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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 
 
บรษัิท ลากนู่า รสีอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ  ากดั (มหาชน) (บรษัิทฯ) ก่อตัง้ในปี 2526 ไดซ้ือ้ที่ดินขนาดใหญ่ ซึง่เดิมเป็นที่ตัง้เหมืองดีบกุรา้งแหง่หนึ่ง
บนหาดบางเทา จงัหวดัภเูก็ต ประเทศไทย โดยตอ่มาไดมี้การพฒันาเป็นโรงแรม ลากนู่า ภเูก็ต ในรูปแบบรสีอรท์พกัตากอากาศครบวงจร   
 
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ) คือ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ นอกจากนี ้บริษัทย่อยยงัประกอบ
ธุรกิจสนามกอลฟ์ ธุรกิจรา้นขายสินคา้ ธุรกิจใหเ้ชา่พืน้ที่อาคารส  านกังาน และธุรกิจขายสิทธิการพกัในที่พกัตากอากาศ 
 
1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1.1  วิสัยทศันแ์ละพันธกิจ 
 

วิสัยทศันข์ององคก์ร  

เป็นผูน้  าในธุรกิจโรงแรมและการพฒันาอสงัหาริมทรพัยใ์นระดบันานาชาติ  ที่มุ่งมั่นรกัษาสิ่งแวดลอ้มและมีความรบัผิดชอบต่อ
สงัคม และท าใหผู้มี้สว่นเก่ียวขอ้งทกุระดบัไดร้บัความพงึพอใจสงูสดุ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการพฒันาธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว 

 
พันธกิจขององคก์ร  

บรษัิทฯ มีพนัธกิจที่ชดัเจนในการส่งเสรมิเป้าหมายทางธุรกิจและสรา้งผลตอบแทนสงูสดุใหก้บัผูถื้อหุน้ พนัธกิจหลกัที่ส  าคญัของ
บรษัิทฯ คือ การสรา้งวฒันธรรมการท างานแบบรว่มมือและประสานงานกันระหวา่งธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือสรา้งความ
ประทบัใจใหแ้ก่ลกูคา้ของโรงแรม สมาชิกสิทธิการพกัในที่พักตากอากาศ และเจา้ของบา้นพกัทกุท่านใน ลากูน่า ภเูก็ต ซึ่งเป็น
พืน้ที่การลงทุนที่ส  าคญัที่สุดของบริษัทฯ และเพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงการพึ่งพาการประกอบธุรกิจใน ลากูน่า ภเูก็ต แต่เพียงแห่ง
เดียวมากเกินไป บริษัทฯ จึงไดข้ยายการลงทนุออกไปนอกจงัหวดัภเูก็ตอย่างตอ่เน่ือง โดยกระจายโครงการลงทนุไปในพืน้ที่ส่วน
อ่ืนๆ ของประเทศไทย ภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนจีน อีกทัง้การแสวงหาแนวทาง
วิธีการด าเนินงานในลกัษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มอนัเป็นส่วนส าคญัเหนือสิ่งอ่ืนใดในพนัธกิจของบริษัทฯ นอกเหนือไปจาก
การสรา้งความเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองจากการขยายธุรกิจ นวตักรรม และการครองสว่นแบง่ตลาดสงูสดุ 
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1.2  การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 

เหตุการณส์ าคัญ 
 

2530   โรงแรมดสุิตธานี ลากนูา่ ภเูก็ต (เดิมชื่อ โรงแรมดสุิต ลากนู่า รสีอรท์) เริม่เปิดด  าเนินการ  

2534   โรงแรมลากนู่า บีช รสีอรท์ เริม่เปิดด  าเนินการ 

2535   โรงแรมเชอราตนั แกรนด ์ลากนู่า ภเูก็ต และ ลากนู่า ภเูก็ต กอลฟ์ คลบั เริม่เปิดด  าเนินการ 

2536   บรษัิทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเริม่ด  าเนินงานกิจการขายอสงัหารมิทรพัย ์
  โดยเริม่ดว้ยการขายหอ้งชดุคอนโดมิเนียม อลัลามนัดา 

2538   โรงแรมบนัยนั ทร ีภเูก็ต ซึง่เป็นโรงแรมแหง่แรกของ บนัยนั ทร ีรสีอรท์ เริม่เปิดด  าเนินการอยา่งเป็นทางการ 

2541   ลากนู่า ฮอลิเดย ์คลบั เริม่เปิดด  าเนินการ 

2545   กลุม่บรษัิทฯ ซือ้ที่ดินที่อยูต่ิดกบั ลากนูา่ ภเูก็ต อีกหนึ่งผืนเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการพฒันาโครงการตอ่ไปในอนาคต 

2548   กลุม่บรษัิทฯ ไดซ้ือ้บรษัิท ไทยวาพลาซา่ จ  ากดั ซึง่เป็นเจา้ของโรงแรมบนัยนั ทร ีกรุงเทพ และอาคารส  านกังาน  

2549   โรงแรมบนัยนั ทร ีลิเจียง สาธารณรฐัประชาชนจีน เริม่เปิดด  าเนินการ และโรงแรมลากนู่า ฮอลิเดย ์คลบั ภเูก็ต  
  รสีอรท์ เริม่เปิดด  าเนินการภายใตธุ้รกิจขายสิทธิการพกัในที่พกัตากอากาศ 

2551  กลุม่บรษัิทฯ ท าสญัญาซือ้ที่ดินเพ่ิมเตมิบรเิวณที่ติดกบั ลากนู่า ภเูก็ต เพ่ือการพฒันาในอนาคต 

2552  กลุม่บรษัิทฯ ลงทนุในกองทนุบนัยนั ทร ีอินโดไชน่า โฮสปิทลัลิตี ้ซึง่ก าลงัด  าเนินการพฒันารสีอรท์แบบครบวงจร 
  ในเมืองเว ้ ประเทศเวียดนาม  

  โรงแรมเอา้ทร์กิเกอร ์ลากนู่า ภเูก็ต รสีอรท์ แอนด ์วิลลา่ เริม่เปิดด าเนินการในเดือนธันวาคม 

2553  ขายโรงแรมดสุิตธานี ลากนู่า ภเูก็ต ในเดือนตลุาคม 

2554  ขายโรงแรมลากนู่า บีช รสีอรท์ ในเดือนพฤษภาคม 

  มีการปิดโรงแรมเชอราตนั แกรนด ์ลากนู่า ภเูก็ต เพ่ือท าการปรบัปรุงโรงแรมครัง้ใหญ่ พรอ้มกบัเปลี่ยนการบรหิาร 
  และชื่อเป็นโรงแรมองัสนา ลากนู่า ภเูก็ต โดยเปิดด าเนินการในเดือนธันวาคม 

2556  ปิดปรบัปรุง ลากนู่า กอลฟ์ ภเูก็ต เพ่ือยกระดบัสนามกอลฟ์ กอลฟ์คลบัและเปิดตวัการบรกิารรถกอลฟ์ 

2558  เปิดตวั ลากนู่า กอลฟ์ ภเูก็ต อีกครัง้ในเดือนมกราคม 

  เปิดตวัโรงแรม แคสเซีย ภเูก็ต อยา่งเป็นทางการในเดือนตลุาคม 

2559  เปิดตวั องัสนา เวเคชั่น คลบั ในเดือนมกราคม 

  เปลี่ยนการบรหิารโรงแรมเอา้ทร์กิเกอร ์ลากนู่า ภเูก็ต รสีอรท์ แอนด ์วิลลา่ เป็น องัสนา วิลลา่ รสีอรท์ ภเูก็ต  
  ในเดือนสิงหาคม 

 บรษัิทฯ ลงทนุเพ่ิมเติมอีกรอ้ยละ 1.25 ในบรษัิท ไทยวา จ ากดั (มหาชน) 

2560  ขายบนัยนั ทร ีลิเจียง และลงทนุในบรษัิท บนัยนั ทร ีไชน่า จ  ากดั 

2561  เปิดตวั โรงแรม แคสเซีย ภเูก็ต เฟส 2  

2562  โรงแรมบนัยนั ทร ีภเูก็ต เสรจ็สิน้การก่อสรา้งวิลลา่ใหมอี่ก 45 หลงั จ  านวนวิลลา่เพิ่มขึน้เป็น 220 หลงั 

  โรงแรมองัสนา ลากนู่า ภเูก็ต เสรจ็สิน้การก่อสรา้งสถานที่จดัการประชมุและนิทรรศการเอเซส (ACES) ซึง่เป็น 
  ศนูยก์ารประชมุที่ใหญ่ที่สดุในจงัหวดัภเูก็ต 

  เปิดตวั เรอืแซฟฟรอน ครูซ กรุงเทพ ในเดือนพฤศจิกายน  
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1.3  โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัทฯ 
 

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบดว้ยธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรพัย ์และธุรกิจส  านักงานใหเ้ช่า โดยการลงทุน        
ที่ส  าคัญส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้การด าเนินงานและการบริหารรีสอรท์ครบวงจรของ ลากูน่า ภูเก็ต ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะภูเก็ต            
ในประเทศไทย รวมถึงการลงทนุในโรงแรมบนัยนั ทร ีและส านกังานใหเ้ชา่ในกรุงเทพฯ 
กลุ่มธุรกิจ 

 

ธุรกิจหลกัๆ ด าเนินการโดยแตล่ะบรษัิทดงันี ้
 
 
 
 
 

 

                

 

 

 

 

ธุรกิจโรงแรม 
BGL 
LBTL 
PGR 
TWPL 
 
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง  
LEL 
LGL 
LSC 
 
ธุรกิจแกลเลอร่ี – ขายสินค้า 
BTG(S) 
BTG(T) 
 
 

ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ 
LBTL 
LHC 
LGL 
LLL 
LRH 
PGR 
TWL 
TWRH 
TWPL 
 
ธุรกิจขายสิทธิการพักในท่ีพัก
ตากอากาศ (Holiday Club) 
AVCI  
CGL 
LHC 
 
เจ้าของท่ีดิน 
BT1 
BT2 
BT3 
BT4 
BTL 
L3 
 
MCP 
PSD 
TLDC 
TWT2 

ธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ี 
อาคารส านักงาน 
TWPL 
TWT 
LRH 

LRH

กิจการ
โรงแรม

กิจการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กิจการใหเ้ช่าพืน้ที่
อาคารส านักงาน
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                     โครงสร้างการถอืหุน้ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ
 

ชื่อเต็มของช่ือยอ่บรษัิท ปรากฎตามเอกสารแนบ 6 

 
1.4  ความสัมพันธกั์บกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุน้ใหญ่ 

 

บรษัิท บนัยนั ทร ีโฮลดิง้ส ์จ  ากดั (BTH) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยสิ์งคโปร ์ด  าเนินธุรกิจหลกัในการบริหารและ
พฒันารีสอรท์ โรงแรม และสปาระดบัหรูภายใตต้ราสญัลกัษณอ์นัเป็นสากล ปัจจบุนั BTH เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ 
ถือหุน้ทางออ้มเท่ากับรอ้ยละ 86.3 ของจ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ  BTH ยังเป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่ทั้ง
ทางตรงและทางออ้มโดยถือหุน้ในอตัราเกินกวา่รอ้ยละ 10 ในบรษัิทยอ่ยหลายบรษัิท และบรษัิทรว่มหนึ่งแหง่ของบรษัิทฯ 
 
บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มที่มี BTH ถือหุน้รว่มอยูด่ว้ยนัน้เป็นบรษัิทที่ประกอบธุรกิจโรงแรมและพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และการขาย
สินค้าที่ระลึกในโรงแรมที่บริหารจัดการโดย BTH ดังนั้น การเข้าถือหุ้นร่วมโดย  BTH ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความช านาญ  และ
ประสบการณท์ัง้ในการพฒันาและบริหารจดัการโรงแรมทั่วโลกภายใตเ้ครื่องหมายทางการคา้ “บนัยนั ทรี” “องัสนา” “แคสเซีย” 
และ “ดาวา” และไดร้บัรางวลัโรงแรมและรีสอรท์ยอดเยี่ยมมากมายจะส่งผลใหบ้ริษัทยอ่ยและบรษัิทรว่มดงักล่าวไดร้บัประโยชน์
จากการใชเ้ครือ่งหมายการคา้ ความมีชื่อเสียง และการชว่ยเหลือในการบรหิารจดัการจาก BTH 
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2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

ธุรกิจหลกัของกลุม่บรษัิทฯ ประกอบดว้ย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และธุรกิจส านกังานใหเ้ชา่ โดยการลงทนุที่ส  าคญัสว่น
ใหญ่จะอยู่ภายใตก้ารด าเนินงานและการบรหิารรีสอรท์แบบครบวงจรของ ลากูน่า ภเูก็ต ซึ่งตัง้อยู่บนเกาะภเูก็ต ในประเทศไทย รวมถึง
การลงทนุในโรงแรมบนัยนั ทร ีกรุงเทพ  

 
2.1  รูปแบบธุรกิจและโครงสร้างรายได้ 

 
2.1.1 รูปแบบธุรกิจ 

 
ธุรกิจโรงแรม 

 
โรงแรม  

 
กลุม่บรษัิทฯ เป็นเจา้ของโรงแรมและรสีอรท์ 2 แห่งในจงัหวดัภเูก็ต และอีก 1 แห่งในกรุงเทพฯ ซึ่งทกุแห่งเป็นโรงแรมและ
รีสอรท์ระดับบนที่มีความหรูหรา กลุ่มบริษัทฯ ยังเป็นเจา้ของโรงแรมอ่ืนอีก 2 แห่งใน ลากูน่า ภูเก็ต ซึ่งด  าเนินการ
ใหบ้รกิารในรูปแบบของโรงแรม และโรงแรมซึ่งใหบ้ริการส  าหรบัธุรกิจขายสิทธิการพกัในที่พกัตากอากาศ โรงแรมแต่ละ
แห่งให้บริการด้านห้องพักที่มีความหลากหลาย ซึ่งเพียบพรอ้มไปด้วยบาร ์ห้องอาหาร สระว่ายน ้า ฟิตเนส ห้อง
ประชมุสมัมนา บิสซิเนส เซ็นเตอร ์และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ อีกมากมาย  

 
กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจา้ของหอ้งพักโดยส่วนใหญ่ในแต่ละโรงแรม โดยหอ้งพักบางส่วนมีผูล้งทุนในอสังหาริมทรพัยข์อง
บริษัทเป็นเจา้ของ โดยผู้ลงทุนเหล่านัน้ไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทนุโดยการเขา้รว่มกับโครงการบริหารจดัการของ
โรงแรมซึง่เป็นการใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือน าไปใหแ้ขกของโรงแรมเขา้พกัอาศยั และมีหอ้งพกับางสว่นที่ขายในรูปแบบ
การเป็นสมาชิกของฮอลิเดยค์ลบั 

 
โรงแรม สถาน

ทีต้ั่ง 
เปิด

ด าเนินการ 
จ านวนห้องพัก 
ทีก่ลุ่ม LRH เป็น

เจ้าของ 
(ทีด่ าเนินงาน)* 

บริษัท 
 (ร้อยละการถือหุ้น 
โดย กลุ่ม LRH) 

บริหารงานโดย 

โรงแรมบนัยนั ทรี ภเูก็ต บางเทา 
ภเูก็ต 

2538 144 (220) LBTL 
(รอ้ยละ 100) 

บรษัิท บนัยนั ทรี โฮเทล็ แอนด ์
รีสอรท์ จ ากดั และ 
บรษัิท บนัยนั ทรี โฮเทล็ แอนด ์
รีสอรท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

โรงแรมองัสนา ลากนู่า 
ภเูก็ต 

บางเทา 
ภเูก็ต 

2554 328 (372) BGL 
(รอ้ยละ 100) 

บรษัิท บนัยนั ทรี โฮเทล็ แอนด ์
รีสอรท์ จ ากดั และ 
บรษัิท บนัยนั ทรี โฮเทล็ แอนด ์
รีสอรท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

โรงแรมบนัยนั ทรี 
กรุงเทพ 

สาทร 
กรุงเทพฯ 

2545 
 

305 (327) TWPL 
(รอ้ยละ 100) 

บรษัิท บนัยนั ทรี โฮเทล็ แอนด ์
รีสอรท์ จ ากดั และ  
บรษัิท บนัยนั ทรี โฮเทล็ แอนด ์
รีสอรท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

โรงแรมองัสนา วิลลา่  
รีสอรท์ ภเูก็ต  

บางเทา 
ภเูก็ต 

2552 15 (63) BGL 
(รอ้ยละ 100) 

บรษัิท บนัยนั ทรี โฮเทล็ แอนด ์
รีสอรท์ จ ากดั 

โรงแรมแคสเซยี ภเูก็ต บางเทา 
ภเูก็ต 

2558 90 (334) PGR 
(รอ้ยละ 100) 

บรษัิท บนัยนั ทรี โฮเทล็ แอนด ์
รีสอรท์ จ ากดั และ 
บรษัิท บนัยนั ทรี โฮเทล็ แอนด ์
รีสอรท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

โรงแรมลากนู่า ฮอลเิดย ์
คลบั ภเูก็ต รีสอรท์** 

บางเทา 
ภเูก็ต 

2549 77 (77) LHC 
(รอ้ยละ 100) 

บรษัิท บนัยนั ทรี โฮเทล็ แอนด ์
รีสอรท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

*  จ านวนหอ้งพกัท่ีแสดงในวงเล็บ ไดร้วมจ านวนหอ้งพกัท่ีพฒันาเป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการขายซึง่กลุม่บริษัทฯ เป็นเจา้ของ และจ านวนหอ้งพกัท่ีได้
ขายไปแลว้ในรูปแบบอสงัหาริมทรพัย ์หรือในรูปแบบสมาชิกฮอลิเดยค์ลบั 

**  อยูภ่ายใตธุ้รกิจขายสิทธิการพกัในท่ีพกัตากอากาศ ตามการจดัประเภททางบญัชี 
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กิจการทีเ่ก่ียวเน่ืองกับธุรกิจโรงแรม  
 

ลากูน่า ภูเก็ต ด  าเนินการภายใตแ้นวคิดรีสอรท์แบบครบวงจร จึงมีการจัดหาสิ่งอ  านวยความสะดวกนานัปการเพื่อ
สนับสนนุแนวคิดการด าเนินธุรกิจดงักล่าว โดยกลุ่มบริษัทฯ เป็นเจา้ของและด าเนินกิจการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจโรงแรมเอง 
ดงันี ้

 
กิจการทีเ่ก่ียวเน่ืองกับ 

ธุรกจิโรงแรม 
เปิด

ด าเนินการ 
บริษัท  

(ร้อยละการถอืหุ้น
โดย กลุ่ม LRH) 

ประเภทธุรกิจ / ส่ิงอ านวยความสะดวก 

ลากนู่า เซอรว์ิส  2534 LSC 
(รอ้ยละ 72.9) 

ใหบ้รกิารท่ีส  าคญัแก่โรงแรม ไดแ้ก่ การบรกิารซกัรีด การ
ใหบ้ริการน า้ประปา การรบัส่งระหว่างโรงแรม การจัด
สวน การบ ารุงรกัษาพืน้ท่ีส่วนกลาง ใหบ้รกิารเตน็ทแ์ละ
สิ่งอ านวยความสะดวก การรบัส่งพนักงาน รวมถึงการ
ท าการตลาดและบริการส่วนกลางอ่ืนๆ ส  าหรบัโรงแรม
ใน ลากนู่า ภเูก็ต และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกนั 

