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บริษัท ลากนู่า รีสอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2564  

 

 

วันและเวลา    วนัศกุรท์ี ่23 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น.   
 
สถานที่ประชุม 

 
การประชุมออนไลนผ์่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมส าหรับ 
การถ่ายทอดสด ณ หอ้งจามจรุ ีชัน้ 11 โรงแรมบนัยนั ทร ีกรุงเทพ อาคารไทยวา 2    
เลขที ่21/100  ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  ประเทศไทย 

 

นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบรษัิท ท าหนา้ที่ประธานที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 (ประธานฯ) ทัง้นี ้นายโฮ กวงปิง 
ยงัด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการบรหิารของบรษัิทดว้ย 
 
ประธานฯ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ ณ เวลาเปิดประชมุนีม้ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุจ านวน 28 ทา่น นบัจ านวนหุน้
ได ้150,293,585 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 90.16 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดจ านวน 166,682,701 หุน้ ครบเป็นองค์
ประชุมตามขอ้บังคบัของบริษัท ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม  และเพื่อความสะดวกส าหรบัท่านผูถ้ือหุน้ ประธานฯ ไดเ้ชิญ       
ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ ์กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ  บริหาร
ความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ แนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร ที่ปรกึษากฎหมาย และผูส้อบบญัชีของบริษัท ซึ่งไดเ้ขา้รว่ม
ประชมุ พรอ้มทัง้น าเสนอวาระตา่งๆ ตัง้แตว่าระท่ี 1 จนถึงวาระท่ี 6 และทกุๆ วาระที่พึงมีต่อที่ประชุมเป็นภาษาไทย 
 
ดร.ชิงชยั กลา่วเพิ่มเติมวา่ เนื่องจากขอ้จ ากดัในการเดินทางจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ท าใหก้รรมการบาง
ทา่นไม่สามารถเดินทางเพื่อเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยตนเองได ้อย่างไรก็ตาม กรรมการดงักลา่วไดเ้ขา้รว่มประชมุผา่นระบบ
ออนไลน ์
 
ดร. ชิงชยั ไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร ที่ปรกึษากฎหมาย และผูส้อบบญัชีของบรษัิท ซึง่ไดเ้ขา้รว่มประชมุในหอ้งประชมุและที่
เขา้รว่มประชมุผา่นระบบออนไลน ์ดงันี ้
 
กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในหอ้งประชุม 
 
1. นายวฒุิพล สรุยิาภิวฒัน ์ 

 
กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ 
และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

2. นางสาวศรนิธร อนุยโกวิท กรรมการอิสระ  

3. นายโฮ กวง จิง กรรมการ 

4. นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ 

5. นายควน เชท ผูอ้  านวยการ และเลขานกุารบรษัิท 

6. นายเอดมนัด ์ตนั มิน ไฮ   ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน และ 
ผูช้่วยผูอ้  านวยการ –หวัหนา้ฝ่ายการเงินและบญัชี 

7. นางอารวีรรณ ์ศรวีชิชพุงษ์   ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี และผูช้่วยผูอ้  านวยการ –ฝ่ายการเงิน  
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กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน ์ 
 
1. นายธงชยั อานนัโทไทย กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ และ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

2. นายเอเรยีล พี วีรา่ กรรมการอิสระ  

3. นายเอด็ดี ้ซี ฮอก ไล กรรมการ 

4. นางโฮ เรน ยงุ กรรมการที่มใิช่ผูบ้รหิาร 

5. นายชานคราร ์ชานดราน กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

6. นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง้   กรรมการ 

บรษัิทมีกรรมการทัง้หมด 12 ทา่น  มีกรรมการเขา้รว่มการประชมุ 12 ทา่น คิดเป็นสดัสว่นของกรรมการที่เขา้รว่มประชมุรอ้ยละ 100 
 
ที่ปรึกษากฎหมาย 

นายเทพชล โกศล และทีมงานจากบรษัิท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จ ากดั ท าหนา้ที่ท่ีปรกึษากฎหมาย  
 
