดุทา้ยจากผูถ้ือหุน้
รายใหญ่ แต่เรื่องนีข้ึน้อยู่กบัผูถื้อหุน้ทกุคนท่ีจะตดัสินใจวา่จะลงคะแนนเสียงอนมุตัิ  หรือปฏิเสธการ
จ่ายเงินปันผลในการประชุมครัง้นี ้ตามวนัก าหนดรายช่ือ (RD) ผูท้ี่มีสิทธิรบัเงินปันผลซึ่งก าหนด
หลงัจากการประชุมวนันี ้ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 ดงันัน้ จึงไมถื่อว่าเป็นการละเมิดและไม่เป็นไป
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 
 

นายเทพชล โกศล ที่ปรกึษากฎหมายของบริษัทกล่าวเพิ่มเติมว่าในการพิจารณาวนัก าหนดรายช่ือ 
ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล บริษัทอาจพิจารณาก าหนดวนั RD ไดก้่อนการประชุมสามญั  
ผูถื้อหุน้ หรอืในกรณีนีห้ลงัจากการประชมุผูถื้อหุน้ เนื่องจากวนั RD เป็นวนัหลงัจากวนัประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ โดยทั่วไปการเสนออตัราเงินปันผลใหม่นีไ้ม่เป็นการละเมิดหลกัการก ากบัดแูลกิจการ หรือ
สทิธิของผูถื้อหุน้ 
 

นายสรุเชษฐ์ วินิยกลู ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย   
 
 นายสรุเชษฐ์ตัง้ขอ้สงัเกตว่าการอตัราเงินปันผลที่เพิ่มขึน้ไม่ใช่สว่นหนึง่ในวาระการประชุม ผูถื้อหุน้ที่

ไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุไมไ่ดร้บัการแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในเรือ่งดงักลา่ว 
 

ตอบ: นายควน เชทชีแ้จงว่าการเสนออตัราใหม่นีเ้ป็นค าขอในนาทีสดุทา้ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ใน
ระหว่างการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และตามขอ้บงัคบัของบริษัท ผูถื้อหุน้มีสิทธิที่จะเสนอใหจ้่ายเงิน
ปันผลมากขึน้ และเรือ่งนีเ้ป็นดลุยพินิจของผูถื้อหุน้ทัง้หมดในทีป่ระชมุ 
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นายสวุิทย ์เลาหะพลวฒันา ผูถื้อหุน้ 
 

 สอบถามเรือ่งการเลือ่นการช าระคืนเงินกูเ้ป็นปีบญัชีถดัไป และธนาคารไดอ้นมุตัิในเรือ่งนีห้รอืไม่ 
 

ตอบ: นายควน เชทชีแ้จงวา่ธนาคารไดอ้นมุตัิการเลือ่นการช าระคืนเงินตน้หลายรายการ 
 

นายสถาพร โคธีรานรุกัษ์ ผูถื้อหุน้   
 

 นายสถาพรไดส้อบถามประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ 
(ARCGC) ถึงความเห็นเก่ียวกบัการเพิ่มขึน้ของการจ่ายเงินปันผลงวดสดุทา้ยที่เสนอ 

 

ตอบ: นายวฒุิพล สรุิยาภิวฒัน ์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสีย่ง และก ากบัดแูล
กิจการ กลา่วถึงขอ้เสนอของคณะกรรมการที่เสนอใหจ้่ายเงินปันผลงวดสดุทา้ยในอตัรา 0.43 บาท 
นายวฒุิพลชีแ้จงว่าตนเพิ่งทราบขอ้เสนอของผูถื้อหุน้รายใหญ่ที่เสนอใหจ้่ายในอตัรา 3.00 บาทตอ่หุน้ 
จากสถานการณแ์พรร่ะบาดของ COVID-19 ตนมีความเห็นว่าบริษัทควรดแูลรกัษาสภาพคลอ่งในมือ
เนื่องจากมีความเสีย่ง อยา่งไรก็ตาม เห็นวา่อ านาจในการอนมุตัิจา่ยเงินปันผลเป็นสทิธิและจะเป็นไป
ตามคะแนนเสียงสว่นใหญ่ของผูถ้ือหุน้ในการตดัสินใจและปฏิเสธขอ้เสนอของคณะกรรมการใน     
ที่ประชมุนี ้

 