คาแนล วิลเลจ 2537 LRH             
(รอ้ยละ 100) 

เป็นศนูยก์ารคา้ทนัสมยั ตัง้อยู่บนเนือ้ท่ี 10 ไร่ ภายใน 
ลากูน่า ภูเก็ต  

บนัยนั ทรี แกลเลอรี่ และ 
องัสนา แกลเลอรี่ 

2539 BTG(T) 
(รอ้ยละ 51),  

BTG(S) 
(รอ้ยละ 51)   

เป็นร้านค้าปลีก ท่ี เน้นการจ าหน่ายสินค้า  ศิลปะ 
หัตถกรรมพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์สปา  มีร ้านค้า ท่ี
ด  าเนินงานหรือบริหารงานภายใตบ้รษัิทเหล่านีม้ากมาย
หลายแหง่ทั่วโลก โดย 4 แหง่ตัง้อยู่ใน ลากนู่า ภเูก็ต 

องัสนา เวดดิง้  เชเป้ิล  
(โบสถส์  าหรบัประกอบพิธีวิวาห)์  

2548 BGL 
(รอ้ยละ 100) 

เป็นโบสถ์ส  าหรบัประกอบพิธีวิวาหใ์นโรงแรมแห่งแรก
ของประเทศไทย น าเสนอแพ็กเก็จแต่งงานท่ีมีบริการ
หลากหลายและมีกลุ่มลกูคา้เปา้หมายคือคู่แตง่งานท่ีอยู่
ในตลาดระดบับน 

ลากนู่า ทวัร ์
 

2550 LEL 
(รอ้ยละ 49) 

เริ่มด าเนินการจากการคัดสรรผูใ้หบ้ริการน าเท่ียวจาก
ภายนอกเพ่ือใหบ้รกิารแก่แขกของ ลากนู่า ภเูก็ต โดยใน
กลางปี 2551 ลากูน่า ทัวร ์ซึ่งบริหารจัดการโดยกลุ่ม
บรษัิทฯ ไดเ้ริ่มเสนอทวัรล์อ่งเรือและทวัรใ์นเมือง 

 
ธุรกิจกอลฟ์ 
 
ลากูน่ากอลฟ์ภูเก็ต 
 
ลากูน่ากอลฟ์ภเูก็ต เป็นสนามกอลฟ์ขนาด 18 หลมุ 71 พาร ์ที่ไดร้บัรางวลัชนะเลิศ ตัง้อยู่ภายใน ลากูน่า ภเูก็ต ซึ่งเป็น        
รสีอรท์ที่มีชื่อเสียงระดบัโลก สนามกอลฟ์ไดถ้กูออกแบบโดยผูเ้ชี่ยวชาญมืออาชีพ สามารถรองรบันักกอลฟ์ในทกุระดับ
การเลน่ รวมถึงใหป้ระสบการณใ์นการเล่นกอลฟ์ที่สมบรูณแ์บบ ลากนู่ากอลฟ์ภเูก็ต น าเสนอทางเลือกส าหรบัการสมคัร
สมาชิกรายปี 5 ปี และ 10 ปี พรอ้มทัง้ไดร้บัสิทธิพิเศษส าหรบัสมาชิก 
 
ลากูน่า กอลฟ์ บินตัน 
 
ลากูน่า กอลฟ์ บินตนั เป็นสนามกอลฟ์ขนาด 18 หลมุ 72 พาร ์ตัง้อยู่ภายใน ลากูน่า บินตนั ซึ่งออกแบบโดย เกร็ก 
นอรแ์มน ในปี 2559 - 2560 ลากูน่า กอลฟ์ ไดเ้ช่าสนามกอลฟ์และท าการปรบัปรุงใหม่ และยงัเปิดรบัสมาชิกกอลฟ์ที่
อยู่ในทอ้งถ่ินดว้ย 
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ธุรกิจกอลฟ์ เปิดด าเนินการ บริษัท  
(ร้อยละการถอืหุ้นโดย 

กลุ่ม LRH) 

ประเภทธุรกิจ / ส่ิงอ านวยความสะดวก 

ลากนู่ากอลฟ์ภเูก็ต 2535 LGL (รอ้ยละ 100) สนามกอลฟ์ 18 หลมุ, สไตลร์สีอรท์ 

ลากนู่า กอลฟ์ บินตนั 2559 AVCI (รอ้ยละ 100) สนามกอลฟ์ 18 หลมุ, สไตลร์สีอรท์ 

 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ 
 
ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย ์
  
ธุรกิจการขายอสังหาริมทรพัยเ์สนอขายอสังหาริมทรพัย์เพื่ออยู่อาศัยในหลากหลายแบรนดท์ี่ครอบคลุมถึงการเป็น
บา้นพกัส่วนตวั และทัง้ยงัมีระบบการจดัการแบบโรงแรม ไดแ้ก่ อพารท์เมน้ท ์คอนโดมิเนียม บา้นพกัแบบกึ่งบา้นเดี่ยว
และแบบบา้นเดี่ยว ซึ่งมีทกุระดบัราคาส าหรบัเพื่อการลงทนุและเพื่ออยู่อาศยั ที่พกัโรงแรมแบบเรสซิเดน้ซจ์ะถกูจดัเขา้
เป็นสว่นหนึ่งของหอ้งพกัของโรงแรมที่มีไวเ้พ่ือขาย (hotel inventory) และเจา้ของจะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทนุจาก
การใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ก่แขกของโรงแรม บา้นพกัสว่นตวัสามารถใชเ้ป็นบา้นหลกัหรอืบา้นพกัตากอากาศ และมีการ
บรกิารจดัการอสงัหาริมทรพัยใ์หก้บัเจา้ของ รวมถึงการใหบ้ริการเช่าบา้นพกัและการบ ารุงรกัษาโดยทีมงานบริการหลงั
การขาย ส  าหรบัการพฒันาอสงัหารมิทรพัยปั์จจบุนัที่เปิดขายมีดงันี ้

 

โครงการ สถานทีต่ัง้ ประเภท ราคา 
(ล้านบาท) 

องัสนา บีชฟรอ้นท ์เรสซิเดน้ซ ์ ภเูก็ต อพารท์เมน้ท ์ 37-46 
 องัสนา โอเช่ียนวิว เรสซิเดน้ซ ์

 
ภเูก็ต อพารท์เมน้ท ์ 29-37 

 บนัยนั ทร ีกรุงเทพ กรุงเทพฯ อพารท์เมน้ท ์ 21-24 

บนัยนั ทร ีภเูก็ต ภเูก็ต แกรนด ์เรสซิเดน้ซ ์
บา้นพกัพรอ้มสระวา่ยน า้สองสระ  
บา้นพกั 3 หอ้งนอนพรอ้มสระวา่ยน า้ 

 
 
 

86-123 
63-65 

50 
 
 

แคสเซีย ภเูก็ต ภเูก็ต เซอรว์ิสอพารท์เมน้ท ์
คอนโดมิเนียมเพ่ืออยู่อาศยั 

5-11 
8-11 

ดาวา ภเูก็ต ภเูก็ต เซอรว์ิสอพารท์เมน้ท ์
 

5-9 

ลากนู่า พารค์ 2 ภเูก็ต บา้นเดี่ยว 
ทาวนโ์ฮมแบบกึ่งบา้นเดี่ยว 

21-22 
16-17 

ลากนู่า วลิเลจ   ภเูก็ต เรสซิเดน้ซ ์
อพารท์เมน้ท ์
 
 
 

36-42 
11-29 

สกายพารค์ ภเูก็ต คอนโดมิเนียมเพ่ืออยู่อาศยั 3-11 

 
กลุ่มบริษัทฯ ยังเป็นเจา้ของที่ดินอีกจ านวนมากทั้งภายในและบริเวณใกลเ้คียงกับ ลากูน่า ภูเก็ต ซึ่งอยู่ในแผนงาน          
การก่อสรา้งเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือขายในอนาคต 
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การบริการจัดการอสังหาริมทรัพยห์ลังการขาย 
 
ลากูน่า มีทีมงานบริการหลังการขายที่มีความทุ่มเทและสื่อสารไดห้ลากหลายภาษา พรอ้มใหบ้ริการดา้นการจัดการ
อสังหาริมทรพัยแ์ละโครงการที่หลากหลายใหแ้ก่เจา้ของที่ซือ้อสังหาริมทรพัย์ภายใน ลากูน่า ภูเก็ตจึงท าใหล้ากูน่ามี
ความแตกต่างจากผูป้ระกอบการอสังหาริมทรพัยร์ายอ่ืน  ซึ่งการบริการประกอบดว้ย การใหบ้ริการเช่าบา้นพัก (เช่น 
วนัหยดุพกัผ่อน หรอืเพ่ือการเช่าระยะยาว) การบ ารุงรกัษา (เช่น การท าความสะอาดสระวา่ยน า้ งานช่างทั่วไป การดแูล
สภาพภูมิทัศนโ์ดยรอบ การบริการซ่อมบ ารุง และการบ ารุงรักษาพืน้ที่ส่วนกลาง) ส  าหรบัอสังหาริมทรพัยมิ์ไดมี้การ
บริหารจัดการแบบโรงแรม วัตถุประสงคข์องทีมงานบริการหลังการขาย คือ การเพิ่มความสะดวกในการเป็นเจา้ของ
อสังหาริมทรพัยใ์น ลากูน่า ภเูก็ต โดยเสนอการใหบ้ริการแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียวที่ไม่มีผูป้ระกอบการอสงัหาริมทรพัย์
รายอื่นในภเูก็ตเทียบได ้
 
ธุรกิจขายสิทธิการพักในทีพ่ักตากอากาศ (ฮอลิเดย ์คลับ) 
 
ในเดือนมกราคม ปี 2559 องัสนา เวเคชั่น คลบั เริ่มด  าเนินการขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศในเครืออังสนาและ
บางสว่นในเครอืบนัยนั ทรี ใหแ้ก่สมาชิกซึง่มีระยะเวลา 25 ปี ภายใตร้ะบบการแลกคะแนน (point-based membership) 
ซึ่งมีการบริหารจัดการโดยผูบ้ริหารจัดการดูแลที่เป็นอิสระ ( independent trustee) เพื่อรกัษาสิทธิและประโยชน์ต่างๆ 
ส  าหรบัสมาชิก โดยกลุม่บรษัิทฯ เป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นการขายและการตลาดของ องัสนา เวเคชั่น คลบั เทา่นัน้ 
 
เม่ือมีการเปิดตัว อังสนา เวเคชั่น คลับ ธุรกิจ ลากูน่า ฮอลิเดย ์คลับ เดิมหยุดการขายสิทธิใหก้ับสมาชิกรายใหม่ โดย
สมาชิกฮอลิเดย ์คลบัปัจจบุนัยงัคงมีสิทธิเขา้พกัในรสีอรท์ทกุแหง่ และไดร้บัสิทธิพิเศษตามที่สมาชิกจะไดร้บัเชน่เดิม ในปี 
2560  ลากูน่า ฮอลิเดย ์คลบั ไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็น องัสนา เวเคชั่น คลบั เฮอริเทจ และสมาชิกไดร้บัการเสนอใหย้กระดบัไปสู่
การปรบัเปลี่ยนเป็นสมาชิกภายใตร้ะบบการแลกคะแนน (point-based membership) ที่มีความคลอ่งตวัมากขึน้ 
 
กิจการใหเ้ช่าพืน้ทีอ่าคารส านักงาน 

 
อาคารไทยวา 1 เป็นอาคาร 24 ชัน้ สรา้งดว้ยหินแกรนิต ตัง้อยู่บนถนนสาทรใตแ้ละเป็นหนึ่งในส านักงานแห่งแรกๆ ใน
กรุงเทพฯ ที่สรา้งขึน้ในรูปแบบคอนโดมิเนียม ทัง้อาคารมีพืน้ที่ใชส้อยประมาณ 20,000 ตารางเมตร โดยกลุ่มบริษัทฯ 
เป็นเจา้ของอยู่ 15,389 ตารางเมตร อาคารไทยวา 1 เป็นอาคารที่ไดร้บัการดแูลปรบัปรุงอย่างสม ่าเสมอท าใหส้ามารถ
ด ารงความเป็นอาคารส  านกังานชัน้น าไดต้ลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา 

 
ในปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ ไดด้  าเนินการปรบัปรุงบริเวณล็อบบีข้องอาคาร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับอาคาร
ส านกังานใหม่ๆ  ในบรเิวณใกลเ้คียงที่เพ่ิงเปิดด าเนินงาน 
 
การลงทุนในธุรกิจโรงแรมและรีสอรท์ในต่างประเทศ 

 
กลุ่มบริษัทฯ ยังไดมี้การลงทุนในกองทนุบันยนั ทรี อินโดไชน่า โฮลปิทัลลิตี ้ซึ่งพัฒนารีสอรท์แบบครบวงจรในลากูน่า     
ลงัโก ประเทศเวียดนาม 

 
นอกจากนัน้ กลุ่มบริษัทฯ มีการลงทุนอ่ืนๆ ในต่างประเทศ โดยผ่านบริษัท ทรอปิคอล รีสอรท์ จ ากัด (TRL) และบริษัท 
ไบเบซ อินเวสเมนท ์จ ากดั (BI) ซึง่ลงทนุในโรงแรมหรูหราหลายแหง่ในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิค  
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2.1.2 การพัฒนาทีเ่กิดขึน้ในปี 2563 

การด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการด าเนินงานตามปกติ ในขณะที่สองเดือนแรกของปี
สถานการณค์่อนขา้งคงที่ แต่ในช่วงสิบเดือนต่อมา บริษัทฯ ไดร้บัผลกระทบอย่างมากจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของโควิด-19 และจากจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ลดลง บริษัทฯ จึงไดร้ะมดัระวงัในการรกัษาเงินสดเป็นส าคญั
โดยโรงแรมทกุแห่งลดค่าใชจ้่ายในการจ่ายเงินเดือนจากการลดจ านวนพนักงาน แผนการลาโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง และ
แผนการท างานรบัเงินเดือนแบบยืดหยุ่น มีการควบคมุการใชจ้่ายอย่างเครง่ครดั และการใชข้ัน้ตอนพิจารณาอนมุตัิ
การจ่ายเงินขัน้สงูสดุ การระงบัสญัญาการใหบ้ริการชั่วคราว การเจรจาต่อรองแผนการช าระเงิน การระงบัค่าใชจ้่ายใน
การซือ้สินทรพัย ์โดยอนมุตัิเฉพาะโครงการที ่มีผลต่อการดแูลรกัษาทรพัยส์ิน ชีวิต และความปลอดภยัและตาม
ขอ้ก าหนดบงัคบัไวเ้ท่านัน้ 
 
ชื่อเสียงของโรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ ในการเป็นหนึ่งในรา้นอาหารและเครื่องดื่มที่ดีที่สดุในกรุงเทพฯ ยงัคงโดดเด่น 
และรา้นอาหารที่ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก ไดแ้ก่ แซฟฟรอนครูซ ซึ่งมียอดจองเต็มตลอดทัง้เดือนพฤศจิกายนและ
ธันวาคมที่ผ่านมา รวมทัง้หอ้งอาหารเวอรต์ิโก ้และเวอรต์ิโก ้ท ูที่ไดร้บัความนิยมมาโดยตลอด  โรงแรมบนัยนั ทรี 
กรุงเทพ ประสบความส าเร็จในการดึงดดูกลุ่มลกูคา้ตลาดในประเทศใหม้าเขา้พกัและใชบ้ริการจากโรงแรมได ้

 
นักท่องเที่ยวภายในประเทศใหค้วามสนใจและเดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ตเพิ่มมากขึน้ จากแคมเปญสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในประเทศ ต่างจากในอดีตที่ภเูก็ตไม่ไดเ้ป็นตวัเลือกที่น่าสนใจส าหรบันักท่องเที่ยวในประเทศ  โรงแรมของ
บริษัทฯ ในจงัหวดัภเูก็ตประสบความส าเร็จในการดึงดดูนักท่องเที่ยวเขา้พกัจากการท าแคมเปญและโปรโมชั่นส่งเสริม
การขายที่หลากหลาย และจากนีไ้ป บริษัทฯ ตัง้เป้าที่จะรกัษาตลาดในประเทศนีไ้ว ้และลดการพึ่งพาธุรกิจทวัรจ์าก
ต่างประเทศ 

 
โรงแรมในลากูน่าทัง้หมดรวมตวักันและรว่มจดักิจกรรมโปรโมทการจดังานอีเวน้ตแ์ละโปรโทชั่นที่พกัของโรงแรม
ทัง้หมด เพื่อใหม้ีรายไดเ้ขา้มามากที่สดุ ในบางกรณี โรงแรมแห่งหนึ่งจะจดังานที่ตอ้นรบัแขกจากทกุโรงแรมแทนที่จะ
เป็นโรงแรมทัง้หมดจดังานของตวัเอง ส่งผลใหม้ีการจดัการค่าใชจ้่ายอย่างเหมาะสมและการท างานรว่มกันระหว่าง
กลุ่ม 

 
ในชว่งตน้ปีที่ผ่านมา บนัยนั ทร ีภเูก็ต เสรจ็สิน้การปรบัปรุงล็อบบี ้ใหก้ลบัมาอยูใ่นระดบัมาตรฐานของโรงแรมบนัยนั ทร ี 

 
อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต สามารถใชป้ระโยชนจ์ากศูนยก์ารประชุม ACES ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา มีการจัดงานทั้งของ
หน่วยงานราชการ และงานส่วนตัวอ่ืนๆ จัดขึน้ที่ศูนยก์ารประชุมนี ้ศูนยก์ารประชุมมีขนาดใหญ่ กวา้งพอที่จะรองรบั
มาตรการรกัษาระยะห่างทางสังคม และจัดงานที่มีผูร้ว่มงานเป็นจ านวนมากได ้ องัสนา บีชฟรอ้นท ์เรสซิเดน้ซ ์ถกูส่ง
มอบในเดือนธันวาคม ท าใหมี้หอ้งพกัเพ่ิมขึน้จ  านวน 11 หอ้ง และสระวา่ยน า้เพิ่มในปี 2564 

 
เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อธุรกิจของบริษัทฯ จึงไม่มีการเปิดตัวโครงการ
อสงัหารมิทรพัยใ์หม่ๆ  ในปี 2563   

 
นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ จะยงัคงขยายเครือข่ายพฒันาการขายอสงัหาริมทรพัยน์อกสถานที่ในประเทศจีน รสัเซีย และ
อินเดีย เพ่ือเพิ่มจ านวนแหล่งที่มาของผูซ้ือ้อสงัหาริมทรพัยท์ี่มีศกัยภาพจากช่องทางพนัธมิตร พรอ้มกับการจดักิจกรรม
สง่เสรมิการขายออนไลนอ์ยา่งสม ่าเสมอ 
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2.1.3 โครงการในอนาคต 

 

กลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าในระยะกลางจนถึงระยะยาวยงัมีโอกาสในการเพิ่มผลก าไรและขยายเพิ่มเติมส  าหรบัสิ่งอ  านวย
ความสะดวกที่มีอยู่ในปัจจบุนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เม่ือพบว่าความตอ้งการทัง้ในแง่ของปริมาณหอ้งพกัและที่อยู่อาศัย     
ไดเ้พ่ิมขึน้อยา่งต่อเน่ืองในจงัหวดัภเูก็ตและกรุงเทพฯ โดยนบัจากนี ้กลุม่บรษัิทฯ จะมุง่เนน้กิจการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
ที่เห็นผลเติบโตรวดเรว็ รวมถึงการพฒันาชอ่งทางการขายและกิจกรรมการตลาดออนไลน ์/ ดิจิตอลในประเทศจีน อินเดีย 
และตลาดส าคัญอ่ืนๆ เพื่อกระจายฐานลูกคา้และท าใหโ้ครงการอสงัหาริมทรพัยข์องบริษัทฯ เป็นที่รูจ้ักมากยิ่งขึน้เพื่อ
ขยายการเขา้ถึงผูซ้ือ้ที่มีศกัยภาพโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสรา้งยอดขายอสงัหาริมทรพัยท์ี่แข็งแกรง่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้
มั่นใจวา่กลุ่มบริษัทฯ สามารถด ารงยอดขายต่อปีในระดบัสงู เพ่ือการเจรญิเติบโตของรายไดอ้ยา่งยั่งยืน   

 
โรงแรม 

 
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะด ารงไวซ้ึ ่งภาพลักษณช์ื่อเสียงของการเป็นโรงแรมชัน้น าที่มีความหรูหรา จึงมีการ
ปรบัปรุงและตกแต่งทัง้ในส่วนหอ้งพัก และพืน้ที ่การบริการส่วนกลางใหม่ตามก าหนดเวลาที ่เหมาะสมอย่าง
สม ่าเสมอ  

 
บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถฟ้ืนตัวจากผลกระทบของโควิด -19 โดยการใชว้ิธีการท าาการตลาดที่ขับเคลื่อนดว้ยขอ้มลู 
โดยน าขอ้มลูที่เก็บไดจ้ากลูกคา้มาวิเคราะหเ์พื่อประเมินความตอ้งการของตลาด ในขณะที่ประเทศ ไทยก าลังฟ้ืนตัว  
บริษัทฯ จะมุ่งเนน้ไปที่กลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวที่จะเขา้มาในประเทศ  รูปแบบการจอง และการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่
นักท่องเที่ยวคาดหวงั  การเพิ่มขึน้ของการเดินทางเพื่อพักผ่อนในประเทศ และความตอ้งการในการเขา้พักเป็นระยะ
เวลานานขึน้จนถึงการจองเพื่อเขา้พักในระยะสัน้ๆ เพื่อช่วยกระตุน้อัตราการเขา้พัก  

 
ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย ์

 
กลุ่มบริษัทฯ คาดการณถ์ึงความผันผวนที่จะเกิดขึน้ในปี 2564 เนื่องจากความไม่แน่นอนของตลาดโลกท่ามกลาง
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19 กลุ่มบริษัทฯ ยงัคงด าเนินกลยทุธ์อย่างต่อเน่ืองที่จะปลดล็อคมลูค่าที่ดินว่าง
เปล่าของกลุ่มบริษัทฯ โดยด าเนินการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัยใ์หม่ๆ ซึ่งรองรบัผูซ้ือ้อสงัหาริมทรพัยท์ัง้เพื่อการ
อยู่อาศยัและเพื่อการพกัผ่อน ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ก าลงัวางแผนการเปิดตวัโครงการอสังหาริมทรพัยใ์หม่ๆ ส  าหรบั
กลุ่มลกูคา้ในระดบัเริ่มตน้, ระดบักลาง และระดบัหรูหรา เม่ือสถานการณค์ลี่คลายไปในทางที่ดีขึน้  เนื่องจากตลาดมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กลุ่มบริษัทฯ จึงใชก้ลยทุธ์น าเสนออสงัหาริมทรพัยใ์นราคาเขา้ถึงไดง้่ายในหลายระดบั
ราคา (ราคาต ่ากว่า 10 ลา้นบาท) เพื่อตอบสนองลกูคา้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดลกูคา้เอเชียชัน้กลางที่เพิ่มมากขึน้ 
อาทิเช่น โครงการ แคสเซีย ภเูก็ต ดาวา ภเูก็ต และสกายพารค์ ภเูก็ต และอสงัหาริมทรพัยใ์นราคาระดบักลาง (10-20 
ลา้นบาท) เช่น โครงการ ลากูน่า พารค์ (ทาวนโ์ฮม และบา้นเดี ่ยว) ซึ ่งอสงัหาริมทรพัยใ์นราคาเริ่มตน้และราคา
ระดบักลางนีมี้สดัส่วนยอดขายเป็นจ านวนมาก  
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ธุรกิจขายสิทธิการพักในทีพ่ักตากอากาศ (ฮอลิเดย ์คลับ) 
 

“อังสนา เวเคชั่น คลบั” ยงัคงน าเสนอผลิตภัณฑใ์หม่ๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการแข่งขันที่สงูขึน้ ซึ่งมีความแตกต่างจาก
ผลิตภณัฑก์่อนหนา้ คือ การน าระบบการแลกคะแนนมาใชใ้นการแลกสิทธิส  าหรบัการเขา้พกั ซึ่งมีการบรหิารจดัการโดย
ผูจ้ดัการดแูลหอ้งพกัที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ ( independent trustee) นอกจากนี ้สมาชิกยงัมีสิทธิเขา้พกัในเครอื บนัยนั 
ทร ีที่มีอยู่หลากหลายแห่ง ลกูคา้หลายท่านไม่สามารถใชค้ะแนนในปี 2563 ได ้บริษัทฯ เป็นเพียงผูใ้หบ้ริการดา้นการ
ขายและการตลาดของ องัสนา เวเคชั่น คลบั เท่านัน้ 

 

ธุรกิจกอลฟ์ 
 

สนามกอลฟ์ของทัง้ ลากูน่ากอลฟ์ภเูก็ต และ ลากูน่า กอลฟ์ บินตนั ไดท้  าการปรบัปรุงและออกแบบใหต้รงกับ       

ความตอ้งการของลกูคา้ ผูม้าใชบ้รกิารจะไดพ้บกบัความสนกุสนานและประสบการณท์ี่ทา้ทายความสามารถที่ไม่ซ  า้ใคร 

บนสนามกอลฟ์ที่ถกูออกแบบอยา่งดีส  าหรบัผูท้ี่ชื่นชอบการเลน่กอลฟ์ กลุ่มบรษัิทฯ จะยงัคงมุ่งมั่นสรรหาสิ่งที่เหมาะสม

ส าหรบันักกอลฟ์ตอ่ไป 

 

2.1.4 โครงสร้างรายได้ 

รายไดแ้บง่ตามประเภทของธุรกิจแสดงเป็นจ านวนรอ้ยละ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 % 2562 % 2561 % 

รายไดจ้ากกิจการโรงแรม 1,206,727 43 3,356,259 55 3,572,747 66 

รายไดจ้ากกิจการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 1,572,727 55 2,568,163 42 1,705,618 31 

รายไดจ้ากกิจการใหเ้ชา่พืน้ที่อาคารส านกังาน 35,836 1 91,183 1 98,667 2 

รายไดอ่ื้นๆ  19,028 1 104,022 2 70,036 1 

รวมรายได้ 2,834,318 100 6,119,627 100 5,447,068 100 

 

ธุรกิจที่มีความส าคญัมากที่สดุในกลุม่คือธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ซึง่รายละเอียดของรายไดป้รากฎ
ดังตารางข้างล่าง โดยหมายเหตุ 42 ในงบการเงินของบริษัทฯ ส  าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
แสดงผลการประกอบการจ าแนกตามสว่นงานตามมาตรฐานและหลกัการการบญัชี 
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กิจการโรงแรมโดยรวม 

 

 2563 2562 2561 

อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ)    

องัสนา ลากนู่า ภเูก็ต 20 66 71 

บนัยนั ทร ีภเูก็ต 20 62 65 

บนัยนั ทร ีกรุงเทพ 23 78 80 

แคสเซีย ภเูก็ต 32 67 61 

ค่าเฉล่ีย - โรงแรมของ LRH 24 69 70 
 

ค่าหอ้งพักโดยเฉล่ีย (บาท) 
   

องัสนา ลากนู่า ภเูก็ต        3,909         4,126         4,468 

บนัยนั ทร ีภเูก็ต 13,496       13,203       14,754  

บนัยนั ทร ีกรุงเทพ        3,749        4,740         4,819  

แคสเซีย ภเูก็ต 2,007 2,013 1,998 

ค่าเฉล่ีย - โรงแรมของ LRH        4,634         5,038         5,519 
 

รายได้รวม (พันบาท) 
   

องัสนา ลากนู่า ภเูก็ต 194,367 685,520 764,597 

บนัยนั ทร ีภเูก็ต 307,198 843,781 932,531 

บนัยนั ทร ีกรุงเทพ 300,743 1,005,499 1,078,230 

แคสเซีย ภเูก็ต 99,886 154,216 124,310 

รวมรายได้จากโรงแรมของ LRH 902,195 2,689,017 2,899,668 

ธุรกิจรา้นขายสินคา้ 

   

107,751 191,111 189,279 

กิจการอ่ืนๆ ที่เก่ียวเน่ืองกบักิจการโรงแรม 196,782 476,131 483,800 

รายได้รวมของกิจการโรงแรม 1,206,728 3,356,259 3,572,747 

    

                            
 ผลประกอบการโรงแรมโดยรวม 
  

รายไดร้วมของกิจการโรงแรมปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 64 จากปี 2562  การแพรร่ะบาดของโควิด-19 ท  าใหร้ายไดล้ดลง
อย่างมาก แต่จากการที่บริษัทฯ เรง่ท  าแผนการตลาดในเชิงรุกอย่างหนัก จึงช่วยบรรเทาสถานการณท์ี่เลวรา้ยลงไดบ้า้ง 
ในเดือนเมษายน 2563 โรงแรมทกุแห่งในจงัหวดัภเูก็ตหยดุด าเนินการตามค าสั่งจากผูว้่าราชการจงัหวดัภเูก็ต เพื่อ
ป้องกันการแพรร่ะบาดของโควิด-19 โรงแรมของบริษัทฯ ในจงัหวดัภเูก็ตเปิดใหบ้ริการอีกครัง้ในเดือนกันยายน 2563 
แต่เฉพาะเพียงตลาดลกูคา้ในประเทศเท่านัน้ เน่ืองจากพรมแดนระหว่างประเทศของไทยถกูปิด ซึ่งยงัคงเป็นเช่นนัน้ใน
ขณะที่เขียนรายงานนี ้ นอกจากนี ้ประเทศไทยยงัเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 รอบสองในเดือนธันวาคม 2563 
ถึงเดือนมกราคม 2564 ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจในช่วงเดือนที่น่าจะท าก าไรไดม้ากที่สดุของปี 
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กิจการอสังหาริมทรัพย ์

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 % 2562 

 

% 2561 

(ปรบัปรุง) 

% 

รายได้ 

ธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย*์ 1,498,357 95 2,465,257 96 1,557,542 91 

ธุรกิจขายสิทธิการพกัในที่พกัตากอากาศ 74,370 5 102,906 4 148,076 9 

รายได้รวมของกิจการอสังหาริมทรัพย ์ 1,572,727 100 2,568,163 100 1,705,618 100 

  * รวมรายไดอ่ื้นๆ 

 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
 

ยอดขายอสงัหารมิทรพัยจ์  านวน 48 ยนิูต มลูคา่ขาย 1,488 ลา้นบาท (ไมร่วมรายไดอ่ื้นๆ) ไดถ้กูรบัรูเ้ป็นรายไดใ้นปี 2563 
ซึง่เป็นไปตามหลกัการรบัรูร้ายไดท้างบญัชี    

 
ธุรกิจฮอลิเดย ์คลับ (ขายสิทธิการพักในทีพ่ักตากอากาศ) 

  
ในปี 2563 รายไดจ้ากธุรกิจฮอลิเดย ์คลับ ลดลงรอ้ยละ 28 เน่ืองจากไม่มีลูกคา้จากกลุ่มตลาดลูกคา้หลกัจากการปิด
พรมแดนระหว่างประเทศ บริษัทฯ จึงหยุดการขายสมาชิกทัง้หมดชั่วคราวตัง้แต่เดือนเมษายน 2563 เม่ือผูว้่าราชการ
จงัหวดัภเูก็ตสั่งปิดพืน้ที่เกาะเพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของโควิด-19 
 

รายได้อ่ืนๆ 
(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 2561 

ก าไรจากการประเมินราคาอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ - 86,510 50,618 

รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร 9,191 9,476 11,685 

คา่ธรรมเนียมการจดัการรบั 4,392 4,633 2,553 

อ่ืนๆ 5,445 3,403 5,180 

รายได้อ่ืนๆ  19,028 104,022 70,036 

 
“ก าไรจากการประเมินราคาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน” เก่ียวขอ้งกับอาคารส านักงานใหเ้ช่าที่อาคารไทยวา 1 และ
ศนูยก์ารคา้ปลีกคาแนล วิลเลจ ที่ตัง้อยูใ่น ลากนู่า ภเูก็ต การประเมินราคาอสงัหาริมทรพัยท์ัง้สองแห่งนีจ้ะมีการประเมิน
ราคาทกุปีโดยผูป้ระเมินอิสระ 
 
“รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร” เป็นรายไดจ้ากการใหเ้ชา่อาคาร บนัยนั ทร ีแมเนจเมน้ท ์อคาเดมี ในจงัหวดัภเูก็ต 
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2.1.5 สิทธิและข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจ 
 

สิทธิประโยชนข์องคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ - ไมมี่ 
 

สิทธิประโยชนอ่ื์นๆ - ไมมี่ 
 

ขอ้จ ากดัในการประกอบธุรกิจ - ไมมี่ 
 

2.2  การตลาดและการแข่งขัน 
 

➢ การขายและการตลาด 
                  

 โรงแรม 
 

โรงแรมทัง้หมดในกลุม่บรษัิทฯ และหน่วยธุรกิจทกุแหง่จะตอ้งจดัเตรยีมแผนการขายและการตลาด โดยเป็นสว่นหนึ่งของ
การน าเสนองบประมาณ ซึ่งประกอบดว้ยแผนงานโดยสรุปและตอ้งจดัท างบประมาณรายไดแ้ต่ละประเภท โดยโรงแรม
จะเสนอแผนงานซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงสถิติต่างๆ เปรียบเทียบกับปีก่อนหนา้ รวมถึงการวิเคราะหก์ลุ่มเป้าหมายแยกตาม
ประเภทตลาด การก าหนดราคาหอ้งพกั การจดัโปรโมชั่น และแผนประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

 

ในปี 2563 รายไดค้า่หอ้งพกัจ าแนกตามกลุม่ตลาดลกูคา้ และสดัสว่นของลกูคา้ตามภมิูภาคเป็นดงันี ้
 

 โรงแรมใน ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ 

ตลาดเป้าหมายหลัก/กลุ่มลูกค้า 
 

มากกว่ารอ้ยละ 80 ของรายไดค้่าห้องพัก
ใน ช่ ว ง ฤ ดู ก า ล ท่ อ ง เ ท่ี ย ว เป็ น ต ล า ด
นักท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ ขณะท่ีช่วงนอก
ฤดกูาลท่องเท่ียวจะเป็นตลาดนกัท่องเท่ียว
ในภู มิ ภาคและกลุ่ มลูกค้าท่ี มาประชุม 
สมัมนาและกลุม่ลกูคา้จดัเลีย้งงานแตง่งาน 
 

ประมาณรอ้ยละ 82 ของแขกทั้งหมดเป็น
ตลาดนกัท่องเท่ียว ส่วนท่ีเหลือจะเป็นกลุ่ม  
นกัธุรกิจและกลุม่ลกูคา้ท่ีมาประชมุสมัมนา 
 

สัดส่วนของลูกค้าตามภูมภิาค ตลาดเอเชีย  รอ้ยละ 84 กลุ่มเป้าหมาย
ตลาดในประเทศไทย รอ้ยละ 50 รองลงมา
เป็นสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต ้
ฮ่องกง และ สงิคโปร ์
 

ตลาดยุโรป  รอ้ยละ 14 ส่วนใหญ่มาจาก
รสัเซีย สหราชอาณาจักร เยอรมนี  ฝรั่งเศส 
และสวิตเซอรแ์ลนด ์ 
 
 
โรงแ รม ใน  ลากู น่ า  ภู เ ก็ ต  ก าหนดงบ 
ประมาณเฉพาะตลาดในประเทศส าหรบัไตร
มาสแรกของปี  2564 ตามด้วยการเปิด
ประเทศในโซนเอเชีย ในไตรมาสท่ีสองและ
สาม และเปิดประเทศทั่วโลกในไตรมาสท่ีสี่  
 

ตลาดเอเชีย  รอ้ยละ 80 กลุ่มเป้าหมาย
ตลาดในประเทศไทย รอ้ยละ 35 รองลงมา
เป็นสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต ้
ญ่ีปุ่ น  ไตห้วนั และ สงิคโปร ์
 

ตลาดยุโรป  รอ้ยละ 11 ส่วนใหญ่มาจาก
สหราชอาณาจักร และเยอรมนี รอ้ยละ 5 
มาจากทวีปอเมริกาเหนือ และรอ้ยละ 3 มา
จากออสเตรเลีย 
 
โรงแรมบันยัน  ทรี  ก รุงเทพ  ก าหนดงบ 
ประมาณเฉพาะตลาดในประเทศส าหรบัไตร
มาสแรกของปี  2564 ตามด้วยการเปิด
ประเทศในโซนเอเชีย ในไตรมาสท่ีสองและ
สาม และเปิดประเทศทั่วโลกในไตรมาสท่ีสี่ 
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จากการหยดุด าเนินการและการใหค้วามส าคัญกับตลาดในประเทศมากขึน้ส่งผลใหร้าคาหอ้งพักของโรงแรมทกุแห่ง
ลดลง โรงแรมบนัยนั ทร ีกรุงเทพ ลดอตัราคา่หอ้งพกัลงรอ้ยละ 12 ในปี 2563 โรงแรมในจงัหวดัภเูก็ตลดอตัราค่าหอ้งพกั
ลงรอ้ยละ 35-50 เพื่อใหร้าคาอยู่ในระดบัที่น่าดึงดดูใจเน่ืองจากสภาวะการแข่งขันของตลาดในประเทศที่เพิ่มสงูขึน้ใน
จงัหวดัภูเก็ต ราคาค่าหอ้งพกัจะยงัคงต ่ากว่าปีก่อนหนา้ จนกว่าเที่ยวบินระหว่างประเทศจะไดร้บัอนญุาตเขา้สู่จงัหวัด
ภเูก็ต และการทอ่งเที่ยวระหวา่งประเทศกลบัเขา้สูภ่าวะปกติ ปี 2564 จะเป็นปีแข่งขนักนัดว้ยอตัราการเขา้พกัและการท า
ใหร้าคาคา่หอ้งพกัเฉลี่ยดีขึน้ในปี 2565 และปีตอ่ๆ ไป 
 

 ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย ์
 

จ านวนหอ้งที่ขายไดข้องธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์ในปี 2563 ลดลงอยา่งมากเม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากภาวะวิกฤตจากการ
แพรร่ะบาดของโควิด-19 ส่งผลใหค้วามตอ้งการซือ้ลดลง และสถานการณค์วามวุ่นวายทางการเมืองจากกลุ่มผูช้มุนมุ
ต ่อตา้นรฐับาลในกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ จะพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการขาย
อสงัหารมิทรพัยอ์ยา่งตอ่เน่ือง ดงันัน้ กลยทุธท์างการตลาดที่กลุม่บรษัิทฯ มุง่เนน้จะเป็นดงันี ้

• ขายอสงัหารมิทรพัยท์ี่สรา้งเสรจ็แลว้ และยงัคงเหลือ  

• เจาะตลาดทอ้งถ่ินในประเทศไทย และตลาดที่เกิดขึน้ใหม่ๆ ในภูมิภาค อาทิเช่น สาธารณรฐัประชาชนจีน และ
สาธารณรฐัอินเดีย ในขณะที่ยงัคงรกัษายอดขายที่แข็งแกรง่จากตลาดในปัจจบุนั เชน่ รสัเซีย  

• จดักิจกรรมสง่เสรมิการขายออนไลนเ์พ่ิมขึน้ 

• จดักิจกรรมส่งเสริมการขายนอกสถานทีเพิ่มขึน้ (พนัธมิตรชอ่งทางการขาย และงานกิจกรรมและงานแสดงสินคา้
ประจ า) ในประเทศที่มีการผ่อนคลายขอ้จ ากดัในการเดินทาง 

• จดัท าเอกสารประกอบการขายในหลากหลายภาษา และเพ่ิมชอ่งทางท าการตลาดออนไลน ์/ ดิจิตอล 

• เสนอผลิตภณัฑท์ี่หลากหลายเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัระดบังบประมาณของผูซ้ือ้ และรกัษาผลิตภณัฑท์ี่มีราคาแข่งขัน
ไดใ้นตลาด ส  าหรบักลุม่ผูซ้ือ้เพ่ือการลงทนุหรอืเพ่ืออยูอ่าศยั  

• เปิดตวันวตักรรมสง่เสรมิการขายและสิง่จงูใจทางตลาด เชน่ การผ่อนช าระระยะยาว ดอกเบีย้ต  ่า หอ้งพกัฟร ี การ
เกษียณอาย ุและวีซา่เพ่ือการพ านกัระยะยาวในประเทศไทย ส  าหรบัผูซ้ือ้ชาวตา่งชาต ิ

• พฒันารูปแบบการบรกิารหลงัการขายที่ดีอยา่งตอ่เน่ือง 
  

กลุ่มบริษัทฯ ยงัคงเฝ้าติดตามดูปัจจยัทางการตลาดต่างๆ อย่างใกลช้ิดเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ากลุ่มบริษัทฯ ยงัคงความเป็น
ผูน้  าในธุรกิจนีต้อ่ไป 

  
➢ สถานการณก์ารตลาด 

  

•  จ  านวนนกัทอ่งเที่ยวเดินทางเขา้ประเทศไทยลดลงอยา่งมากเม่ือเทียบกบัปี 2562 โดยการเดินทางระหวา่งประเทศ
จ ากัดอยู่ที่ไตรมาส 1 เท่านัน้ โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางในเดือนมกราคมและกมุภาพนัธ ์การเดินทางเขา้
มาของนักทอ่งเที่ยวชาวจีนเริม่ลดลงในเดือนมกราคม เน่ืองจากรฐับาลจีนแนะน าชาวจีนงดการเดินทาง ซึ่งส่งผล
กระทบในเชิงลบตอ่การเดินทางของนกัทอ่งเที่ยวชาวจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนในปลายเดือนมกราคม การเขา้มา
ของนักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงรอ้ยละ 15 เม่ือเทียบกับปีก่อน จ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางเขา้ประเทศไทยลดลง
จาก 39.9 ลา้นคน เป็น 6.7 ลา้นคนในปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 83 
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• ส าหรบัตลาดภเูก็ต จ านวนผูโ้ดยสารขาเขา้มากกว่าตลาดในประเทศไทยโดยรวมเล็กนอ้ย เน่ืองจากไตรมาสหนึ่ง
ลดลงนอ้ยกวา่ตลาดในประเทศไทยโดยรวม ในปี 2563 จ  านวนผูโ้ดยสารขาเขา้ลดลงรอ้ยละ 63  

• การท่องเที่ยวในภูเก็ตถกูขับเคลื่อนโดยนักท่องเที่ยวชาวจีนและรสัเซียเสมอมา แต่ในปี 2563 ไม่ไดเ้ป็นเช่นนัน้แลว้ 
ในเดือนมกราคม กุมภาพนัธ ์และตน้มีนาคม ยงัคงมีนักท่องเที่ยวชาวจีนและรสัเซียอยู่บา้ง แต่หลงัจากนั้น โรงแรม
ตา่งๆ ก็พึง่พานกัทอ่งเที่ยวในประเทศอยา่งเต็มที่เม่ือเปิดใหบ้รกิาร  

• ตลาดอสงัหาริมทรพัยย์งัคงไดร้บัแรงหนนุจากผลิตภณัฑท์ี่เนน้การลงทนุในราคาที่เหมาะสมพรอ้มทัง้มีโปรแกรม
การจัดการเช่า และ/หรือมีการรบัประกันผลตอบแทน ตลาดลูกคา้หลกัที่ส  าคัญ ไดแ้ก่ จีน รสัเซีย สิงคโปร ์และ
ฮอ่งกง 

 

➢ ภาวะการแข่งขัน 
 

โรงแรม 
   

โรงแรมระดับบนในจังหวัดภูเก็ต รีสอรท์หรูหราในจังหวัดภูเก็ต โรงแรมระดับบนในกรุงเทพฯ 
 

• ดสุิต ธานี ลากนู่า ภเูก็ต 
• เอา้ทร์กิเกอร ์ลากนู่า ภเูก็ต บีช รสีอรท์ 
• เลอเมอรเิดียน ภเูก็ต บีช รสีอรท์  
• เจ ดบับลิว แมรอิอท รสีอรท์ แอนด ์สปา  
• ไฮแอท รเีจนซี่ ภเูก็ต รสีอรท์ 
• พลูแมน อาคาเดีย ภเูก็ต หาดในทอน 
 

 

• อมนัปรุ ี
• ตรสีรา 
• ซิกเซน้ซ ์
• อนนัตรา 

 

• สโุขทยั กรุงเทพ 
• คอนราด กรุงเทพ 
• เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ 
• ดสุิต ธานี กรุงเทพ 
• โซ โซฟิเทล แบงคอก 

 

 
ภูเก็ต: คูแ่ข่งขนัในระดบัเดียวกบัโรงแรมในกลุม่ ลากนู่า ภเูก็ต เป็นโรงแรมระดบับนและรสีอรท์หรูหรา โรงแรมในจงัหวดั
ภเูก็ตยงัคงตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัจากการใหเ้ชา่อสงัหาริมทรพัยซ์ึง่เสนอราคาหอ้งพกัส  าหรบัการเช่าหอ้งพกัระยะยาว
ในอตัราที่สามารถแข่งขนัได ้อีกทัง้การแข่งขนักบัจดุหมายปลายทางการทอ่งเที่ยวอ่ืนในภมิูภาคเดียวกนั  

 
กรุงเทพฯ: จ านวนโรงแรมที่เพ่ิงสรา้งเสรจ็หลายแหง่ในไมก่ี่ปีที่ผ่านมาท าใหป้รมิาณหอ้งพกัในกรุงเทพฯ ลน้ตลาด อีกทัง้
การขยายตวัของโรงแรมแหง่ใหม่ๆ  และเซอรว์ิสอพารท์เมน้ทใ์นกรุงเทพฯ สง่ผลใหก้ารแข่งขนัเพ่ิมสงูขึน้  

 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
 

คูแ่ข่งโดยตรงของธุรกิจอสงัหาริมทรพัยข์อง ลากูน่า ภเูก็ต คือ โครงการอสงัหารมิทรพัยท์ี่ตัง้อยู่แถวริมฝ่ังตะวนัตกเฉียง
เหนือของเกาะภเูก็ต ซึง่สว่นใหญ่เป็นอสงัหารมิทรพัยใ์หม่ที่มีราคาค่อนขา้งสงู สว่นทางดา้นรมิฝ่ังตะวนัออกมีการพฒันา
สาธารณูปโภคนอ้ยกว่าหรือคุณภาพด้อยกว่าและหาดทรายที่สวยงามมีนอ้ย ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมามีโครงการพัฒนา
อสงัหาริมทรพัยใ์นรูปแบบคอนโดมิเนียม/อพารท์เมน้ท ์ที่มีความหนาแน่นของผูอ้ยู่อาศยัมากขึน้ และมีราคาที่เขา้ถึงได้
ง่ายเพ่ิมขึน้เป็นจ านวนมากเน่ืองดว้ยที่ดินมีราคาสงู 
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ลากูน่า ภูเก็ต น าเสนออสังหาริมทรพัยท์ี่มีส่วนผสมของชื่อเสียงโรงแรม คุณภาพ และรูปแบบที่อยู่อาศัยที่มีความ
หลากหลายซึ่งก่อใหเ้กิดความแตกต่างจากคู่แข่ง มีผูพ้ัฒนาอสังหาริมทรพัยม์ากมายรวมทัง้ผูพ้ัฒนาที่ มีส  านักงานใน
กรุงเทพฯ เช่น แสนสิริ ศภุาลยั และ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ ที่ตัง้เป้าหมายจบัลกูคา้กลุ่มที่ตอ้งการอสงัหาริมทรพัย์ราคาต ่า
กวา่ 10 ลา้นบาท โดยตัง้กลุม่เป้าหมายที่เป็นคนไทย ดงันัน้จงึไมไ่ดเ้ป็นคู่แข่งโดยตรงกบัทาง ลากนู่า ภเูก็ต ส่วนผูพ้ฒันา
รายอื่นๆ ก็จะเป็นกลุม่ที่ตัง้เป้าหมายจบัลกูคา้กลุม่ที่ตอ้งการซือ้บา้นหลงัที่สอง ซึง่ผูพ้ฒันากลุม่นีไ้ม่ไดมี้ท  าเลที่ตัง้ที่ดีหรือ
ชื่อเสียงที่แข็งแกรง่นกั 
 

แมว้่าจะมีการพัฒนาแบรนดเ์ขา้สู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง แต่ลากูน่า ภูเก็ต ไดน้ าเสนอโครงการมากมายที่ตรงกับความ
ตอ้งการผูซ้ือ้อสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งแตกต่างจากผูพ้ฒันาโครงการอ่ืนๆ อาทิเช่น มีการพฒันาอย่างตอ่เน่ืองยาวนานเก่ียวกับ
อสงัหาริมทรพัยท์ี่มีคณุภาพ อยูใ่นสภาพแวดลอ้มที่ปลอดภยั สงบรม่รื่น และมีภมิูทศันท์ี่สวยงาม อีกทัง้มีทีมงานที่ไดร้บั
การอบรมมาเป็นอย่างดีในการบริการหลงัการขายเพื่อน าเสนอการบริการภายในบา้นเพื่ออยู่อาศยั ลากูน่า ภเูก็ต         
ยงัน าเสนอสิ่งอ านวยความสะดวกหลากหลายเก่ียวกบัอาหารและสนัทนาการ อาทิ สนามกอลฟ์ 18 หลมุ ที่ตัง้อยู่ใกลท้ี่
พกัอาศยั 

 
➢ กลยุทธด์้านราคา 

 
โรงแรมในจงัหวดัภเูก็ตและกรุงเทพฯ ตา่งด าเนินงานในตลาดที่มีการแข่งขนัสงู ดงันัน้ กลุม่บรษัิทฯ จ าเป็นตอ้งระมดัระวงั 

และพรอ้มปรบัเปลี่ยนกลยทุธ์การตัง้ราคาค่าหอ้งพกัเพ่ือใหท้นักบัสภาวะการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะน าไปสู่อตัรา

คา่หอ้งพกัเฉลี่ยและรายไดต้อ่หอ้งพกัที่ดีที่สดุ  
 

ในภาคธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์การตัง้ราคาที่แข่งขันไดใ้นตลาดเป็นสิ่งจ  าเป็นเพื่อรกัษายอดขายที่แข็งแกรง่ กลุ่มบรษัิทฯ 

จะยงัด าเนินกลยทุธใ์นการน าเสนออสงัหารมิทรพัยใ์นราคายอ่มเยา (ต  ่ากวา่ 10 ลา้นบาท) เชน่ สกายพารค์ โดยมีหอ้งชดุ

ราคาเริ่มตน้ที่ 3 ลา้นบาท จากความส าเร็จของโครงการลากูน่า พารค์ 1 จึงไดมี้การน าเสนอโครงการลากูน่า พารค์ 2 

(อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ืออยู่อาศยัระดบักลาง) สูต่ลาดทาวนโ์ฮม และบา้นเดี่ยวซึง่มีขนาดเนือ้ที่เล็กกวา่อสงัหาริมทรพัยท์ี่เคย

พฒันาในโครงการลากนู่า วิลเลจ เรสซิเดน้ซ ์เพ่ือดงึดดูความน่าสนใจในดา้นราคา  

 
➢ ภาพรวมในสามปี 

 
ภาพรวมแนวโนม้ของธุรกิจยงัขาดความชดัเจนเน่ืองจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา (COVID-19) ซึ่งท  าให้

เศรษฐกิจโลกชะลอตวั และจากการระบาดและพบผูต้ิดเชือ้ใหม่ระลอกที่ 2 และ 3 ในหลายประเทศรวมทัง้ประเทศไทย 

ภาคธุรกิจการบรกิารมีการยกเลิกการจองเป็นจ านวนมากและอตัราการจองชะลอตวัเม่ือเทียบกับปีที่ก่อน ตามที่ไดช้ีแ้จง

ในหัวขอ้ก่อนหนา้ บริษัทฯ จะยังคงใชม้าตรการประหยัดค่าใชจ้่ายอย่างเขม้งวดทั่วทัง้องคก์รซึ่งเริ่มปฏิบัติมาตัง้แต่ปี 

2563 และใหค้วามส าคญักบัทัง้ในตลาดในประเทศไทยและตลาดอ่ืนๆ ที่มีแนวโนม้จะเปิดตลาดในไม่ชา้ โดยยงัคงรกัษา

ความสมัพนัธท์ี่ดีกับคู่คา้ในตลาดกลุ่มเป้าหมายระยะไกลเพ่ือใหม้ั่นใจวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาด

ไดอ้ย่างรวดเรว็เม่ือตลาดเปิด ในช่วงหวัเลีย้วหวัต่อนี ้ภาพรวมสามปีแนวโนม้ธุรกิจของบริษัทฯ ยงัตอ้งรอดสูถานการณ์

ในปี 2564 นีว้า่เป็นไปในทิศทางใด แต่เม่ือสถานการณค์ลี่คลาย ภาวะเศรษฐกิจกลบัมากระเตือ้งขึน้ บรษัิทฯ คาดว่าผล

ประกอบการจะดีขึน้ดว้ยการด าเนินงานโรงแรมที่มีประสิทธิภาพในการบรหิารและลดตน้ทนุเพ่ือน าไปสูธุ่รกิจที่มีผลก าไร

มากขึน้      
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แผนพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานสาธารณะหลกัของภเูก็ต รวมถึงโครงการขยายท่าอากาศยานนานาชาติภเูก็ต การปรบัปรุง

ถนนและระบบคมนาคมขนส่ง และการปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐานอ่ืน ๆ การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใกลจ้ะ

เกิดขึน้แลว้ ซึง่คาดวา่จะชว่ยกระตุน้การทอ่งเที่ยวและผลกัดนัความตอ้งการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

 

ในปี 2563 มีโรงแรมหรูใหม่ 2 แห่งเปิดใหบ้ริการในกรุงเทพฯ ท าใหมี้จ านวนหอ้งพกัเพิ่มขึน้อีก 687 หอ้ง โรงแรมที่เปิด

ใหม่ ไดแ้ก่ โรงแรมคารล์ตนั กรุงเทพ (338 หอ้ง) ตน้ถนนสขุุมวิท และโรงแรมคิมป์ตนั มาลยั กรุงเทพ (349 หอ้ง) ในเขต

ลมุพินี โรงแรมทัง้สองแหง่ตัง้อยูใ่นย่านศนูยก์ลางทางธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯซึ่ มีโรงแรมอ่ืน ๆ ที่เปิดใหบ้ริการรวมจ านวน

หอ้งพกั 1,005 หอ้งในกลุม่โรงแรมระดบับนและระดบักลาง ไดแ้ก่ โรงแรมสเตยบ์รดิจ ์สวีท กรุงเทพ ทองหล่อ (303 หอ้ง) 

โรงแรมโซลาเรีย นิชิเท็ตสึ กรุงเทพ (263 หอ้ง) โรงแรมโอ๊ควดู สวีท กรุงเทพ (228 หอ้ง) โรงแรมวิลล่า เดอ พระนคร (47 

หอ้ง) โรงแรมเดอะ ควอเตอร ์พรอ้มพงษ ์(120 หอ้ง) และ โรงแรมแอชลีย ์(44 หอ้ง) 

 

การแพรร่ะบาดของโควิด-19 ท าใหผู้ป้ระกอบการโรงแรมชะลอการเปิดโรงแรมใหม่ โรงแรม 5 แห่ง จ  านวนหอ้งพกัรวม 

1,575 หอ้ง มีแผนจะเปิดบรกิารในปี 2563 แตบ่างแห่งมีแนวโนม้ที่จะชะลอการเปิดใหบ้รกิารออกไป ไดแ้ก่ โรงแรมสินธร

มิดทาวน ์(475 หอ้ง) โรงแรมสินธร เคมปินสกี ้(285 หอ้ง) โรงแรมโอเรียนท ์เอ็กซเ์พรส กรุงเทพมหานคร ที่คิงเพาเวอร์

มหานคร (154 หอ้ง) โรงแรมโฟรซ์ีซั่นส ์(301 หอ้ง) โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ (101 หอ้ง) และโรงแรมชไตเกนเบิรก์เกอร ์

โฮเทล ริเวอรไ์ซด ์( 259 หอ้ง) หอ้งพักจ านวนมากของโรงแรมใหม่ในกรุงเทพฯ จะส่งผลใหเ้กิดความกดดันต่อตลาด

โรงแรมในกรุงเทพฯ 

 
ก่อนหนา้สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19 ตลาดอสงัหาริมทรพัยย์งัคงมีการเติบโตที่แข็งแกรง่ในช่วงไม่กี่ปี      

ที่ผ่านมาในตลาดระดบัล่างและระดบักลาง เนื่องจากการขยายตวัเพิ่มขึน้ของภาคการท่องเที่ยวและการปรบัปรุง

โครงการสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน (การขยายสนามบิน การขยายถนน ฯลฯ) และก าลงัซือ้ของผูบ้ริโภคเมื่อเทียบกับ

ประเทศอื่นๆ จากสถานการณด์งักล่าวส่งผลต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ตัง้แต่ตน้ปี 2563 กลุ่มโรงแรมส่วน

ใหญ่ไดร้บัผลกระทบจากการยกเลิกการจองหอ้งพกั อนัเนื่องจากการจ ากัดการเดินทาง การยกเลิกของสายการบิน 

และการปิดประเทศอย่างที่ไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน ส่งผลใหธุ้รกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศไทยมีแนวโนม้

ลดลงตามไปดว้ย  

 
มมุมองภาพรวมของกลุม่บรษัิทฯ ในปี 2564 เป็นไปไดย้ากที่จะคาดการณว์า่เม่ือไหรส่ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโค

วิด-19 จะสิน้สดุลง อีกทัง้ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากภาวะตลาดโลกที่เพิ่มขึน้และความเสี่ยงดา้นภูมิศาสตรก์ารเมือง 

เชน่ ความตงึเครยีดทางการคา้ระหวา่งสหรฐัอเมรกิารและจีน ความผนัผวนของตลาดหุน้ อตัราดอกเบีย้ที่สงูขึน้ ฯลฯ ซึ่ง

หากสถานการณเ์ลวรา้ยลงอาจท าใหค้วามเชื่อมั่นของนักลงทนุลดลงและส่งผลใหค้วามตอ้งการอสงัหาริมทรพัยล์ดลง  

อย่างไรก็ตาม ทัง้ภเูก็ตและกรุงเทพฯ ตา่งก็มีศกัยภาพในการดงึดดูนกัท่องเที่ยว โดยสามารถด ารงอยู่ไดท้่ามกลางสภาวะ

ผันผวนหรอืการชะลอตวั แมว้่าในอดีตความวุน่วายทางการเมืองในประเทศไทย เป็นปัจจยัที่ส่งผลท าใหเ้กิดการชะลอตัว 

ของความตอ้งการในการทอ่งเที่ยว และอสงัหารมิทรพัยใ์นจงัหวดัภเูก็ต และกรุงเทพฯ ลดลงก็ตาม แตบ่รษัิทฯ ยงัคงเช่ือมั่น

ในเป้าหมายระยะยาว 

 

 

 

 

 



บริษัท ลากูน่า รีสอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) 
                                 แบบ 56-1 (2563)                                                                                                                                                                                                                                        

19 

2.3  ความคืบหน้าของโครงการ 
 

ความคืบหนา้ดา้นการก่อสรา้งและการขายของโครงการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

โครงการ 
 

จ านวนยูนิต อัตราการ
ก่อสร้าง       
แล้วเสร็จ 

มูลค่า       (ล้านบาท) ทัง้หมด ขายแล้ว ขายแล้ว 
 

รับรู้รายได้ 

โครงการทีส่ร้างเสร็จแล้ว 

บนัยนั ทร ี
กรุงเทพ 
 

699 24 15 63% 15 100% 
บนัยนั ทร ี
ภเูก็ต 
ดบัเบิล้ พลู 
วิลล่า 
 

1,897 26 23 88% 23 100% 
บนัยนั ทร ี
พลู วิลล่า 
 

383 8 7 88% 6 100% 
แคสเซีย 1 1,412 229 195 85% 182 100% 
แคสเซีย 2 744 105 65 62% 62 100% 
แคสเซีย 3 1,704 188 184 97% 183 100% 
ลากนู่า 
พารค์ 1 
ทาวนโ์ฮม 

1,465 155 155 100% 155 100% 
ลากนู่า 
พารค์ 1 วิล
ล่า 

1,476 96 96 100% 96 100% 
ลากนู่า วิล
เลจ เรสซิ
เดน้ซ ์ 7 
 

349 10 10 100% 10 100% 
เดอะลอฟท ์
แอท ลากู
น่า วิลเลจ  

254 22 10 45% 10 100% 
รวม 10,383 863 760 88% 736 100% 

โครงการระหว่างก่อสร้าง 
ดาวา 796 124 39 31% - 40% 
องัสนา 
บีชฟรอนท ์
เรสซิเดน้ซ ์ 

2,110 54 41 76% 27 83%  
องัสนา โอ
เช่ียนวิว 
 

1,087 33 7 21% - 17% 
บนัยนั ทร ี
แกรนด ์เรส
ซิเดน้ซ ์

1,995 19 2 11% 2    34% * 
ลากนู่า 
พารค์ 2 
ทาวนโ์ฮม 

405 28 18 64% 13 64% 
ลากนู่า 
พารค์ 2 วิล
ล่า 

497 25 13 52% 11 62% 
ลากนู่า วิล
เลจ เรสซิ
เดน้ซ ์ 8 
 

671 16 5 31% 5 35% * 
สกาย
พารค์ 
(ใหม่) 
 

2,063 416 278 67% - 5% 
รวม 9,624 715 403 56% 58  

ยอด
รวมทัง้สิน้ 

20,007 1,578 1,163 74% 794  
   

* การก่อสรา้งจะเริ่มเม่ือมีการท าสญัญาซือ้ขาย โดยใชร้ะยะเวลาก่อสรา้ง 1-2 ปี 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
 

3.1  สภาพเศรษฐกิจและสถานการณก์ารทอ่งเทีย่วในประเทศไทย 
 

เน่ืองจากรายไดส้่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ มาจากธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศไทย การด าเนินงานของ
กลุม่บริษัทฯ จึงขึน้อยูก่บัทัง้สภาพเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย รวมถึงธุรกิจการทอ่งเที่ยวในประเทศไทย เหตกุารณต์า่งๆ อาทิเช่น 
เสน่หข์องประเทศไทยในฐานะที่เป็นจดุหมุ่งหมายของนกัทอ่งเที่ยว สภาวะเศรษฐกิจถดถอย การก่อการรา้ย ภยัธรรมชาติ การเพ่ิมขึน้
ของอาชญากรรม ความวุน่วายในประเทศ หรอืการแพรร่ะบาดของโรคตา่งๆ / การระบาดใหญ่ทั่วโลกลว้นแลว้แต่สง่ผลกระทบตอ่การ
ทอ่งเที่ยวในประเทศไทยหรือการลดลงของมลูค่าอสงัหาริมทรพัยใ์นจงัหวดัภเูก็ต และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน 
และผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษัิทฯ ได ้การแพรร่ะบาดของโรคสง่ผลกระทบอยา่งรุนแรง เห็นไดช้ดัเจนจากการแพรร่ะบาดของโรค
ติดเชือ้โคโรน่าไวรสั หรือโควิด-19 ในปี 2563 ซึ่งท  าใหธุ้รกิจของบรษัิทฯ รวมไปถึงอตุสาหกรรมการใหบ้ริการทั่วโลกตกต ่าลงสู่ระดับ
ต ่าสดุตลอดเป็นระยะเวลายาวนานที่สดุเป็นประวตัิการณ ์ ในขณะที่เขียนรายงานนี ้ยงัไมมี่ความชดัเจนวา่ธุรกิจจะกลบัสู่ระดบัที่เคย
เป็นก่อนการระบาดของโควิดเม่ือใด 

 
3.2 สถานการณท์างการเมืองทีไ่ม่แน่นอน 

 
ธุรกิจการทอ่งเที่ยวในประเทศไทยไดร้บัผลกระทบในเชิงลบในชว่งไมก่ี่ปีที่ผ่านมาจากสภาวะการเมืองที่ตงึเครยีด เหตกุารณเ์หลา่นีไ้ด้
ถกูเผยแพรไ่ปยังนานาประเทศและท าใหเ้กิดภาพลักษณ์ในเชิงลบต่อประเทศไทยในแง่ความปลอดภัยในการเดินทางเขา้มาของ
นกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติและนักลงทนุในการเขา้มาลงทนุ สถานการณท์างการเมืองในประเทศที่ไมแ่น่นอน อาจสง่ผลกระทบในเชิงลบต่อ
ธุรกิจการทอ่งเที่ยวและความออ่นไหวของนกัลงทนุ  

 
3.3 การพึ่งพาตลาดลูกค้าหลัก 

 
การพึ่งพาตลาดหลักท าใหเ้กิดความเสี่ยงเมื่อตลาดนั้นเกิดภาวะถดถอยโดยจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ      
หากไม่สามารถหาตลาดอื่นมาทดแทนไดท้นัท่วงที เช่นเดียวกับโรงแรมทัง้หลายในประเทศไทย ตลาดนักท่องเที่ยวชาวรสัเซียและ
ชาวจีนไดก้ลายเป็นตลาดหลกัส  าคญัของกลุ่มบรษัิทฯ ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงนีแ้ละและเริ่มเสาะหา
ตลาดรองและตลาดเกิดใหม ่(เชน่อินเดีย) เพื่อกระจายฐานลกูคา้และลดผลกระทบจากการพึง่พาตลาดใดๆ เพียงตลาดเดียว  

 
3.4     ความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

 
กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราดอกเบีย้เน่ืองจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน ลูกหนีก้ารคา้ระยะยาว เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร และเงินกูย้ืมจากธนาคาร แตเ่น่ืองจากสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินสว่นใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ที่ปรบัขึน้ลงตามอตัราตลาด
หรือมีอัตราดอกเบีย้คงที่ซึ่งใกลเ้คียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ จึงประเมินว่าไม่มีความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราดอกเบีย้         
ที่มีนยัส  าคญัตามที่กลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน บริษัทฯ จงึมิไดใ้ชต้ราสารอนพุนัธเ์พ่ือบรหิารความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้
ดงักลา่ว  

 
3.5 ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 
 

อตัราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อสกุลเงินของจีน สหรฐัฯ รสัเซีย สหราชอาณาจักรและสกุลเงินอ่ืนๆ ของตลาดยโุรปมีแนวโนม้จะ     
สง่ผลกระทบตอ่ราคาสินคา้และบรกิาร และอ านาจการจบัจา่ยใชส้อยของกลุม่บรษัิทฯ ในตลาดเหลา่นี ้
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3.6 กรรมสิทธ์ิในทีด่ิน 
 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไดมี้ข้อถกเถียงเป็นอย่างมากในประเทศไทยเก่ียวกับความถูกตอ้งของกรรมสิทธ์ิการถือครองที่ดินตาม    
เอกสารสิทธ์ิ แมว้่าบรษัิทฯ จะมีความมั่นใจวา่บรษัิทในกลุ่มถือครองกรรมสิทธ์ิในที่ดินทัง้หมดที่ใชใ้นการด าเนินธุรกิจหรอืที่ดินส  าหรบั
การขายในประเทศไทยอย่างถูกตอ้ง แต่บริษัทฯ ไม่สามารถรบัประกันไดว้่าจะไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโตแ้ยง้ในกรรมสิทธ์ิ
เหล่านัน้  ถึงแมว้า่การโตแ้ยง้ในกรรมสิทธ์ิดงักลา่วจะไม่ประสบผลส าเร็จ แต่กระนัน้ก็อาจจะสง่ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจการขาย
อสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทยหากผูซ้ือ้มีความกงัวลวา่กลุม่บรษัิทฯ จะไมส่ามารถโอนกรรมสิทธ์ิที่ถกูตอ้งใหไ้ด ้ 

 
3.7 กฎหมายแรงงานไทย 

 
พนักงานส่วนใหญ่ของกลุ่มบรษัิทฯ มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย กฎหมายแรงงานในประเทศไทยใหก้ารคุม้ครองแรงงานเป็นอย่างมาก 
กฎหมายแรงงานไดห้า้มมิใหบ้รษัิทโดยทั่วไปใหพ้นกังานออกโดยมิไดจ้่ายเงินชดเชย เวน้แตพ่นักงานผู้นัน้จะประพฤติตนไม่เหมาะสม 
ละเวน้การปฏิบตัิตามหนา้ที่ หรอืมีความไม่ซื่อสตัยส์จุริต ดว้ยเหตนีุก้ลุ่มบริษัทฯ จึงมีมาตรการที่จ  ากัดในการลดจ านวนพนักงาน   
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดตน้ทนุหรือเพื่อบรรลวุตัถปุระสงคอื์่นที่คลา้ยคลึงกันในระหว่างที่เกิดวิกฤตการณเ์มื่อไม่นานนี ้  อาทิเช่น 
วิกฤตเศรษฐกิจโลก กลุ่มบริษัทฯ ก็มิไดใ้หพ้นักงานออกแต่อย่างใด แต่ไดน้ าโครงการสมคัรใจลาหยดุงานโดยไม่รบัเงินเดือนมาใช้
แทน กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าในอนาคตอาจจะมีขอ้จ ากัดในการใชโ้ครงการการลาออกโดยสมัครใจต่างๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะตอ้งจ่าย
คา่ชดเชยเป็นจ านวนมากรวมทัง้ใชม้าตรการอื่นๆ ที่คลา้ยคลงึกนั ซึ่งพนกังานที่ถกูเลือกอาจจะเลือกที่จะลาออกโดยแลกกบัเงินชดเชย
ที่จะจา่ยใหเ้ป็นเงินกอ้นรวมทัง้ผลประโยชนอ่ื์น ๆ 

 
3.8 ความเส่ียงในการด าเนินงานธุรกิจโรงแรม 

 
โรงแรมตา่งๆ ของกลุม่บรษัิทฯ ตา่งก็มีความเสี่ยงจากการด าเนินงานในธุรกิจการใหบ้รกิาร โดยความเสี่ยงดงักลา่วประกอบดว้ย 

 

• ฤดูกาลของธุรกิจท่องเที่ยวขึน้อยู่กับปริมาณการท่องเที่ยวและการเดินทางของกลุ่มธุรกิจ/การคา้ ที่แตกต่างกันตลอดทั้งปี     
ดว้ยเหตนีุ ้รายไดข้องกลุม่บรษัิทฯ จงึมีแนวโนม้ที่จะผนัผวนในระหวา่งปี 

• คูแ่ข่งขนัจากโรงแรมรสีอรท์แหง่ใหม่ๆ  ทัง้ในประเทศและภายในภมิูภาค 

• รูปแบบการทอ่งเที่ยวและความนิยมของแหลง่ทอ่งเที่ยวที่อาจเปลี่ยนแปลงไป 

• การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระเบียบทางกฎหมายในประเทศไทย 

• จ านวนหอ้งพกัในพืน้ที่หรือภูมิภาคเดียวกันที่มีมากเกินความตอ้งการหรือความตอ้งการหอ้งพักของลกูคา้ที่ลดลงในบางช่วง
อาจจะสง่ผลกระทบในเชิงลบตอ่อตัราการเขา้พกัและราคาคา่หอ้งพกั 

• การเปลี่ยนแปลงโดยรวมทัง้สภาพเศรษฐกิจในภูมิภาคและทอ้งถ่ิน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการจบัจ่ายใชส้อยของผูบ้ริโภค
และวิถีการทอ่งเที่ยวของประชาชนและปัจจยัอ่ืนๆ ซึง่อาจไมก่่อใหเ้กิดรายไดท้ี่เพ่ิมขึน้  

• สภาวะทางการเมืองในภูมิภาคและทอ้งถ่ิน รวมทัง้สภาพสงัคมซึ่งมีผลกระทบต่อความตอ้งการซือ้ อ  านาจซือ้ของตลาด เช่น 
อาชญากรรม  ความไมส่งบในสงัคมและการก่อการรา้ย 

• โรคระบาด / การระบาดใหญ่ทั่วโลกซึง่มีผลกระทบตอ่การเดินทางและธุรกิจการทอ่งเที่ยว 

• ค าเตือนภยัเก่ียวกบัการทอ่งเที่ยวที่เตือนใหป้ระชาชนชะลอ และ/หรอืหลีกเลี่ยงการเดินทางทอ่งเที่ยว 

• การเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ 

• ความสะดวกในการเดินทางเขา้ประเทศไทยและโดยเฉพาะอยา่งยิ่งจ  านวนเที่ยวบินมายงัประเทศไทยและจงัหวดัภเูก็ต  

• สภาพภมิูอากาศที่แปรปรวนและภยัทางธรรมชาติ  
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3.9 ความเส่ียงในการด าเนินงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
 
ธุรกิจอสงัหารมิทรพัยข์องกลุม่บรษัิทฯ มีความเสี่ยงสืบเน่ืองจากการด าเนินงานในธุรกิจ โดยความเสี่ยงดงักลา่วประกอบดว้ย 
 
• การเปลี่ยนแปลงโดยรวมทั้งสภาพเศรษฐกิจในภูมิภาคและทอ้งถ่ิน สถานการณ์ทางการเมือง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ         

การจบัจา่ยใชส้อยของผูบ้รโิภคและความเช่ือมั่นในตลาดอสงัหารมิทรพัย ์ 

• ความสามารถในการสรา้งผลตอบแทนการลงทนุที่ยั่งยืนซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ความตอ้งการของอสงัหารมิทรพัยใ์นอนาคต  

• การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาและความสามารถในการซื ้อ
อสงัหารมิทรพัยข์องชาวตา่งชาติ 

• การพฒันาการออกแบบอสงัหารมิทรพัยท์ี่มีนวตักรรมและรูปแบบใหม่ๆ  เพื่อการดงึดดูผูซ้ือ้  

• การจัดใหมี้บริการหลังการขายที่มีคุณภาพสงูเพื่อรกัษาความแข็งแกรง่ของความจงรกัภักดีในตราอสงัหาริมทรพัยแ์ละความ
พอใจของผูซ้ือ้  

• การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระเบียบทางกฎหมายในประเทศไทยซึ่งอาจมีผลต่อขอ้จ ากัดของผูซ้ือ้ การพฒันาที่ ดินในอนาคตหรือ
รูปแบบการเสนอขายอสงัหารมิทรพัย ์

• ตน้ทนุการก่อสรา้งที่พุง่สงูขึน้อาจสง่ผลกระทบตอ่อตัราก าไรจากการด าเนินงานหากไมส่ามารถปรบัราคาขายขึน้ได  ้

• ความสามารถในการจัดหาและคงไว้ซึ่งผู้รับเหมาก่อสรา้งอาคารที่มีความสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพได้ตรงตาม
ก าหนดเวลา  

• โรคระบาด / การระบาดใหญ่ทั่วโลก ที่สง่ผลกระทบตอ่การเดินทางและอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยวเน่ืองจากผูซ้ือ้จากตา่งประเทศ
ถือเป็นลกูคา้รายใหญ่ของบรษัิทฯ 

 
ปัจจัยต่างๆ เหล่านีส้ามารถส่งผลเสียต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ฝ่ายจัดการจึงไดใ้หค้วามสนใจในเรื่องต่างๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อจะ
สามารถน ากลยทุธข์องกลุม่บรษัิทฯ มาปรบัใชไ้ดท้นัทว่งทีเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลตอ่การด าเนินงานของกลุม่บรษัิทฯ  
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4.  สินทรัพยท์ีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

 4.1  สินทรพัยท์ี่ใชใ้นการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

(ก)   สินทรพัยห์ลกัที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้              
                        

ชื่อบริษัท ประเภทสินทรัพย ์ สถานทีต้ั่ง ขนาด 
ประเภท 

การถอืสิทธิ 
วัตถุประสงค ์
การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