ผู้สอบบัญช ี

นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีของบรษัิท จากบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
 
ก่อนที่จะน าเสนอวาระต่างๆ ดร. ชิงชยั ไดข้อใหเ้ลขานกุารบริษัทแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนน
ส าหรบัการประชมุนี ้ 
 
นางสาวรตินนัท ์วงศว์ชัรานนท ์ตวัแทนเลขานกุารบริษัท แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนส าหรบั
การประชมุนี ้ดงันี ้
 
1. ในการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดไวว้า่ ผูถื้อหุน้แตล่ะคนมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรอืหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 

2. ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะที่ไดร้บัมอบหมายใหอ้อกเสียงลงคะแนน เมื่อประธานแจง้ให้
ออกเสียงลงคะแนน ขอใหท้ี่ประชุมลงมติโดยออกเสียงลงคะแนนในระบบตามวาระที่เก่ียวขอ้ง ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่
ประสงคจ์ะออกเสียง “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด กรุณากดปุ่ มสญัลกัษณรู์ปกราฟ โดยเลือกวาระ
นัน้ๆ หรือ กดที่แถบแสดงสถานะการประชุมของวาระนัน้ และใหท้ าเครื่องหมายในช่อง “ไม่เห็นดว้ย” หรือ“งดออก
เสียง” ในโปรแกรมการลงคะแนน ทัง้นี ้เฉพาะกรณีคสัโตเดียนโปรดระบจุ านวนคะแนนเสยีงใน  แตล่ะช่องที่ประสงค์
จะลงคะแนน  

3. ผูร้บัมอบฉนัทะที่ไดร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ โดยในหนงัสือมอบฉนัทะที่ถือมานัน้ผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนไว้
ลว่งหนา้ในทกุวาระก่อนเริม่การประชุมแลว้ ผูร้บัมอบฉนัทะท่านนัน้ไมต่อ้งออกเสียงลงคะแนนในระหวา่งการประชุม 
เนื่องจากบรษัิทไดเ้ก็บและบนัทกึการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะตัง้แตช่่วงลงทะเบียนแลว้  
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4. ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะ (ยกเวน้กรณีผูล้งทนุต่างประเทศที่แต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศ
ไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได ้กล่าวคือ ต้องออกเสียง
ลงคะแนนดว้ยจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดวา่ “เห็นดว้ย” หรอื  “ไมเ่ห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” เทา่นัน้ 

5. คัสโตเดียนที่ไดร้บัแต่งตั้งโดยผูล้งทุนในต่างประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด หรือแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนในแตล่ะวาระได ้กลา่วคือ สามารถแบง่จ านวนคะแนนเสียงที่ “เห็นดว้ย” จ านวนคะแนนเสียงที่ ”ไมเ่ห็นดว้ย” 
และจ านวนคะแนนเสยีงที่ “งดออกเสยีง” ได ้  

6. ในการลงคะแนนเสยีงส าหรบัทกุวาระ หากไมม่ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทา่นใดไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง บรษัิท
จะถือวา่ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเห็นชอบหรอืเห็นดว้ยตามจ านวนเสยีงของทา่นตอ่มติที่น  าเสนอ   

7. ในการนบัผลการลงคะแนนเสียง บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” หกัออกจากคะแนน
เสยีงทัง้หมดของผูเ้ขา้รว่มประชมุในแตล่ะวาระ  และคะแนนเสยีงสว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีง   ที่เห็นดว้ย 

8. ขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 32 ก าหนดวา่มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

1) ในกรณีปกติซึ่งไดแ้ก่วาระที่ 1, 2, 3, 4.1 และ 5 ของหนงัสือนดัประชุมสามัญผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ใหถื้อคะแนน
เสียงข้างมากของผูถ้ือหุน้ซึ ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธาน
กรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชีข้าด 

2) หากเป็นกรณีการพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการในวาระที่ 4.2 ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