นายณพล ก าธรกิตติกลุ ผูถื้อหุน้   
 

 ขอใหผู้ถื้อหุน้รายใหญ่พิจารณาทางเลือกในการเพิ่มอตัราการจ่ายเงินปันผล และพิจารณาทางเลอืก 
เช่น โครงการซือ้คืนหุน้ตามสดัสว่นการถือหุน้เพื่อคุม้ครองผูถื้อหุน้รายย่อยจากผลกระทบของภาษี
หกั ณ ที่จ่าย 

 

ตอบ: นายเอ็ดดี ้ซี ฮอก ไล ไดชี้แ้จง ดงันี ้

1)    เป็นสิทธิของผูถ้ือหุน้ที่จะเสนอ ตดัสินใจ และออกเสียงลงคะแนนในขอ้เสนออตัราใหม่ใน       
ที่ประชมุตามที่ไดก้ลา่วไปแลว้ 

2)    สอดคลอ้งกับหลักการก ากับดูแลกิจการ ขอ้มูลจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะก่อนวันก าหนด
รายช่ือส าหรบัการจ่ายเงินปันผล ดงันัน้ ผูถื้อหุน้จะไดร้บัการแจง้ใหท้ราบเพื่อตดัสินใจวา่จะขาย
หรอืลงทนุเพิ่มเติมใน LRH 

3)    BTH ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ไดพ้ิจารณาเรื่องนีอ้ย่างถี่ถว้นก่อนเสนออตัราใหม่นี  ้ในฐานะ    
ผูถื้อหุน้รายใหญ่จะไม่กระท าการใดๆ ที่สรา้งความเสยีหายแก่บรษัิท นอกจากนี ้LRH มีก าไรที่
สะสมมาหลายปี ดังนั้น บริษัทจึงมีก าไรสะสมและกระแสเงินสดซึ่งท าให้บริษัทสามารถ
ด าเนินการจ่ายเงินปันผลที ่3.00 บาทได ้อตัราเงินปันผลใหม่นีจ้ะเป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้ทกุราย
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสถานการณปั์จจบุนั 
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นายศภุกร ชินพงศไ์พบลูย ์ผูถื้อหุน้   
 
 สอบถามว่าในการอนุมัติวาระการพิจารณาจัดสรรเงินปันผลในอัตรา 3.00 บาทนัน้จะตอ้งไดร้บั

คะแนนเสยีงขา้งมากจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ใช่หรอืไม ่
 

ตอบ: นายควน เชท ยืนยนัวา่วาระนีต้อ้งผา่นดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 
นายเทพชล โกศล ที่ปรกึษากฎหมายชีแ้จงว่าการจ่ายเงินปันผลในอตัรา 3.00 บาทต่อหุน้นัน้ขึน้อยู่กบั   
การตดัสนิใจและการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ และกลา่วเพิ่มเติมวา่วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิ
รบัเงินปันผล และวนัจ่ายเงินปันผลที่ก าหนดโดยคณะกรรมการยงัคงเดิม 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปีในอตัรา 3.00 บาทต่อหุน้ ส  าหรบังวดปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดเสนอโดยผูถื้อหุน้รายใหญ่ โดยมีรายละเอียดของผลการนบัคะแนน 
ดงันี ้ 

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 153,666,869 99.99% 

 ไมอ่นมุตั ิ 100 0.00% 

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 153,666,969 99.99% 

   

 งดออกเสยีง 1,100  

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 153,668,069  
 

หมายเหตุ: * ขอ้บงัคบัของบริษัทระบวุ่า มติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 4  พิจารณาเร่ืองเกี่ยวกบักรรมการของบริษัท 
 

 4.1 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถงึก าหนดออกตามวาระ 
 

ประธานฯ แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า ขอ้บังคับบริษัทขอ้ที่ 13 ก าหนดว่า ในการลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้กรรมการไม่ใชค้ะแนนเสียงแบบสะสมและผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้
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ต่อหนึ่งเสียง และขอ้บงัคับบริษัทขอ้ที่  14 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ให้
กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกจากต าแหน่งไปนัน้อาจไดร้บั
เลอืกตัง้เขา้มาเป็นกรรมการใหมไ่ด ้โดยในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 นี ้มีกรรมการ
ที่ถึงก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 ทา่น ไดแ้ก่ 
 

1) นายวฒุิพล สรุยิาภิวฒัน ์ กรรมการอิสระ                                                                          
ประธานกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ 
และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน                                