อาคาร เคร่ืองตกแต่ง
ตดิต้ังและ
อุปกรณ ์

รวม  

บจ. ลากนู่า บนัยนั ทร ี 1.   โรงแรมบนัยนั ทร ีภเูก็ต ภเูก็ต 144 หอ้ง เจา้ของ โรงแรม 1,334  363   1,697 (1) ติดจ านองเงินกู ้1,353 ลา้นบาท 

บจ. บางเทาแกรนด ์ 2.   โรงแรมองัสนา ลากนู่า ภเูก็ต ภเูก็ต 337 หอ้ง เจา้ของ โรงแรม 723 227   950 (2) ติดจ านองเงินกู ้2,147 ลา้นบาท 

บจ. ไทยวาพลาซา่ 3.   โรงแรมบนัยนั ทร ีกรุงเทพ กรุงเทพ 313 หอ้ง เจา้ของ โรงแรม 1,100 451 1,551 (3) ติดจ านองเงินกู ้2,161 ลา้นบาท 

บจ. ภเูก็ต แกรนด ์รสีอรท์ 4.   โรงแรมแคสเซีย ภเูก็ต ภเูก็ต 309 หอ้ง เจา้ของ โรงแรม 190 17 207 (4) ติดจ านองเงินกู ้720 ลา้นบาท 
บจ. ลากนู่า ฮอลิเดย ์คลบั 5.   ลากนู่า ฮอลิเดย ์คลบั ภเูก็ต 79 หอ้ง เจา้ของ โรงแรม  213 35 248 (5) ติดจ านองเงินกู ้250 ลา้นบาท 
บจ. ลากนู่า แกรนด ์ 6.   ลากนู่า ภเูก็ต กอลฟ์ คลบั ภเูก็ต 18 หลมุ เจา้ของ สนามกอลฟ์  - 13 13 อา้งอิง (5)  

บจ. ลากนู่าเซอรว์ิส 7.   ลากนู่าเซอรว์ิส ภเูก็ต 7 ไร ่ เจา้ของ บรกิารสาธารณปูโภคและ
จดัหาสิ่งอ านวยความ
สะดวกในรสีอรท์ 

35 57 92 (6) ติดจ านองเงินกู ้94 ลา้นบาท 

บรษัิทยอ่ยหลายบรษัิท 8.  บนัยนั ทร ีและองัสนา แกลเลอรี ่ ภเูก็ต / กรุงเทพ   7 รา้นคา้                     เจา้ของ รา้นคา้ปลีก 7 6 13 ไมมี่ 

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยหลายบรษัิท 9. อาคาร เครือ่งตกแตง่ ติดตัง้และอปุกรณ ์ ภเูก็ต / กรุงเทพ - เจา้ของ ใชด้  าเนินงาน 267 56 323 ไมมี่ 
           ที่ดิน      รวม  

บรษัิทยอ่ยหลายบรษัิท 10. ที่ดิน กรุงเทพ 2 ไร ่ เจา้ของ ที่ตัง้โรงแรม     992      992 อา้งอิง (3) 

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยหลายบรษัิท 11. ที่ดิน ภเูก็ต 907 ไร ่ เจา้ของ ที่ตัง้ลากนู่า ภเูก็ต             6,567 6,567 อา้งอิง (2),(4),(5) และ (6) 
 
 
 

     รวม 12,653  
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บริษัทฯ มีนโยบายการประเมินราคาสินทรพัยป์ระเภทอาคารและที่ดินโดยผูป้ระเมินอิสระทกุ 3 ปี ราคาประเมินสินทรพัยข์องบรษัิทฯ และบริษัทย่อย ประเภทอาคารเป็นการประเมินราคาตามเกณฑม์ลูค่าตน้ทนุทดแทนสทุธิ 
(Replacement Cost Approach) หรือเกณฑร์ายได ้(Income Approach) และที่ดินเป็นการประเมินราคาตามเกณฑร์าคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษัท ไซมอนลิม และ
หุน้สว่น จ ากดั ผูท้  าหนา้ประเมินราคา คือ   นางสาวนวพร วงศอ์ไุร ผูป้ระเมินหลกัชัน้วฒิุ เลขที่ วฒ. 012 หรอืนายสรุสิทธ์ิ พนัธนาคง ผูป้ระเมินหลกัชัน้วฒิุ เลขที่ วฒ. 013   ในเดือนธันวามคม 2563 มีการประเมินราคาอาคารและ
ที่ดินเพ่ือปรบัมลูคา่ที่เกิดจากผลกระทบโควิด-19 โดยผูป้ระเมินดงักลา่วขา้งตน้  

 
(ข)   อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้ 

 

ชื่อบริษัท ประเภทสินทรัพย ์ สถานทีต้ั่ง ขนาด 
ประเภท 
การถอื
สิทธิ 

วัตถุประสงค ์
การถอืครอง 

มูลค่ายุตธิรรม 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ทีด่นิ/ทีด่นิ
รอการ

พัฒนา/ขาย 

ห้องในอาคาร
ส านักงานและ
ร้านค้าให้เช่า 

รวม  

บมจ. ลากนู่า รสีอรท์ แอนด ์โฮเท็ล 1.   คาแนล วิลเลจ ลากนู่า ชอปป้ิง ภเูก็ต 10 ไร ่ เจา้ของ ใหเ้ชา่รา้นคา้ปลีก 164 - 164 ไมมี่ 
บมจ. ลากนู่า รสีอรท์ แอนด ์โฮเท็ล 2.   ที่ดิน ภเูก็ต 17 ไร ่ เจา้ของ ที่ดินรอการพฒันา/

ขาย 
141  141 ไมมี่ 

บรษัิทยอ่ยหลายบรษัิท 3.   พืน้ที่ส  านกังานอาคารไทยวา 1 กรุงเทพ 16,113 ตรม เจา้ของ ใหเ้ชา่ส  านกังาน - 886 886 อา้งอิง (3)  
บรษัิทยอ่ยหลายบรษัิท 4.   ทาวนโ์ฮม ภเูก็ต 431 ตรม เจา้ของ ใหเ้ชา่ที่พกัอาศยั - 17 17 ไมมี่ 
บรษัิทยอ่ยหลายบรษัิท 5.   ที่ดิน เชียงใหม/่เชียงราย/

แมฮ่อ่งสอน 
1,426  ไร ่ เจา้ของ ที่ดินรอการพฒันา/

ขาย 
203 - 203 ไมมี่ 

     รวม 508 903    1,411  

 

บริษัทฯ มีนโยบายการประเมินราคาสินทรพัย์ประเภทอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุโดยผูป้ระเมินอิสระทกุปี ราคาประเมินอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประเภทหอ้งในอาคารส านักงานและ
รา้นคา้ใหเ้ช่า และที่ดิน/ที่ดินรอการพฒันา/ขาย เป็นการประเมินราคาตามเกณฑร์าคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานลงวนัที่ 31 มีนาคม 2563 โดยบริษัท ไซมอนลิม และหุน้ส่วน จ ากัด ผูท้  าหนา้ประเมินราคา คือ 
นางสาวนวพร วงศอ์ไุร  ผูป้ระเมินหลกัชัน้วฒิุ เลขที่ วฒ. 012 หรอืนายสรุสิทธ์ิ พนัธนาคง ผูป้ระเมินหลกัชัน้วฒิุ เลขที่ วฒ. 013   
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โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยท์ีมี่ไว้เพื่อขาย 

     
โครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ี่มีไวเ้พื่อขายของบรษัิทฯ และบรษัิยยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้

 

ชื่อบริษัท โครงการ ทีต้ั่ง  
โครงการ 

พืน้ทีโ่ครงการ  
 

ประเภท 

การถอืสิทธิ 

จ านวนทีเ่หลือ    
เพือ่ขาย (หลัง) 

มูลค่าตามบัญชี  

(ล้านบาท) 

วันทีก่่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ภาระผูกพัน 

 

บจ. ลากนู่า บนัยนั ทรี  1.  บนัยนั ทร ีดบัเบิล้ พลูวิลลา่ ภเูก็ต 1,353 ตรม เจา้ของ 3 70 มีนาคม 2550 อา้งอิง (1) 
บจ. เอวีซี อินโดนีเซีย   2. เอวีซี อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 1,341 ตรม เจา้ของ 11 33 มกราคม 2551 ไมมี่ 

บจ. ลากนู่า ฮอลิเดย ์คลบั   3. ลากนู่า ฮอลิเดย ์คลบั 
ภเูก็ต/

เชียงใหม/่ 
หวัหิน/ พทัยา 

6,590 ตรม เจา้ของ 43 172 พฤศจิกายน 2551 (7) ติดจ านองเงินกู ้590 ลา้นบาท 

บจ. ภเูก็ต แกรนด ์รสีอรท์  4. แคสเซีย ภเูก็ต เฟส 1 ภเูก็ต 8 ไร ่ เจา้ของ 34 153 พฤศจิกายน 2558 อา้งอิง (4) 
บจ. ภเูก็ต แกรนด ์รสีอรท์  5. แคสเซีย ภเูก็ต เฟส 2 ภเูก็ต 4 ไร ่ เจา้ของ 41 185 พฤษภาคม 2561 อา้งอิง (4) 
บจ. ภเูก็ต แกรนด ์รสีอรท์  6. แคสเซีย ภเูก็ต เฟส 3&4 ภเูก็ต 6 ไร ่ เจา้ของ 5 24 ตลุาคม 2562 อา้งอิง (4) 
บจ. ลากนู่า แกรนด ์  7. ลากนู่า พารค์ 2 ทาวนโ์ฮม และวิลลา่ ภเูก็ต 13 ไร ่ เจา้ของ 23 493 พฤศจิกายน 2562 (11) ติดจ านองเงินกู ้135 ลา้นบาท 
บจ. ลากนู่า บนัยนั ทรี  8. บนัยนั ทรี แกรนด ์เรสซิเดน้ซ ์ ภเูก็ต 19 ไร ่ เจา้ของ 17 434 มิถนุายน 2563 อา้งอิง (1) 
บจ. ทีดบับลวิอาร ์โฮลดิง้ส ์  9. ลากนู่า วิลเลจ เรสซิเดน้ซ ์8 ภเูก็ต 24 ไร ่ เจา้ของ 11 113 สิงหาคม 2563 ไมมี่ 
บจ. ทีดบับลวิอาร ์โฮลดิง้ส ์ 10. สกาย พารค์ ภเูก็ต 7 ไร ่ เจา้ของ 416 135 ตน้ปี 2565 ไมมี่ 
บจ. บางเทา แกรนด ์ 11. ลากนู่า บีช ฟรอ้นท ์ ภเูก็ต 9 ไร ่ เจา้ของ 25 473 ตลุาคม 2563 (8) ติดจ านองเงินกู ้1,400 ลา้นบาท 

บจ. บางเทา แกรนด ์
12. ลากนู่า โอเชี่ยน วิว ภเูก็ต 2 ไร ่ เจา้ของ 33 211 หยดุการก่อสรา้ง

ชั่วคราว 
(9) ติดจ านองเงินกู ้800 ลา้นบาท 

บจ. ลากนู่า แกรนด ์ 13. ดาวา เรสซิเดน้ท ์ ภเูก็ต 2 ไร ่ เจา้ของ 124 183 หยดุการก่อสรา้ง
ชั่วคราว 

(10) ติดจ านองเงินกู ้298 ลา้นบาท 

บรษัิทยอ่ย 14. ที่ดินรอการพฒันา ภเูก็ต 924 ไร ่ เจา้ของ - 1,389 - ไมมี่ 
บรษัิทยอ่ย  15. อ่ืน ๆ ภเูก็ต - เจา้ของ - 97 - ไมมี่ 

    รวม 786     4,165   
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สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 
 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบดว้ยค่าความนิยมจ านวน 57 ลา้นบาท จากการเขา้ซือ้บริษัท ไทยวา
พลาซ่า จ ากัด ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ในปี 2548 และค่าความนิยมจ านวน 351 ลา้นบาท จากการเขา้ซือ้บริษัท ลากูน่า บนัยนั 
ทร ีจ  ากดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 49 ในปี 2545  

 

บรษัิทฯ บนัทกึมลูคา่เริม่แรกของคา่ความนิยมในราคาทนุซึง่เทา่กบัตน้ทนุการรวมธุรกิจสว่นที่สงุกวา่มลูคา่ยตุิธรรมของสินทรพัย์
สทุธิที่ไดม้า หากมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้าสงูกว่าตน้ทนุการรวมธุรกิจ บรษัิทฯจะรบัรูส้่วนที่สงูกว่านีเ้ป็นก าไรใน
สว่นของก าไรหรอืขาดทนุทนัที 
 

บรษัิทฯ แสดงคา่ความนิยมตามราคาทนุหกัคา่เผ่ือการดอ้ยคา่สะสมและจะทดสอบการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยมทกุปีหรอืเม่ือใด
ก็ตามที่มีขอ้บง่ชีข้องการดอ้ยคา่เกิดขึน้ 
 

เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยคา่  บรษัิทฯ จะปันสว่นคา่ความนิยมที่เกิดขึน้จากการรวมกิจการใหก้บัหน่วยสินทรพัยท์ี่
ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสด) ที่คาดว่าจะไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้จากการรวมกิจการ และ
บรษัิทฯจะท าการประเมินมลูคา่ที่คาดวา่จะไดร้บัคืนของหน่วยของสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดแตล่ะรายการ (หรอืกลุม่ของหน่วย
ของสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสด) หากมลูคา่ที่คาดวา่จะไดร้บัคืนของหน่วยของสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดต ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชี  
บรษัิทฯ จะรบัรูข้าดทนุจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรอืขาดทนุ และบรษัิทฯ ไม่สามารถกลบับญัชีขาดทนุจากการดอ้ยคา่ที่
เก่ียวขอ้งกบัคา่ความนิยมไดใ้นอนาคต 

 

 4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

บรษัิทฯ มีนโยบายในการลงทนุในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มที่ด  าเนินกิจกรรมทางธุรกิจเดียวกนักบับรษัิทฯ และมีศกัยภาพในการ
เติบโตในอนาคต โดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนที่เหมาะสมเม่ือมีการลงทุน การลงทุนจะตอ้งผ่านการพิจารณาและไดร้บัมติ
เห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืฝ่ายบรหิาร ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขนาดของการลงทนุ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

 

• มลูคา่การลงทนุมากกวา่ 10 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ 

• มลูค่าการลงทนุระหวา่ง 5-10 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิรว่มกัน โดยประธานกรรมการบรหิารและกรรมการ
บรษัิทฯ ทา่นใดทา่นหนึ่งจ  านวน 1 คน 

• มลูคา่การลงทนุนอ้ยกวา่ 5 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากประธานกรรมการบรหิาร 
 

ส าหรบับริษัทย่อย บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้กรรมการเขา้รว่มบริหารงานในบริษัทย่อยตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุน้อยู่ เพื่อก าหนด
นโยบายที่ส  าคญั บรหิารและควบคมุการด าเนินธุรกิจของบรษัิทยอ่ยใหเ้ป็นไปในทิศทางที่สอดคลอ้งกบันโยบายหลกัของบรษัิทฯ 
เพ่ือใหม้ั่นใจวา่บรษัิทฯ และผูถื้อหุน้จะไดร้บัผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทนุ 
 

ส าหรบับรษัิทรว่ม บรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง้กรรมการเขา้รว่มบรหิารงานในบริษัทรว่มตามสดัสว่นที่บรษัิทฯ ถือหุน้อยูเ่ทา่นัน้ บรษัิทฯ จึง
ไมมี่อ านาจในการควบคมุการบรหิารงานในบรษัิทรว่มแตอ่ยา่งไร 
 

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารมีความมุ่งมั่นในดา้นนโยบายการลงทนุ  โดยพยายามเสาะหาโอกาสในการลงทุนทัง้ภายในและภายนอก     
ลากนู่า  ภเูก็ต ที่มีผลตอบแทนจากการลงทนุใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม 

 
 



บริษัท ลากูน่า รีสอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) 
                                 แบบ 56-1 (2562)                                                                                                                                                                                                                                

 

 27 

 

 4.3   การเปิดเผยราคาประเมินทรัพยสิ์น 

 

บรษัิทฯ มีนโยบายการประเมินราคาสินทรพัยโ์ดยผูป้ระเมินอิสระทกุ 3 ปี ส  าหรบัทรพัยส์ินประเภทอาคารเป็นการประเมินราคา
ตามเกณฑม์ลูค่าตน้ทุนทดแทนสทุธิ (Replacement Cost Approach) หรือเกณฑร์ายได ้(Income Approach) และที่ดินเป็น
การประเมินราคาตามเกณฑร์าคาตลาด (Market Approach) และมีนโยบายการประเมินราคาสินทรพัยโ์ดยผูป้ระเมินอิสระทกุปี 
ส  าหรบัทรพัยส์ินประเภทหอ้งในอาคารส านักงานและรา้นคา้ใหเ้ช่า  และที่ดินรอการพัฒนา/ขาย เป็นการประเมินราคาตาม
เกณฑร์าคาตลาด (Market Approach)  
 
ส าหรบัปี 2563 การระบาดของ COVID-19 ยังคงมีอย่างต่อเน่ืองส่งผลใหเ้ศรษฐกิจชะลอตัวและส่งผลกระทบต่อธุรกิจเกือบ
ทัง้หมดในอตุสาหกรรมการบริการในประเทศไทย บริษัทฯ จึงมีการประเมินราคาที่ดินและอาคารเพ่ือใหแ้น่ใจว่า บริษัท ฯ ได้
แสดงมลูคา่ยตุิธรรม ณ สิน้ปี 
 
รายละเอียดเก่ียวกับประเภททรพัยส์ินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมิน วตัถปุระสงคก์ารประเมิน ชื่อผูท้ี่ท  าหนา้ที่ประเมิน
ราคา และวนัที่ประเมิน ตามที่ปรากฎในหวัขอ้ 4.1  
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

ณ วนัที่จดัท  ำรำยงำนนี ้ขอ้พิพำททำงกฎหมำยที่อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินคดีหรอืขอ้พิพำทยงัไม่สิน้สดุ โดยมีบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 
เป็นคูค่วำมหรอืคูก่รณี เป็นขอ้พิพำททำงกฎหมำยในคดียอ่ยซึง่ไมมี่ผลกระทบอยำ่งมีนยัส  ำคญัตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิทฯ 
 
ขอ้พิพำทในคดียอ่ย โปรดดขูอ้ 46.1 – 46.4 ของหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมของบรษัิทฯ 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 
 6.1 ข้อมูลทั่วไป 
 
 6.1.1 บริษัททีอ่อกหลักทรัพย ์

 
 

 
    

   
ช่ือบริษัททีอ่อกหลักทรัพย ์ : บรษัิท ลากนู่า รสีอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ” หรอื “LRH”) 

 

ประกอบธุรกิจ : ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัย ์ นอกจากนี ้บริษัทย่อยยังประกอบ
ธุรกิจสนามกอลฟ์ ธุรกิจรา้นขายสินคา้ ธุรกิจใหเ้ช่าพืน้ที่อาคารส านักงานและรีสอรท์  และธุรกิจ 
ขายสิทธิการพกัในที่พกัตากอากาศ 
 