9. คะแนนเสียงของจ านวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องจากการล็อกอินเขา้รว่มประชุม และล็อคเอา้คอ์อก
จากหอ้งประชุมออนไลนข์องผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะไม่พรอ้มกนั ดงันัน้ จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชุมในแต่ละวาระจึง
อาจมีการเปลีย่นแปลง 

10. ภายหลงัการน าเสนอขอ้มลูในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุซกัถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบั
วาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม  

1) หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งการซกัถาม กรุณากดปุ่ มยกมือ ในช่วงเวลาที่ท่านประธานเปิดโอกาสให้
ซกัถาม เมื่อถึงล าดบัของท่าน บริษัทจะสง่ไมโครโฟนในระบบใหท้่าน ท าใหปุ้่ มการใชไ้มโครโฟนของท่านจะ
แสดงเป็นสีเขียว เมื่อประธานฯ เรียกใหท้่านซกัถามได ้กรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อน
ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น 

2) หากมีการกดปุ่ มยกมือก่อนการเปิดใหซ้กัถาม เจา้หนา้ที่จะเป็นผูก้ดยกเลกิ 

3) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีค  าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไป
สอบถาม หรอืใหค้วามเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ 

 
ดร. ชิงชยั ไดด้  าเนินการเสนอวาระตอ่ที่ประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 
 

ดร. ชิงชัย ไดเ้สนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซึ่งไดส้่งส าเนาให้
ท่านผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสือนดัประชุมแลว้ คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมใหก้าร
รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
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ดร. ชิงชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม  
 
มติ ที่ประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่เขา้รว่มประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียด
ของผลการนบัคะแนน ดงันี ้ 

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 150,342,085 100.00% 

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

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 150,342,085 100.00% 

 
 งดออกเสยีง -ไมม่ี-  

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 150,342,085  
 
หมายเหตุ: * ขอ้บงัคบัของบริษัทระบวุ่า มติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท ส าหรับปี 2563 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท 
ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงาน
ผู้สอบบัญชี 
 
เพื่อความรวดเรว็ในการด าเนินการประชมุ ดร. ชิงชยั ไดเ้ชิญ นางสาวอารีวรรณ ์ศรีวิชชุพงษ์ ผูค้วบคมุดแูล
การท าบญัชี และผูช้่วยผูอ้  านวยการ ฝ่ายการเงิน น าเสนอรายงานกิจการของบริษัท และงบการเงินของ
บรษัิท ส าหรบัปี 2563 ตอ่ที่ประชมุเป็นภาษาไทย  
 
นางสาวอารวีรรณ ์ รายงานใหท้ี่ประชมุทราบดงันี ้
 
ผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 
 
ภาพรวมในปี 2563 
บริษัทมีก าไรก่อนหกัค่าเสื่อมราคา ดอกเบีย้ และภาษี และก่อนรายการพิเศษ 404 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับ 
1,084 ลา้นบาทในปี 2562 เนื่องจากบริษัทไดร้บัผลกระทบอย่างมากจากการระบาดของโรคโควิด-19 และ
ยงัมีการปิดโรงแรมตามค าสั่งของส านกังานจงัหวดัภเูก็ตเพื่อเป็นการช่วยหยดุการแพรก่ระจายของไวรสั  
 
ทัง้นี ้ท าใหก้ลุม่บริษัทมีผลขาดทนุ จ านวน 947 ลา้นบาทหลงัหกัรายการพิเศษในปี 2563 เทียบกบัผลก าไร 
จ านวน 364 ลา้นบาทในปี 2562 
 
ในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 บรษัิทใหค้วามส าคญัใน 4 ดา้น ตอ่ไปนี ้
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1. มาตราการดา้นความปลอดภยัของลกูคา้และพนกังาน 
2. มาตราการการเก็บรกัษาเงินสด 
3. การจดัโปรโมชั่นเพื่อกระตุน้ตลาดการทอ่งเที่ยวจากลกูคา้ภายในประเทศ 
4. การจดักิจกรรมสง่เสรมิการมีสว่นรว่มและผกูพนัของพนกังาน 
 