2) นายโฮ กวงจิง กรรมการ 

3) นายชานคราร ์ชานดราน กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

4) นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง้ กรรมการ  

 
ทัง้นี ้ประวตัิโดยยอ่ของกรรมการท่ีถึงก าหนดออกตามวาระทัง้ 4 ทา่น ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 3 
ของหนงัสอืนดัประชมุ 

 

ประธานฯ แจง้ที ่ประชุมว่า จากความเชี่ยวชาญ ความรู ้และประสบการณข์องกรรมการซึ ่ง         
ถึงก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน  คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 
เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 อนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการซึ ่ง        
ถึงก าหนดออกตามวาระในคราวนีท้ัง้ 4 ทา่น กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง 
ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  อีกทัง้คณะกรรมการบรษัิท
ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าถึงแม ้นายวฒุิพล สรุิยาภิวฒัน ์จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า   
9 ปีต่อเนื่อง มีความรูแ้ละความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนไม่มีความเก่ียวข้องหรือ              
มีความสมัพนัธท์างธุรกิจใดๆ กบับรษัิท ไมม่ีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัผูถื้อหุน้ของบรษัิท และไม่มี
ความสมัพนัธห์รืออยู่ในสถานการณใ์ดๆ ซึ ่งมีแนวโนม้ที ่จะหรืออาจดเูหมือนว่า จะท าใหเ้กิด     
การแทรกแซงในการใชด้ลุยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม  
 

มติ ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิ
การเลือกตัง้กรรมการซึ่งถึงก าหนดออกตามวาระในคราวนีท้ัง้  4 ท่าน ไดแ้ก่ นายวฒุิพล 
สรุยิาภิวฒัน ์ นายโฮ  กวงจิง  นายชานคราร ์ชานดราน และนายสจ๊วต เดวิด เรดดิง้ กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดของผลการนบัคะแนน 

ดงันี ้
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1)  นายวุฒพิล สุริยาภวิัฒน ์  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 153,646,167 99.9864% 

 ไมอ่นมุตั ิ 20,900 0.0136% 

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 153,667,067 100.00% 
 

 งดออกเสยีง 1,000  

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 153,668,067  
 

 
2) นายโฮ  กวงจิง   

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 153,646,267 99.9865% 

 ไมอ่นมุตั ิ 20,800 0.0135% 

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 153,667,067 100.00% 
 

 งดออกเสยีง 1,000  

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 153,668,067  
 

3) นายชานคราร ์ชานดราน  
 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 153,646,267 99.9865% 

 ไมอ่นมุตั ิ 20,800 0.0135% 

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 153,667,067 100.00% 
 

 งดออกเสยีง 1,000  

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 153,668,067  
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4) นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง้ 

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 153,646,267 99.9865% 

 ไมอ่นมุตั ิ 20,800 0.0135% 

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 153,667,067 100.00% 
 

 งดออกเสยีง 1,000  

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 153,668,067  
 

หมายเหตุ: * ขอ้บงัคบัของบรษัิทระบวุา่ มติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 4.2 พิจารณารับทราบค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท 
กรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแล
กิจการ และกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

ประธานฯ แจง้ที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดท้บทวนค่าตอบแทน
ส าหรับกรรมการที่ด  ารงต าแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ด  ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่งและก ากบัดแูลกิจการ และกรรมการที่ด  ารงต าแหนง่ใน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และเสนอใหค้งอตัราและรูปแบบของคา่ตอบแทนใน
อัตราเดิมตามที่ได้รบัอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ส าหรบัค่าตอบแทน 
ประจ าปี  2563 ในแต่ละต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และในแต่ละต าแหน่งของ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและก ากับดแูลกิจการ และของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน    
 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 เพื่อรบัทราบ  
การคงอัตราและรูปแบบของค่าตอบแทน ประจ าปี 2563 ส  าหรบักรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งด ารงแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ
ก ากบัดแูลกิจการ และกรรมการซึง่ด  ารงต าแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ตามที่ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 โดยอตัราค่าตอบแทนตามมติของ  
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ดังกล่าวจะยังคงมีผลส าหรบัปี  2563 และเป็นเช่นนี ้
ตลอดไปในแต่ละปี จนกวา่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบรษัิทจะมีมติเป็นอย่างอื่น ตามการเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนตามที่
ปรากฏในตาราง ดงันี ้
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คณะกรรมการบริษัท 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน                         