ทะเบียนบริษัทเลขที ่ : 0107535000371 
 

ทุนจดทะเบียน : 2,116,753,580 บาท 
 

ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว : 1,666,827,010 บาท 
 

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่                    : อาคารไทยวา 1 ชัน้ 7, 22 และ 24  
21/17 บี, 21/17 ซี, 21/65, 21/66 และ 21/68 
ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
 

ทีต่ัง้ส านักงานสาขา  : 390/1 หมูท่ี่ 1 ถนนศรสีนุทร ต  าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต 83110 ประเทศไทย  
  

Homepages  : www.lagunaresorts.com (เว็บไซตธ์ุรกิจ) 
www.lagunaphuket.com (เว็บไซตก์ารตลาด)   
 

โทรศัพท ์  : ส านกังานใหญ่ กรุงเทพฯ    66 (0) 2677 4455       
ส านกังาน ลากนู่า ภเูก็ต    66 (0) 7636 2300 
 

โทรสาร   : ส านกังานใหญ่ กรุงเทพฯ  66 (0) 2285 0733  
ส านกังาน ลากนู่า ภเูก็ต  66 (0) 7632 4061 

http://www.lagunaresorts.com/
http://www.lagunaphuket.com/
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6.1.2 บริษัททีบ่ริษัทฯ ถือครองตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
 

ขอ้มลูบรษัิทที่บรษัิทฯ ลงทนุโดยการถือครองหุน้ตัง้แตร่อ้ยละ 10 ขึน้ไปของจ านวนหุน้ที่ออกทัง้หมด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

บริษัท 
(ช่ือย่อ) 

ประเภทกิจการ ส านักงานใหญ่ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
มูลค่าทีต่ราไว้ 

(บาท/หุน้) 
ทุนช าระแล้ว 

(บาท) 

สัดส่วนการถือหุน้ 
(ทางตรง+ทางอ้อม*) 

(%) 
โทรศัพท ์

        

AVCI ธุรกิจขายสิทธิการพกัในที่พกัตาก
อากาศและธุรกิจสนามกอลฟ์ 

บินตนั USD7,000,000 USD10.00 USD6,599,350 100.00 (62) 770 693 402 

        
BGL ธุรกิจโรงแรมและพฒันา

อสงัหารมิทรพัย ์
ภเูก็ต 1,546,000,000 100.00 1,546,000,000 100.00 66 (0) 7632 4101-7 

        
BI ธุรกิจลงทนุ บรทิิช เวอรจ์ิน ไอรแ์ลนด ์ USD50,000 USD0.01 USD10,100 19.80 (65) 6849 5888 
        
BT1 เป็นเจา้ของที่ดินซึง่เป็นที่ตัง้สนาม

กอลฟ์ 
ภเูก็ต 20,930,000 100.00 20,930,000 100.00 66 (0) 7636 2300 

        
BT2 เป็นเจา้ของที่ดินซึง่เป็นที่ตัง้สนาม

กอลฟ์ 
ภเูก็ต 19,100,000 100.00 19,100,000 100.00 66 (0) 7636 2300 

        
BT3 พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ภเูก็ต 7,750,000 100.00 7,750,000 100.00 66 (0) 7636 2300 
        
BT4 เป็นเจา้ของที่ดินซึง่เป็นที่ตัง้สนาม

กอลฟ์ 
ภเูก็ต 14,550,000 100.00 14,550,000 100.00 66 (0) 7636 2300 

        
BTC ธุรกิจลงทนุ สิงคโปร ์ -** -** SGD235,435,987 10.69 (65) 6849 5888 
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บริษัท 
(ช่ือย่อ) 

ประเภทกิจการ ส านักงานใหญ่ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
มูลค่าทีต่ราไว้ 

(บาท/หุน้) 
ทุนช าระแล้ว 

(บาท) 

สัดส่วนการถือหุน้ 
(ทางตรง+ทางอ้อม*) 

(%) 
โทรศัพท ์

        

BTL เป็นเจา้ของที่ดินซึง่เป็นที่ตัง้โรงแรม
และพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 

ภเูก็ต 80,000,000 100.00 80,000,000 100.00 66 (0) 7636 2300 

BTG(S) รา้นขายสินคา้ สิงคโปร ์ -** -** SGD432,000 51.00 (65) 6849 5888 
        
BTG(T) รา้นขายสินคา้ กรุงเทพฯ 7,750,000 100.00 7,750,000 51.00 66 (0) 2677 3100 
        
CGL ธุรกิจลงทนุ ฮอ่งกง -*** -*** HKD2 100.00 (852) 2598 5234 
        
HHBR หยดุด  าเนินกิจการ กรุงเทพฯ 10,000,000 10.00 10,000,000 10.00 66 (0) 2454 0037 
        
L3 เป็นเจา้ของที่ดินซึง่เป็นที่ตัง้โรงแรม ภเูก็ต 100,000 100.00 100,000 100.00 66 (0) 7636 2300 
        
LBTL ธุรกิจโรงแรม พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

และใหบ้รกิารเก่ียวกบัการขายและ
การตลาดของธุรกิจขายสิทธิการพกั 
ในที่พกัตากอากาศ 

ภเูก็ต 1,500,000,000 100.00 1,500,000,000 100.00 66 (0) 7632 4374 

        
LEL ธุรกิจใหบ้รกิารดา้นทอ่งเที่ยว ภเูก็ต 8,000,000 100.00 8,000,000 49.00 66 (0) 7636 2300 
        
LGL ธุรกิจสนามกอลฟ์และพฒันา

อสงัหารมิทรพัย ์
ภเูก็ต 1,000,000,000 100.00 1,000,000,000 100.00 66 (0) 7636 2300 
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บริษัท 
(ช่ือย่อ) 

ประเภทกิจการ ส านักงานใหญ่ ทุนจดทะเบียน 
(บาท) 

มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาท/หุน้) 

ทุนช าระแล้ว 
(บาท) 

สัดส่วนการถือหุน้ 
(ทางตรง+ทางอ้อม*) 

(%) 
โทรศัพท ์

        

LHC ธุรกิจขายสิทธิการพกัในที่พกัตาก
อากาศและพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

ภเูก็ต 330,000,000 100.00 330,000,000 100.00 66 (0) 7636 2400 

        
LLL พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ภเูก็ต 1,000,000 100.00 1,000,000 95.00 66 (0) 7636 2300 

        
LSC ใหบ้รกิารสาธารณปูโภคและบรกิาร

อ่ืนๆ แก่โรงแรมของบรษัิทยอ่ย 
ภเูก็ต 90,500,000 100.00 90,500,000 72.90 66 (0) 7630 5639 

        
LVL หยดุด  าเนินกิจการ ภเูก็ต 6,000,000 100.00 6,000,000 100.00 66 (0) 7633 6900 
        
MCP ถือที่ดินรอการพฒันาในอนาคต กรุงเทพฯ 232,300,000 100.00 232,300,000 100.00 66 (0) 2677 4455 
        
PGR พฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์ละธุรกิจ

โรงแรม ภเูก็ต 
100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 66 (0) 7636 2300 

        
PSD ถือที่ดินรอการพฒันาในอนาคต กรุงเทพฯ 28,400,000 100.00 28,400,000 100.00 66 (0) 2677 4455 
        
TLDC พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ กรุงเทพฯ 251,000,000 1,000.00 251,000,000 50.00 66 (0) 2677 4455 
        
TRL ลงทนุและพฒันารสีอรท์ ฮอ่งกง -*** -*** USD21,000,000 25.87 (852) 2869 7333  

        
TWL พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ภเูก็ต 214,370,000 100.00 214,370,000 100.00 66 (0) 7636 2300 
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บริษัท 
(ช่ือย่อ) 

ประเภทกิจการ ส านักงานใหญ่ ทุนจดทะเบียน 
(บาท) 

มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาท/หุน้) 

ทุนช าระแล้ว 
(บาท) 

สัดส่วนการถือหุน้ 
(ทางตรง+ทางอ้อม*) 

(%) 

โทรศัพท ์

        
TWPC ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ป้งมนั

ส  าปะหลงั และอาหารจากแป้ง 
ประเภทวุน้เสน้ ก๋วยเตี๋ยว และสาค ู

กรุงเทพฯ 880,420,930 1.00 880,420,930 10.03 66 (0) 2285 0040 

        
TWPL ธุรกิจโรงแรม ใหเ้ชา่พืน้ที่อาคาร

ส านกังาน และพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์

กรุงเทพฯ 2,250,000,000 100.00 2,250,000,000 100.00 66 (0) 2677 4455 

        
TWRH ธุรกิจลงทนุและพฒันา

อสงัหารมิทรพัย ์
กรุงเทพฯ 1,550,000,000 100.00 1,550,000,000 100.00 66 (0) 2677 4455 

        
TWT ธุรกิจใหเ้ชา่พืน้ที่อาคารส  านกังาน กรุงเทพฯ 455,000,000 100.00 455,000,000 100.00 66 (0) 2677 4455 
        
TWT2 เป็นเจา้ของที่ดินซึง่เป็นที่ตัง้โรงแรม กรุงเทพฯ 21,000,000 100.00 21,000,000 100.00 66 (0) 2677 4455 
        
V9F ธุรกิจฟารม์และรา้นอาหาร เชียงใหม่ 2,000,000 100.00  2,000,000 60.00 66 (0) 7636 2300 

        
 

หมายเหต ุ       

**    นบัเฉพาะบรษัิทที่บรษัิทฯ ถือครองผ่านบรษัิทยอ่ย (ตัง้แตร่อ้ยละ 50) เทา่นัน้       
**    นบัตัง้แตว่นัที่ 30 มกราคม 2549 หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัทนุจดทะเบียนและมลูคา่ที่ตราไวต้อ่หุน้ของบรษัิทที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปรไ์ดถ้กูยกเลิกโดยผลแหง่กฎหมาย  
***         นบัตัง้แตว่นัที่ 3 มีนาคม 2557 หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัทนุจดทะเบียนและมลูคา่ที่ตราไวต้อ่หุน้ของบรษัิทที่จดทะเบียนในประเทศฮอ่งกงไดถ้กูยกเลิกโดยผลแหง่กฎหมาย  
- ชื่อเต็มของบรษัิทปรากฏในหวัขอ้ "ชื่อยอ่และชื่อเต็มของบรษัิท" ในเอกสารแนบ 6 
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 6.1.3 บุคคลอ้างอิง 
 

• หน่วยงานก ากับบริษัททีอ่อกหลักทรัพย ์
 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) 
333/3 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์ 66 (0) 2033 9999     
โทรสาร  66 (0) 2033 9660 
อีเมล ์info@sec.or.th      Homepage  www.sec.or.th 

 
• หน่วยงานก ากับบริษัทจดทะเบียน 

 
ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) 
อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
93 ถนนรชัดาภิเษก เขตดินแดง  
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์66 (0) 2009 9000 และ 66 (0) 2009 9999      
โทรสาร  66 (0) 2009 9991 
อีเมล ์SETContactCenter@set.or.th      Homepage  www.set.or.th 

 
• นายทะเบียนหลักทรัพย ์

 
บริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
93 ถนนรชัดาภิเษก เขตดินแดง  
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์66 (0) 2009 9000        
โทรสาร  66 (0) 2009 9991 
อีเมล ์SETContactCenter@set.or.th      Homepage  www.set.co.th/tsd 

 
• ผู้สอบบัญชี 

 
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดย  

  
นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3516 และ/หรอื 
นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5659 และ/หรอื 
นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4521 และ/หรอื 
นางสาวสมุนา พนัธพ์งษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5872 และ/หรอื 
นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาติเลขที่ 3972 และ/หรอื 
นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิรกิลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาติเลขที่ 4807 และ/หรอื 
นางสาวเกิดศิร ิกาญจนประภาศิต ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาติเลขที่ 6014 
อาคารเลครชัดา ชัน้ 33 193/136-137 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์66 (0) 2264 0777       
โทรสาร  66 (0) 2264 0789-90 
 

mailto:info@sec.or.th
mailto:SETContactCenter@set.or.th
http://www.set.or.th/
mailto:SETContactCenter@set.or.th
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บริษัท เอสดี สอบบัญชีและทีป่รึกษา จ ากัด โดย 
นายสมศกัดิ ์ธนไพศาลสกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5794 และ/หรอื 
นางพรรนิภา รตันเจรญิ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8462 
120/590 ถนนนนทร ีแขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์66 (0) 2681 3371 

 
• ทีป่รึกษากฎหมาย 

 
บริษัท อัลเลน แอนด ์โอเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ากัด 
อาคารสินธร 3 ชัน้ 22  
130-132 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์66 (0) 2263 7600 
โทรสาร 66 (0) 2263 7699       
 
บริษัท ส านักกฎหมาย อัมพร อนุพร แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากัด 
80/2 ตรอกเสถียร ถนนตะนาว แขวงศาลเจา้พอ่เสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์66 (0) 2622 0200  
โทรสาร 66 (0) 2622 0198 

 
บริษัท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จ ากัด 
อาคารอบัดลุราฮิม เพลส ชัน้ 25 
990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์66 (0) 2636 2000  
โทรสาร 66 (0) 2636 2111 

 
บริษัท ส านักกฎหมายธรรมนิติ จ ากัด 
อาคารภกัดี ชัน้ 2 
2/2 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์66 (0) 2680 9777 
โทรสาร 66 (0) 2680 9711 

 
บริษัท ส านักกฎหมายจักรพงษท์นายความ จ ากัด 
195 ซอยสนันิบาตเทศบาล ถนนรชัดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์66 (0) 2930 0123 
โทรสาร 66 (0) 2513 6011 

 
บริษัท อรรถวรเดช แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากัด  
อาคารศรจีลุทรพัย ์ชัน้ 12  
44 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์66 (0) 2613 9449 
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• ทีป่รึกษาทางการเงนิ 

ไมมี่ 
 

• ธนาคารทีต่ิดต่อประจ า 
 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนสาทร 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาภเูก็ต 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกัสลีม 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาสีลม 

 
 

 6.2 ข้อมูลอ่ืนทีเ่ก่ียวข้อง 
 

-ไมมี่- 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 
7.  ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุน้ 
 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 

• บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,116,753,580 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและช าระแลว้ 1,666,827,010 บาท แบ่งเป็นหุน้สามัญ 
166,682,701 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 
• บรษัิทฯ ไมมี่หุน้ประเภทอ่ืนที่มีสิทธิหรอืเง่ือนไขแตกตา่งจากหุน้สามญั 

 
 

ณ วนัปิดสมดุทะเบียนครัง้หลงัสดุของบรษัิทฯ เม่ือวนัที่ 30 ธันวาคม 2563  จ  านวนหุน้ที่บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ  ากดั (บริษัท
ยอ่ยของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ผูอ้อกตราสาร “ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่เกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิงไทย” หรอื “เอ็นวีดีอาร”์) ได้
ลงทนุในหุน้ของบริษัทฯ มีจ  านวนเท่ากับ 46,950 หุน้ หรือเท่ากับรอ้ยละ 0.03 ของจ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ทัง้หมด
ของบริษัทฯ ตามที่ไดร้ะบุไวใ้นหนังสือชีช้วน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ  ากัด จะไม่เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนใน
การประชมุผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ เวน้แต่เป็นการประชมุเพื่อออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนเท่านัน้ ดงันัน้  หุน้ที่ถือโดย
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ  ากัด จะไม่น ามารวมค านวณเป็นองคป์ระชมุและเป็นหุน้ที่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เวน้แต่เป็นการประชมุเม่ือบริษัทฯ ประสงคท์ี่จะน าหุน้ออกจากการเป็นหุน้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเทา่นัน้ 
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7.2 ผู้ถือหุน้ 
 

7.2.1 รายนามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563# 

 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
จ านวน 
หุน้ทีถ่ือ 

จ านวน 
หุน้ทีถ่ือรวม 

% 

1. กลุม่บรษัิท บนัยนั ทร ีโฮลดิง้ส ์จ  ากดั  143,817,503 86.3 

  (1) บรษัิท บนัยนั ทร ีแอสเซทส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั* 80,432,342   

  (2) บรษัิท บนัยนั ทร ีรสีอรท์ แอนด ์สปา (ไทยแลนด)์ จ  ากดั  ** 62,332,399   

  (3)  บรษัิท บนัยนั ทร ีโฮเท็ล แอนด ์รสีอรท์ จ  ากดั  * 1,052,762   

2. บรษัิท ไทยวา จ ากดั (มหาชน)  3,480,200 2.1 

3. นายสวุิทย ์เลาหะพลวฒันา  2,983,800 1.8 

4. บรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนล คอมเมอรเ์ชียล ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  2,585,950 1.6 

5. นายวชิระ ทยานาราพร   2,072,000 1.2 

6. นางภาวนา อจัฉราวรรณ  1,839,300 1.1 

7. นายสมชาย เตียทะสินธ ์  1,243,600 0.8 

8. นางสาวภาวิตา คงธนาสมบรูณ ์  731,000 0.4 

9. นายเพ่ิมศกัดิ ์เก่งมานะ  557,950 0.3 

10. นายพิทกัษ ์บญุพจนสนุทร  346,853 0.2 

  ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอ่ืน  7,024,545 4.2 

  รวม       166,682,701       100.0 

 
หมายเหต ุ

 

#      =  ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ครัง้ลา่สดุ ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูผูถื้อหุน้ท่ีเป็นปัจจบุนัก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
       ไดจ้าก www.lagunaresorts.com ซึง่เป็นเว็บไซตธ์ุรกิจของบริษัทฯ  

*  =  บริษัท ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยท่ีบริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส ์จ ากดั ถือหุน้อยูท่ัง้หมด 
**       =  บริษัท ซึง่บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส ์จ ากดั มีอ านาจควบคมุ 

    

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการ หรือ การด าเนินงานของบริษัทฯ  
อย่างมีนัยส าคัญ 

 
บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส ์จ  ากัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยส์ิงคโปร ์โดยด าเนินธุรกิจหลกัในการบริหารและ
พฒันารีสอรท์ โรงแรม และสปาระดบัหรู ภายใตต้ราสญัลกัษณอ์นัเป็นสากล ปัจจบุนั บรษัิท บนัยนั ทร ีโฮลดิง้ส ์จ  ากดั เป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ของบรษัิทฯ ถือหุน้ทางออ้มเทา่กบัรอ้ยละ 86.3 ของจ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ 
 
บรษัิทย่อยและบริษัทรว่มที่มี BTH ถือหุน้รว่มอยู่ดว้ยนัน้เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงแรมและพัฒนาอสงัหาริมทรพัย ์และการขาย
สินค้าที่ระลึกในโรงแรมที่บริหารจัดการโดย BTH ดังนั้น การเข้าถือหุ้นร่วมโดย  BTH ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความช านาญ  และ
ประสบการณ์ทัง้ในการพฒันาและบริหารจัดการโรงแรมทั่วโลกภายใตเ้ครื่องหมายทางการคา้ “บันยัน ทรี” “องัสนา” “แคสเซีย” 
และ “ดาวา” และไดร้บัรางวลัโรงแรมและรสีอรท์ยอดเยี่ยมมากมายจะส่งผลใหบ้ริษัทย่อยและบริษัทรว่มดงักล่าวไดร้บัประโยชน์
จากการใชเ้ครือ่งหมายการคา้ ความมีชื่อเสียง และการชว่ยเหลือในการบรหิารจดัการจาก BTH 
 

http://www.lagunaresorts.com/
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7.2.2 ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 