กิจการโรงแรม  
 
ส าหรบัอตัราการเขา้พกัของโรงแรมบนัยนั ทรี ภูเก็ต โรงแรมองัสนา ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมแคชเซีย ภูเก็ต 
และโรงแรมบนัยนั ทร ีกรุงเทพ อตัราการเขา้พกัและคา่หอ้งพกัโดยเฉลี่ยลดลง เนื่องจากในระหวา่งปี บรษัิท
มีรายไดห้ลกัจากนกัท่องเที่ยวภายในประเทศเท่านัน้ ส่งผลใหร้ายไดต้่อหอ้งพกัในปี 2563 ลดลงเมื่อเทียบ
กบัปีก่อน 
 
กิจการขายอสังหาริมทรัพย ์
 
การขายอสงัหารมิทรพัยใ์นลากนูา่ภเูก็ต ไดร้บัผลกระทบจากจ านวนนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติที่นอ้ยลง แต่บรษัิท
มีเครือข่ายการขายในประเทศจีนที่ไดต้ัง้ขึน้ก่อนหนา้การระบาดของ Covid-19 ช่วยผลกัดนัใหม้ียอดขายได้
ในระดบัหนึง่  
 
บรษัิทมีการสง่เสรมิการขายเพื่อกระตุน้ยอดขาย โดยมุง่เนน้ 
 กิจกรรมทางการขายแบบ online/ offline กบัตลาดหลกัของบรษัิท เช่น ไทย จีน อินเดีย และรสัเซีย 
 การน าเสนออสงัหารมิทรพัยท์ี่หลากหลายซึง่ครอบคลมุก าลงัซือ้ของลกูคา้ทกุระดบั  
 โปรโมชั่นต่างๆ (เช่น แผนการจ่ายช าระแบบระยะยาวดว้ยอตัราดอกเบีย้ต ่า สิทธิการเขา้พกัโรงแรมใน

เครอื)   
 
ในปี 2563 บริษัทรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยจ์ านวน 1,488 ลา้นบาท และมีก าไรขัน้ตน้ 710 
ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 45 ของรายได ้
 
ณ สิน้ปี 2563 บรษัิทมียอดขายที่รอการรบัรูร้ายไดใ้นอนาคตอีกจ านวน 2,473 ลา้นบาท จากโครงการ สกาย
พารค์ ดาวา และ องัสนา โอเช่ียนวิว ซึง่คาดว่าจะรบัรูร้ายไดใ้นปี 2564 และ 2565 เมื่อโครงการก่อสรา้งแลว้
เสรจ็ในปี 2564 หากไมม่ีการยกเลกิสญัญา บรษัิทคาดวา่จะมีเงินสดรบัประมาณ 1,000 ลา้นบาท    
 
รายละเอียดกิจการของบรษัิทปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ที่ไดจ้ดัสง่ใหท้า่นผูถื้อหุน้ทกุทา่นพรอ้มหนงัสือ
นดัประชมุแลว้ การรายงานกิจการของบรษัิท ส าหรบัปี 2563 เป็นการรายงานเพื่อทราบจึงไมม่ีการลงมติ 
 
ตอ่จากนัน้ นางสาวอารวีรรณ ์ไดร้ายงานผลการด าเนินงานทางการเงินของบรษัิท ส าหรบัปี 2563 ตอ่ที่ประชมุ 
 
นางสาวอารีวรรณ ์ไดส้รุปสาระส าคญัของผลการด าเนินงานทางการเงินต่อที่ประชุม ตามที่ปรากฎใน      
งบการเงินของบริษัท ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
แลว้ โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข รวมทัง้ไดว้ิเคราะหร์ายได ้รายจ่าย และผลก าไรของ
กลุม่บรษัิท  
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จากนัน้ นางสาวอารีวรรณ ์ไดร้ายงานความคืบหนา้เก่ียวกบัการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น ซึ่งบรษัิทไดก้ าหนด
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อประโยชนท์างธุรกิจในระยะยาวและเพื่อสรา้งมลูค่าใหก้บัธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน โดยมีนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นเป็นสว่นหนึง่ของนโยบายก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบรษัิท 
 