/ คร้ังการประชุม / ท่าน (บาท) 
บัตรก านัลสปาและแกล

เลอร่ี   / ปี / ท่าน 

2563 2562 2563 2562 

ประธานกรรมการบรษิัท 262,000 262,000  -  - 

กรรมการอิสระ 175,000 175,000 2,000 เหรียญสหรฐั 

กรรมการท่ีมิใช่ผูบ้รหิาร 175,000 175,000 2,000 เหรียญสหรฐั  

กรรมการ 115,000 115,000  -  - 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ และ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน 

/ คร้ังการประชุม / ท่าน (บาท) 
2563 2562 

ประธานกรรมการ 87,000 87,000 

สมาชิก 45,000 45,000 
 
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม  
 
มติ ที่ประชุมรบัทราบค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2563 ซึ่งยังคงอตัราและรูปแบบของ

ค่าตอบแทนในแต่ละประเภทและต าแหน่งของกรรมการที่ด  ารงต าแหน่งในคณะกรรมการของ
บริษัท รายประเภทและต าแหน่งของกรรมการท่ีด ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิาร
ความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ และในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตามที่
ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 โดยยงัคงมีผลต่อไปในปี 2563 และเป็น
เช่นนีต้ลอดไปในแตล่ะปีจนกวา่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทจะมีมติเป็นอย่างอื่น 

 
 4.3 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จ านวน 1 ท่าน และเพิ่มจ านวนกรรมการทั้งคณะ 
 

ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ขอ้บงัคบับริษัทขอ้ที่ 12 ก าหนดว่า ใหบ้รษัิทมีคณะกรรมการ
ของบรษัิทไม่นอ้ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 นี ้มีบคุคลที่ไดร้บัการเสนอ
ช่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการใหมจ่ านวน 1 ทา่น ไดแ้ก่ นางโฮ เรน ยงุ เป็น กรรมการท่ีมิใช่ผูบ้รหิาร 
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ทั้งนี ้ กระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ได้ผ่านการกลั่ นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งไดร้ว่มกนัพิจารณาคณุสมบตัิในดา้นต่างๆ โดยดู
ถึงความเหมาะสมดา้นคณุวฒุิ ประสบการณ ์ความรู ้ความเช่ียวชาญจากหลายวิชาชีพ และทกัษะ
ที่จ าเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการ รวมถึงการมีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่กฏหมายและขอ้บงัคบั
ของบริษัทที่ก าหนดไว ้ก่อนที่จะเสนอแนะให้คณะกรรมการพิจารณาและน าเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิ 

 

การแต่งตัง้กรรมการใหม่ 1 ท่านดงักล่าว จะส่งผลใหจ้ านวนกรรมการทัง้คณะเพิ่มขึน้จากเดิม 
12 ท่าน เป็น 13 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงเสนอใหค้ณะกรรมการ
น าเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จ านวน 1 ท่าน และเพิ่มจ านวน
กรรมการทัง้คณะจากเดิม 12 ทา่น เป็น 13 ทา่น 

 

คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 อนมุตัิการแตง่ตัง้
นางโฮ เรน ยงุ เป็นกรรมการที่มิใช่ผูบ้ริหารใหม่ รวมทัง้อนมุติัใหเ้พิ่มจ านวนกรรมการทัง้คณะจาก
เดิม 12 ท่าน เป็น 13 ท่าน ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
โดยคณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า นางโฮ เรน ยงุ ซึง่เป็นบคุคลที่จะเสนอแตง่ตัง้เป็น
กรรมการที่ม ิใช่ผูบ้ริหารสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เก่ียวขอ้ง 

 

ประวตัิโดยยอ่ของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการใหม่ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 3.3 
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม   
 

ผูถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และฝ่ายจดัการไดชี้แ้จงในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้
 

นายสถาพร โคธีรานรุกัษ์ ผูถื้อหุน้   
 

 สอบถามว่ากรรมการที่ได้รบัการเสนอช่ือใหม่จะท าประโยชน์อะไรให้กับบริษัท และ
สามารถช่วยธุรกิจของบรษัิทในดา้นใดไดบ้า้ง และแสดงความเห็นวา่ควรเลื่อนการแต่งตัง้
กรรมการใหมอ่อกไปก่อน ดว้ยในสถานการณปั์จจบุนัท่ีมีการลดจ านวนพนกังานลง 

 
ตอบ: นายชานคราร ์ชานดราน ชีแ้จงว่านางโฮ เรน ยงุ มีประสบการณม์ากมายที่จะเป็น
ประโยชนต์่อบริษัท โดยเฉพาะในดา้นการด าเนินงาน เช่น สปา แกลเลอรี่ และการตลาด 
โดยนางโฮ เรน ยงุ มีประสบการณ ์4-5 ปีในการท างานกบับริษัท จึงคุน้เคยกบับริษัท และ
จะสามารถท างานกบักลุม่ธุรกิจไดเ้ป็นอย่างดี 
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นายสวุิทย ์เลาหะพลวฒันา ผูถื้อหุน้ 

 
 นายสวุิทยต์ัง้ขอ้สงัเกตวา่บรษัิทไดจ้่ายคา่บรหิารจดัการใหแ้ก่ BTH และกรรมการใหม่เป็น

ผูบ้รหิารของ BTH ดงันัน้ กรรมการใหมจ่ะช่วยบรษัิทอยา่งไร 
 

ตอบ: นายควน เชท ชีแ้จงว่านางโฮ เรน ยงุ จะเขา้มาช่วยบริษัท ไม่เพียงแต่มุ่งเนน้ใน  
ดา้นธุรกิจโรงแรมเท่านัน้ แต่ยงัดูในระดบักลุ่มดว้ย เช่น วิธีการเปลี่ยนโฉม ลากูน่า ภูเก็ต 
การปรบัปรุงการด าเนินงานในแง่ของกลยทุธก์ารตลาด รวมถึงการขายอสงัหารมิทรพัย ์เป็นตน้ 

 
มติ ทีป่ระชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการใหมจ่ านวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ นางโฮ เรน ยุง 
เป็น กรรมการท่ีมิใช่ผูบ้รหิาร และอนมุตัิการเพิ่มจ านวนกรรมการทัง้คณะจากเดิม 12 ท่าน 
เป็น 13 ท่าน โดยมีรายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงันี ้

 
 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 153,646,167 99.9865% 

 ไมอ่นมุตั ิ 20,800 0.0135% 

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 153,666,967 100.00% 
 

 งดออกเสยีง 1,100  

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 153,668,067  
 

หมายเหตุ: * ขอ้บงัคบัของบริษัทระบวุ่า มติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตง่ตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 2563 

 

ประธาน  แจง้ต่อที่ประชุมว่า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบั
ดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2563 แต่งตั้ง 
นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3516 และ/หรอื นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบ
บญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4521 
และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5872 และ/หรือ นายชยพล            
ศภุเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3972 และ/หรอื นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกิลุ ผูส้อบบญัชีรบั
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อนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 6014 ของ
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท ส าหรบัปี 2563 โดยก าหนดค่าสอบบญัชี เป็น
จ านวนเงินทัง้สิน้ ไม่เกิน 900,000 บาท ทัง้นี ้ประวตัิโดยย่อของผูส้อบบญัชีทัง้ 7 ท่าน ไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้  
ทกุท่านแลว้ ปรากฎตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 6 ของหนงัสือนดัประชุม รายละเอียดเปรยีบเทียบค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีตามที่แสดงในตารางตอ่ไปนี ้

(หนว่ย : บาท) 

 2563 2562 

บรษัิท 900,000 875,000 

บรษัิท และบรษัิทยอ่ย  7,960,000 7,555,000 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม 
 

มติ ที่ประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรบัปี 2563 ตาม
รายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบรษัิท โดยมีรายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงันี ้  

 
 
 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 153,646,269 99.9865% 

 ไมอ่นมุตั ิ 20,800 0.0135% 

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 153,667,069 100.00% 

 
 งดออกเสยีง 1,000  

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 153,668,069  
 

หมายเหตุ: * ขอ้บงัคบัของบริษัทระบวุ่า มติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6  พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ ที่เหมาะสม ถา้มี 
 
ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะเสนอเรื่องอื่นใดเขา้สูท่ี่ประชุมหรอืไม ่แต่ไม่มี 
ผูถื้อหุน้ทา่นใดเสนอเรือ่งอื่นใดเขา้สูท่ี่ประชมุอีก  
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในเรือ่งอื่นๆ  
 

ผูถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และฝ่ายจดัการไดชี้แ้จงในเรือ่งตา่งๆ ดงันี ้ 
 

นายศภุกร ชินพงศไ์พบลูย ์ผูถื้อหุน้   
 

 สอบถามวา่บรษัิทมีแผนที่จะเพิกถอนหลกัทรพัยอ์อกจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืไม่ 
 