นางสาวอารีวรรณ ์แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัท ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 ไดผ้ ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการของบริษัท และไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ตามที่ปรากฎในสว่น “งบการเงิน” 
ของรายงานประจ าปีที่ได้ส่งใหท้่านผูถื้อหุ้นทุกท่านพรอ้มหนังสือนัดประชุมแลว้ คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรน าเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิวาระนี ้
 
ดร. ชิงชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม 
 
มติ  ที่ประชมุรบัทราบรายงานกิจการของบรษัิท ส าหรบัปี 2563 และมีมติดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์

ของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิงบการเงินของ
บริษัท ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี พรอ้ม
รายงานผูส้อบบญัชี โดยมีรายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงันี ้ 

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 150,342,085 100.00% 

 ไมอ่นมุตั ิ
 บตัรเสยี 

-ไมม่ี- 
-ไมม่ี- 

0.00% 
0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 150,342,085 100.00% 

 
 งดออกเสยีง ไมม่ี-  

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 150,342,085  
 

หมายเหตุ: * ขอ้บงัคบัของบริษัทระบวุ่า มติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล 
 

ดร. ชิงชยั แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่เมื่อพิจารณาถึงผลขาดทนุจ านวนมากของบริษัทและเพื่อเป็นการส ารอง
เงินสดไวส้  าหรบัช่วงที่สถานการณไ์ม่แน่นอน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 24 
กุมภาพนัธ ์2564 เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 อนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล 
ส าหรบังวดปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
 
ดร. ชิงชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม 
 



 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 หนา้ 7/12 

บริษัท ลากูน่า รีสอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จ ากัด (มหาชน) 
 

     

   
 

มติ  ที่ประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่เขา้รว่มประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการจ่ายงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบังวดปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
โดยมีรายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงันี ้ 

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 150,342,085 100.00% 

 ไมอ่นมุตั ิ -ไมม่ี- 0.00% 

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 150,342,085 99.99% 

   

 งดออกเสยีง -ไมม่ี-  

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 150,342,085  
 
หมายเหตุ: * ขอ้บงัคบัของบริษัทระบวุ่า มติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 4  พิจารณาเร่ืองเกี่ยวกบักรรมการของบริษัท 
 

 4.1 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถงึก าหนดออกตามวาระ 
 

ดร. ชิงชยั แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบวา่ ขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ที่ 13 ก าหนดว่า ในการลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้กรรมการไม่ใชค้ะแนนเสียงแบบสะสมและผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้
ต่อหนึ่งเสียง และขอ้บงัคับบริษัทขอ้ที่  14 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ให้
กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกจากต าแหน่งไปนัน้อาจไดร้บั
เลอืกตัง้เขา้มาเป็นกรรมการใหมไ่ด ้โดยในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 นี ้มีกรรมการ
ที่ถึงก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 ทา่น ไดแ้ก่ 
 
1) นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบรษัิท  และ 

ประธานกรรมการบรหิาร                                                                      

2) นายธงชยั อานนัโทไทย กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ 
และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน                                

3) นางสาวศรนิธร อนุยโกวิท กรรมการอิสระ 

4) นายเอเรยีล พี วีรา่ กรรมการอิสระ 
 
ทัง้นี ้ประวตัิโดยยอ่ของกรรมการท่ีถึงก าหนดออกตามวาระทัง้ 4 ทา่น ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 3 
ของหนงัสอืนดัประชมุ 
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ดร. ชิงชยั แจง้ที่ประชุมว่า จากความเชี่ยวชาญ ความรู ้และประสบการณข์องกรรมการซึ ่ง         
ถึงก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน  คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 
เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 อนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการซึ ่ง        
ถึงก าหนดออกตามวาระในคราวนีท้ัง้ 4 ทา่น กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง 
ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