ตอบ: นายเอ็ดดี ้ซี ฮอก ไล กล่าวว่า BTH ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้ตอบค าถามนีน้่าจะ
เหมาะสมกว่า ตนขอพูดในนามของ BTH โดย BTH มักจะเสาะหาวิธีการใช้เงินทุนซึ่งจะเป็น
ประโยชนต์่อบริษัท และผูถื้อหุน้ทุกราย ก่อนหนา้นี ้BTH ไดท้ าค าเสนอซือ้โดยสมคัรใจเพื่อซือ้หุน้ 
LRH ทัง้หมดในตลาดที่ยงัไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ ซึ่งเพิ่มสดัส่วนการถือหุน้ของ BTH รอ้ยละ 20 คิดเป็น
สดัสว่นการถือหุน้ทัง้หมดรอ้ยละ 86 การท าค าเสนอซือ้ซึง่เสนอซือ้หุน้ในราคาที่ดีเยี่ยม (รอ้ยละ 25-30 
จากราคาตลาด) ซึ่ง BTH เช่ือว่าเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้รายย่อยทัง้หมด ณ เวลานัน้ สดัสว่นการ
ถือหุน้รอ้ยละ 14 ยงัคงอยูใ่นมือของผูถื้อหุน้รายยอ่ย และยงัไมม่ีการตดัสนิใจโดยคณะกรรมการของ 
BTH เก่ียวกับว่า BTH จะท าสิ่งที่คลา้ยกันหรือท าค าเสนอซือ้อีก และยงัไม่มีแผนที่จะเพิกถอนออก
จากตลาดหลกัทรพัยฯ์ ณ ขณะนี ้

 

นายสถาพร โคธีรานรุกัษ์ ผูถื้อหุน้   
 

 ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายแสดงความคิดเห็นว่าการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 จะตอ้งมีการ
ลงคะแนนเพื่อยกเลกิอตัราการจ่ายเงินปันผลที่เสนอโดยคณะกรรมการบรษัิทก่อนหรอืไม่ และการใช้
บตัรลงคะแนนท่ีระบวุาระท่ี 7 จะถือเป็นวาระเพิ่มเติมหรอืไม่ 

 

ตอบ: นายเทพชล ที่ปรกึษากฎหมายชีแ้จงวา่การออกเสยีงลงคะแนนในขอ้เสนออตัราเงินปันผลใหม่
สามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งยกเลิกอตัราที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ บตัรลงคะแนนที่เขียนว่า 
"วาระที่  7" เป็นบัตรลงคะแนนที่สงวนไว้ส  าหรับข้อเสนออื่นๆ ที่แตกต่างจากข้อเสนอของ
คณะกรรมการ หรอื ส  าหรบัวาระเพิ่มเติมใดๆ ท่ีอาจพิจารณา ในกรณีนีบ้ตัรลงคะแนนจะถกูใชเ้ป็น
ขอ้เสนอใหมซ่ึง่ไมไ่ดเ้ป็นวาระเพิ่มเติม 

 
นายสวุิทย ์เลาหะพลวฒันา ผูถื้อหุน้ 
 

 สอบถามราคาของเรือแซฟฟรอน ครูซ และคา่ใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง เช่น คา่จอดเรือ ค่าบ ารุงรกัษา และ
คา่บรหิารจดัการพนกังาน 

 

ตอบ: นายชานคราร ์ชานดราน ชีแ้จงว่าเรอืแซฟฟรอน ครูซ ราคา 70 ลา้นบาท โดยคา่ใชจ้่ายอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้งจ าเป็นตอ้งตรวจสอบลงในรายละเอียดเพิ่มเติม เรือแซฟฟรอน ครูซนีจ้ะช่วยสง่เสริมธุรกิจ
อาหารและเครือ่งดื่มใหก้บัโรงแรมบนัยนั ทร ีกรุงเทพ 
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หลงัจากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามและเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ ไดเ้ชิญ นายโฮ กวงปิง 
ประธานกรรมการบริษัท กลา่วต่อที่ประชุม  นายโฮ กวงปิง กล่าวในนามฝ่ายจดัการ พนกังาน และกรรมการอิสระของบริษัท 
ขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุทา่นท่ีมาประชมุในวนันี ้ จากนัน้ ประธานฯ กลา่วปิดประชมุ   

 
(มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมทัง้สิน้จ านวน 50 ท่าน นบัจ านวนหุน้ได ้153,668,069 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 92.19 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดจ านวน 166,682,701 หุน้) 

 
ปิดประชมุเวลา 16.50 น. 
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