  
ดร. ชิงชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม  

 
มติ ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถ้ือหุน้ซึ่งเขา้รว่มประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการซึ่งถึงก าหนดออกตามวาระในคราวนีท้ัง้  4 ท่าน 
ไดแ้ก่ นายโฮ กวงปิง นายธงชยั อานนัโทไทย นางสาวศรนิธร อนุยโกวิท และนายเอเรียล พี 
วีรา่ กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยมีรายละเอียดของผลการ
นบัคะแนน ดงันี ้

 
1)  นายโฮ กวงปิง 

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 150,342,085 100.00% 

 ไมอ่นมุตั ิ -ไมม่ี- 0.00% 

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 150,342,085 100.00% 
 

 งดออกเสยีง -ไมม่ี-  

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 150,342,085  
 

2) นายธงชัย อานันโทไทย   
 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 150,342,085 100.00% 

 ไมอ่นมุตั ิ -ไมม่ี- 0.00% 

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 150,342,085 100.00% 
 

 งดออกเสยีง -ไมม่ี-  

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 150,342,085  
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3) นางสาวศรินธร อุนยโกวิท  
 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 150,342,085 100.00% 

 ไมอ่นมุตั ิ -ไมม่ี- 0.00% 

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 150,342,085 100.00% 
 

 งดออกเสยีง -ไมม่ี-  

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 150,342,085  
 

4) นายเอเรียล พ ีวีร่า 
 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 150,342,085 100.00% 

 ไมอ่นมุตั ิ -ไมม่ี- 0.00% 

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 150,342,085 100.00% 
 

 งดออกเสยีง -ไมม่ี-  

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 150,342,085  
 

หมายเหตุ: * ขอ้บงัคบัของบรษัิทระบวุา่ มติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

 4.2 พิจารณารับทราบค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท 
กรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแล
กิจการ และกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 
ดร. ชิงชยั แจง้ที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดท้บทวนค่าตอบแทน
ส าหรบักรรมการ โดยพิจารณาถึงผลกระทบอย่างรุนแรงของการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ต่อ
ธุรกิจของบริษัท และเสนอใหล้ดค่าตอบแทนลงในอตัรารอ้ยละ 15 จากอตัราในปีก่อนหนา้ของ
แต่ละต าแหน่ง ของคณะกรรมการบริษัท ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ
ก ากับดูแลกิจการ และของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนที่
น าเสนอเป็นตัวเลขที่ได้ปัดให้เป็นจ านวนเต็มหลักพันบาท  โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบ
คา่ตอบแทนตามที่ปรากฏในตาราง ดงันี ้
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คณะกรรมการบริษัท 
 

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน                         
/ คร้ังการประชุม / ท่าน 

(บาท) 

บัตรก านัลสปาและแกลเลอ
ร่ี   / ปี / ท่าน 

2564 2563 2564 2563 
ประธานกรรมการบรษัิท 223,000 262,000  -  - 

กรรมการอิสระ 149,000 175,000 
2,000 เหรยีญสหรฐั  

(ประมาณ 60,000 บาท) 

กรรมการท่ีมใิช่ผูบ้รหิาร 149,000 175,000 
2,000 เหรยีญสหรฐั  

(ประมาณ 60,000 บาท) 
กรรมการ   98,000 115,000  -  - 

 
คณะกรรมการตรวสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ และ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน 

/ คร้ังการประชุม / ท่าน (บาท) 

2564 2563 

ประธานกรรมการ 74,000 87,000 
สมาชิก 38,000 45,000 

 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 อนมุตัิการลด
ค่าตอบแทนกรรมการลงในอตัรารอ้ยละ 15 จากอตัราในปีก่อนหนา้ ส าหรบัค ่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2564 แยกเป็นรายประเภทและต าแหน่งของกรรมการที่ด  ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ และใน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  หากค่าตอบแทนตามที่น าเสนอไดร้บัการอนมุตัิ 
ค่าตอบแทนดงักลา่วจะมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป และเป็นเช่นนีต้ลอดไปในแต่
ละปีจนกว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น  

 
ดร. ชิงชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม  

 
มติ ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง เขา้

รว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิการลดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ     รอ้ยละ 
15 ในแต่ละต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และในคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริหารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ และในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
จากอตัราในปีก่อนหนา้ตามรายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม 2564 เป็นตน้ไป และเป็นเช่นนีต้ลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัท
จะมีมติเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงันี ้
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ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 150,342,085 100.00% 

 ไมอ่นมุตั ิ -ไมม่ี- 0.00% 

 งดออกเสยีง -ไมม่ี- 0.00% 

• บตัรเสยี -ไมม่ี- 0.000% 

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 150,342,085 100.00% 

 

หมายเหตุ: * ขอ้บงัคบัของบริษัทระบวุ่า มติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ในการก าหนดค่าตอบแทนใดๆ ที่
จะจ่ายใหแ้ก่กรรมการ ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่ง
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตง่ตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 2564 
 

ประธาน  แจง้ต่อที่ประชุมว่า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบั
ดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2564 แต่งตั้ง 
นางสาวรุง้นภา เลิศสวุรรณกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 
5872 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ 
เตชวฒันสิรกิุล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4807 และ/หรอื นางสาวเกิดศิร ิกาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ นางก่ิงกาญจน ์อัศวรงัสฤษฎ ์ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4496 ของ
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท ส าหรบัปี 2564 โดยก าหนดค่าสอบบญัชี เป็น
จ านวนเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน 600,000 บาท ทัง้นี ้ประวตัิโดยย่อของผูส้อบบญัชีทัง้ 7 ทา่น ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุ
ท่านแลว้ ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6 ของหนงัสือนัดประชุม รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีตามที่แสดงในตารางตอ่ไปนี ้

(หนว่ย : บาท) 

 2564 2563 

บรษัิท 600,000 860,000 

บรษัิท และบรษัิทยอ่ย  6,600,000 9,240,000 

 
ดร. ชิงชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม 
 
มติ ที่ประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่เขา้รว่มประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และการก าหนดค่าสอบบญัชี ส าหรบัปี 2564 
ตามรายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบรษัิท โดยมีรายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงันี ้  

 



 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 หนา้ 12/12 

บริษัท ลากูน่า รีสอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จ ากัด (มหาชน) 
 

     

   
 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 150,342,085 100.00% 

 ไมอ่นมุตั ิ -ไมม่ี- 0.00% 

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 0.00% 

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 150,342,085 100.00% 

 
 งดออกเสยีง -ไมม่ี-  

รวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 150,342,085  

 
หมายเหตุ: * ขอ้บงัคบัของบริษัทระบวุ่า มติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6  พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ ที่เหมาะสม ถา้มี 
 
ดร. ชิงชยั ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะเสนอเรือ่งอื่นใดเขา้สูท่ี่ประชุมหรือไม่ แต่ไม่มี   
ผูถื้อหุน้ทา่นใดเสนอเรือ่งอื่นใดเขา้สูท่ี่ประชมุอีก  
 
ดร. ชิงชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในเรือ่งอื่นๆ ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม 

 
หลงัจากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามและเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ดร. ชิงชัย ไดส้่งที่ประชุมกลบัให้
ประธานฯ ที่ประชมุ 
 
ประธานฯ กลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุทา่นท่ีมาประชมุ และกลา่วปิดประชมุ  

 
(มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมทัง้สิน้จ านวน 29 ท่าน นบัจ านวนหุน้ได ้150,342,085 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 90.19 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดจ านวน 166,682,701 หุน้) 
 

ปิดประชมุเวลา 15.14 น. 
 
 
 

(นายโฮ กวงปิง)                     
ประธานที่ประชุม 

 

 

 

 
 (นายควน เชท) 

ผู้บันทกึการประชุม  