บริษัทฯ ไม่มีขอ้ตกลงระหว่างกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและ
เสนอขายหลกัทรพัยห์รอืการประกอบกิจการของบรษัิทฯ  

 
7.3 การออกหลักทรัพยอ่ื์น 

 
บรษัิทฯ ไมมี่หุน้กู ้ตั๋วสญัญาใชเ้งิน หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพได ้ตราสารหนี ้ฯลฯ ที่ออกโดยบรษัิทฯ 

 
7.4 นโยบายเงนิปันผล 

 
7.4.1 นโยบายเงนิปันผลของบริษัทฯ 

 
นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ การมุ่งมั่นที่จะเพ่ิมมลูคา่เงินลงทนุใหผู้ถื้อหุน้ และสนับสนนุผูถื้อหุน้ใหล้งทนุในบรษัิทฯ 
อย่างยาวนาน ด้วยการจ่ายเงินปันผลที่ มีอัตราการเติบโตต่อปีที่สามารถคาดการณ์ได้และมิได้รับผลกระทบจาก          
ความผันผวนของก าไร ดว้ยวัตถุประสงคด์ังกล่าว นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงเป็นไปตามหลักการของความมี
เสถียรภาพ การคาดการณไ์ด ้และการเติบโตที่บรหิารจดัการได ้แนวทางเป็นดงันี ้
 
• ความมีเสถียรภาพ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี เวน้แต่กรณีที่บริษัทฯ เผชิญกับผลขาดทุน

อยา่งรุนแรง เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มิไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของก าไรในแตล่ะปี 

• การคาดการณไ์ด ้ ผู้ถือหุ้นสามารถคาดคะเนถึงเงินปันผลที่จะไดร้ับในแต่ละปีได ้ซึ่งอาจจะท าให  ้      
ผูถื้อหุน้สามารถวางแผนบริหารจัดการรูปแบบสัดส่วนการลงทุนของตนเองไดด้ี
ยิ่งขึน้ 

• การเติบโตที่บรหิารจดัการได ้

 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึน้ในแต่ละปีและมีความผันแปรนอ้ยที่สุด
ภายใต้กรอบที่ก  าหนดกวา้งๆ แต่ตอ้งเป็นอัตราส่วนที่แปรผันตามผลก าไรจาก    
การด าเนินงานที่เกิดขึน้จรงิของบรษัิทฯ เงินสด และการประมาณการกระแสเงินสด 

 
7.4.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

 
ส าหรบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นบริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้ งนี ้       
การจ่ายเงินปันผลจะน าปัจจยัต่างๆ มาประกอบการพิจารณา อาทิเช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่อง  
การขยายธุรกิจและปัจจัยที่เก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ไม่มีการก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล
เฉพาะเจาะจง 
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 8. โครงสร้างการจัดการ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
 

8.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 
  

บรษัิทฯ มีคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ย 2 คณะ ดงันี ้(1) คณะกรรมการบรษัิทฯ (2) คณะกรรมการตรวจสอบ
บรหิารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ และ (3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

  
 

       โครงสร้างองคก์ร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ณ เดือนธันวาคม 2563 

 

หมายเหตุ: 

* ผูบ้รหิารของบรษัิท ลากนู่า รีสอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จ ากดั (มหาชน) ตามนิยามของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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(1) คณะกรรมการบริษัทฯ  
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 13 ท่าน โดยมีกรรมการจ านวน 5 ท่านเป็นกรรมการอิสระ คิดเป็น
กวา่ 1 ใน 3 ของสมาชิกคณะกรรมการบรษัิทฯ ทัง้หมด  ดงันี ้

 
รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนครั้งทีเ่ข้าร่วมประชุม 

ในปี 2563 / จ านวนการ
ประชุมทัง้สิน้ 

1. นายโฮ                       กวงปิง • ประธานกรรมการบรษัิท 4/4 

2. นายวฒิุพล สรุยิาภิวฒัน ์ • กรรมการอิสระ* 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ บรหิารความ

เสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ 
• กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

4/4 

3. ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ ์ • กรรมการอิสระ* 
• ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 
• กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสี่ยง 

และก ากบัดแูลกิจการ 

4/4 

4. นายธงชยั อานนัโทไทย • กรรมการอิสระ* 
• กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสี่ยง 

และก ากบัดแูลกิจการ 
• กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

4/4 

5. นางสาวศรนิธร อนุยโกวิท • กรรมการอิสระ* 4/4 

6. นายสรุพล สปุรชัญา1 • กรรมการอิสระ* 3/4 

7. นายเอเรยีล พี วีรา่2 • กรรมการที่มิใชผู่บ้รหิาร 4/4 

8. นายโฮ  กวงจิง  • กรรมการ 4/4 

9. นายเอ็ดดี ้               ซี ฮอก ไล  • กรรมการ 4/4 

10. นายโฮ เรน ฮวา • กรรมการ 4/4 

11. นายชานคราร ์ ชานดราน  • กรรมการ 4/4 

12. นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง้ • กรรมการ 4/4 

13. นางโฮ เรน ยงุ • กรรมการที่มิใชผู่บ้รหิาร 3/43 
 

 

*    ค านิยามของ “กรรมการอิสระ” ไดเ้ปิดเผยไวภ้ายใตห้วัขอ้ “การก ากบัดูแลกิจการ” 
- ประวติั คณุสมบติั และประสบการณข์องกรรมการ ปรากฎในเอกสารแนบ 1  
1 นายสรุพล สปุรชัญา ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2564 
2 นายเอเรียล พี วีรา่ ไดร้บัแต่งตัง้เป็น กรรมการอิสระ ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 
3 นางโฮ เรน ยงุ ไดร้บัแต่งตัง้เป็น กรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหารท่านใหม่ของบริษัทฯ ทั้งนี ้ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 

2563   
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ไดแ้ก่ “นายโฮ กวงปิง นายโฮ กวงจิง นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง้ นายโฮ เรน ฮวา    

นายเอ็ดดี ้ซี ฮอก ไล และ นายชานคราร ์ชานดราน กรรมการสองในหกคนนีล้งลายมือชื่อรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของ

บรษัิทฯ” 
 
อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการบรษัิทฯ  มีหนา้ที่หลกัในการก าหนดนโยบายและยทุธศาสตรโ์ดยรวมของกลุม่บรษัิทฯ รวมทัง้ดแูลการบรหิาร

จดัการธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิผล นอกเหนือจากหน้าที่ที่ไดก้  าหนดไวต้ามกฎหมายแลว้ คณะกรรมการ

บรษัิทฯ ยงัมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบดงันี ้

 

1. ก ำกบัดแูลใหบ้รษัิทฯ มีกำรบรหิำรจดักำรที่ดี เพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหุน้ โดยยดึหลกักำรส  ำคญั 4 ประกำร ดงันี ้
 

1.1   ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ มีความระมดัระวงั  (Duty of Care) 
1.2   ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซ่ือสตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) 
1.3   ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการของกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ  รวมทัง้มติของคณะกรรมการ

บรษัิทฯ  และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience)  
1.4   ปฏิบตัิตามหลกัการเปิดเผยขอ้มลู โดยเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ตรวจสอบได ้และ

ทนัเวลา (Duty of Disclosure) 

2. ก ำหนดและดูแลใหว้ตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อควำมยั่งยืน โดยเป็นวตัถปุระสงคแ์ละ

เป้ำหมำยที่สอดคลอ้งกบักำรสรำ้งคณุคำ่ใหก้บับรษัิทฯ  ลกูคำ้ ผูมี้สว่นไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม 

3. ก ำหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้ำหมำย นโยบำย และกลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และทบทวนใหมี้ควำม

สอดคลอ้งกบักำรปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ 

4. ก ำกับดแูลและอนมุัติกำรริเริ่มกำรด ำเนินงำนหลักของบริษัทฯ  งบประมำณประจ ำปี กำรลงทุนที่ส  ำคัญ และกำร

ตดัสินใจดำ้นเงินทนุ 

5. ก ำหนดและทบทวนโครงสรำ้งคณะกรรมกำร ทัง้ในเรือ่งขนำด องคป์ระกอบ สดัสว่นกรรมกำรที่เป็นอิสระที่เหมำะสม

และจ ำเป็นตอ่กำรน ำพำองคก์รสูว่ตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัที่ก  ำหนดไว ้

6. ก ำกับดูแลใหก้ำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำรมีกระบวนกำรที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ไดค้ณะกรรมกำรที่มี

คณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบที่ก  ำหนดไว ้

7. ก ำกบัดแูลใหก้รรมกำรทกุคนมีควำมรบัผิดชอบในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่และจดัสรรเวลำอยำ่งเพียงพอ 

8. ก ำกับดูแลใหก้รรมกำรมีควำมรูค้วำมเข้ำใจเก่ียวกับบทบำทหน้ำที่ลักษณะกำรประกอบธุรกิจและกฎหมำยที่

เก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนนุใหไ้ดร้บักำรเสรมิสรำ้งทกัษะและควำมรูส้  ำหรบักำรปฏิบตัิหนำ้ที่

อยำ่งสม ่ำเสมอ 
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9. ก ำกบัดแูลใหมี้กำรก ำหนดโครงสรำ้งคำ่ตอบแทนกรรมกำรและกำรประเมินผลที่เหมำะสม 

10. ดแูลกำรบรหิำรและพฒันำบคุลำกรใหมี้จ ำนวน ควำมรู ้ทกัษะ ประสบกำรณ ์และแรงจงูใจที่เหมำะสม 

11. ใหค้วำมส ำคญัและสนับสนุนกำรสรำ้งนวตักรรมที่ก่อใหเ้กิดมลูค่ำแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับกำรสรำ้งคณุประโยชนต์่อ

ลกูคำ้หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และมีควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

12. ดแูลใหฝ่้ำยจดักำรประกอบธุรกิจอยำ่งมีควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม และสะทอ้นอยูใ่นแผนด ำเนินกำร 

เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่ำทกุฝ่ำยขององคก์รไดด้  ำเนินกำรสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ เป้ำหมำยหลกั และแผนกลยุทธข์อง

กิจกำร 

13. จดัใหมี้กรอบกำรก ำกับดแูลและกำรบรหิำรจดักำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดบัองคก์รที่สอดคลอ้งกับควำมตอ้งกำร

ของกิจกำร รวมทัง้ดแูลใหมี้กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใชใ้นกำรเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจและพฒันำกำรด ำเนินงำน 

กำรบรหิำรควำมเสี่ยง เพ่ือใหกิ้จกำรสำมำรถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกิจกำร 

14. ก ำกับดูแลใหบ้ริษัทฯ มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่จะท ำใหบ้รรลุวัตถุประสงคอ์ย่ำงมี

ประสิทธิผล และมีกำรปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เก่ียวขอ้ง 

15. ดแูลและจดักำรควำมขัดแยง้ของผลประโยชนท์ี่อำจเกิดขึน้ไดร้ะหว่ำงบริษัทฯ กับฝ่ำยจดักำร คณะกรรมกำร หรือ    

ผูถื้อหุน้ รวมไปถึงกำรป้องกันกำรใชป้ระโยชน์อันมิควรในทรพัยส์ิน  ข้อมูล และโอกำสของบริษัทฯ  และกำรท ำ

ธุรกรรมกบัผูท้ี่มีควำมสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับรษัิทฯ ในลกัษณะที่ไมส่มควร 

16. ก ำกบัดแูลใหมี้กำรจดัท ำนโยบำยและแนวปฏิบตัิดำ้นกำรตอ่ตำ้นคอรร์ปัชนัที่ชดัเจนและสื่อสำรตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียของ

บรษัิทฯ  เพ่ือใหเ้กิดกำรน ำไปปฏิบตัิไดจ้รงิ 

17. ก ำกบัดแูลใหบ้รษัิทฯ มีกลไกในกำรรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและกำรด ำเนินกำรกรณีมีกำรชีเ้บำะแส 

18. ใหค้วำมส ำคัญและดูแลใหบ้ริษัทฯ มีระบบกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มลูส  ำคัญต่ำงๆ  ที่

ถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลำ เป็นไปตำมกฎเกณฑ ์มำตรฐำน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 

19. ติดตำมดแูลควำมเพียงพอของสภำพคลอ่งทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้ ทัง้นีห้ำกบริษัทฯ ประสบ

ปัญหำทำงกำรเงิน หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหำ คณะกรรมกำรควรดูแลให้มั่นใจว่ำ บริษัทฯ มีแผนในกำร

แกปั้ญหำ โดยค ำนึงถึงสิทธิของผูมี้สว่นไดเ้สีย 

หนา้ที่ดงักลา่วนี ้คณะกรรมการบรษัิทฯ สามารถด าเนินการไดโ้ดยตรงหรอืผ่านทางคณะกรรมการชดุยอ่ยต่างๆ ที่แตง่ตัง้ขึน้ 

อนัไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนเป็นหลกั การมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัทฯ ไปยังคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ย่อมท าให้

คณะกรรมการบรษัิทฯ สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการมอบหมายใหค้ณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ มี

อ านาจตดัสินใจในประเด็นต่างๆ ภายใตข้อบเขตอ านาจหนา้ที่ที่ก  าหนดไว ้แต่ยงัคงรกัษาการควบคมุที่ มีต่อนโยบายและ

การตดัสินใจหลกัไว ้
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วาระการด ารงต าแหน่ง 
 

กรรมการบรษัิทฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  โดยกรรมการบรษัิทฯ ซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการ

แตง่ตัง้ใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกได ้
 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ 
  

 

คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการประกอบดว้ยกรรมการอิสระของบรษัิทฯ จ านวน 3 ทา่น 
ดงันี ้ 

 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายวฒิุพล                       สรุยิาภิวฒัน ์ ประธานกรรมการ 

2. ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ ์ สมาชิก 

3. นายธงชยั  อานนัโทไทย  สมาชิก 

 

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ มีพืน้ฐานทาง

การศึกษาดา้นบญัชี และมีประสบการณก์ารท างานเป็นกรรมการทางการเงินของบรษัิท อีสตเ์อเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) ท าใหเ้ป็นผูมี้ความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

 

อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ 
 

1. สอบทานใหบ้รษัิทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย 

เลิกจา้ง หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจา้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบัญชีภายนอกของ

บรษัิทฯ และเสนอคา่ตอบแทนของบุคคลดงักลา่ว รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีภายนอกโดยไมมี่ฝ่ายจดัการ

เขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

4. สอบทานใหบ้รษัิทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี ้ เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ 

6. รายงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการ

บรษัิทฯ   
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7. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน

ประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ

ก ากบัดแูลกิจการ ทัง้นี ้โดยมีเนือ้หาซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิทฯ 

ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิทฯ 

ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์  ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ 

ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ฉ. จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดแูลกิจการ และการเขา้รว่มประชมุ

ของกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการแตล่ะทา่น 

ช. ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสี่ยง และก ากับดแูลกิจการไดร้บัจาก

การปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร และ  

ซ. รายการอ่ืนที่เห็นว่าผูถื้อหุน้และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ 

8. สอบทานใหบ้ริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่

เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และก ากบัดแูลคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของกลุม่บรษัิท 

9. ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ หากพบหรอืมีขอ้สงสยัว่า

มีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอยา่งมีนัยส  าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ

บรษัิทฯ 

ก. รายการที่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ข. การทจุรติหรอืมีสิ่งผิดปกติหรอืมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 

ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ  

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

ด  าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการเห็นสมควร 

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือฝ่ายจดัการไม่ด  าเนินการใหมี้การปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาดงักล่าว กรรมการ

ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวา่มีรายการหรอืการกระท าดงักล่าว

ต่อส  านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

10. ด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหแ้ก่ส  านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์และผูส้อบบัญชีทราบภายใน  30  วนั  นับแต่วนัที่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชี ขอ้เท็จจริงเก่ียวกับ

พฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ไดก้ระท า

ความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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11. จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี และพิจารณาทบทวนการปฏิบตัิงาน และรายงานผลการประเมินต่อ

คณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นประจ าทกุปี 

12. ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบรษัิทฯ 

13. ทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

14. ก ากบัดแูลใหมี้นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นที่เหมาะสมเพียงพอตอ่การด าเนินธุรกิจ 

15. ก ากบัดแูลใหค้  าปรกึษาในการด าเนินงานดา้นการพฒันาอยา่งยั่งยืนของบรษัิทฯ 

16. ทบทวนกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการทุกปี รวมทั้งเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษัิทฯ ใหมี้การปรบัปรุงแกไ้ขตามความจ าเป็น 

17. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหาร

ความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ 
 

ทัง้นี ้ เพื่อใหก้ารปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการบรรลุเป้าหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการมีอ  านาจในการตรวจสอบบุคคลที่เก่ียวขอ้ง และ

เรื่องต่างๆ ภายใตข้อบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ และ

ดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ใหม้ีอ  านาจในการว่าจา้งหรือน าเอาผูเ้ชี ่ยวชาญเฉพาะดา้นมา

ปรึกษาหารือ และใหค้วามเห็นไดต้ามที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการพิจารณาว่า

เหมาะสม 

 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี  โดยกรรมการตรวจสอบ 

บรหิารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการซึง่พน้จากต าแหนง่ตามวาระอาจไดร้บัการแตง่ตัง้ใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกได ้

 

(3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการอิสระของบรษัิทฯ จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ ์ ประธานกรรมการ 

2. นายวฒิุพล  สรุยิาภิวฒัน ์   สมาชิก 

3. นายธงชยั อานนัโทไทย สมาชิก 
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อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. เสนอแนวทางและใหค้วามเห็นในภาพรวมเก่ียวกบัการขึน้เงินเดือนประจ าปี และนโยบายการจา่ยโบนสัของบรษัิทฯ 

2. พิจารณาทบทวนการจ่ายโบนัส การขึน้เงินเดือน รวมทัง้สิ่งจงูใจทางดา้นสวัสดิการและผลประโยชนข์องประธาน
กรรมการบรษัิทฯ รวมทัง้ญาติของทา่นซึง่เป็นพนกังานของบรษัิทฯ 

3. พิจารณาทบทวนและอนมุตัิคา่ใชจ้า่ยของประธานกรรมการบรษัิทฯ 

4. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จ  าเป็น เสนอใหมี้การเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ปฏิบตัิหนา้ที่
ในคณะกรรมการบรษัิทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดคา่ตอบแทน 

5. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จ  าเป็น เสนอใหมี้การเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมสวสัดิการผลประโยชน ์(เช่น การให้
สิทธิพนักงานซือ้หุน้ เบีย้เลีย้ง เงินอดุหนนุ และสวสัดิการอ่ืนๆ) นโยบายการขึน้เงินเดือน และการจ่ายโบนัส ส  าหรบั
ผูบ้รหิารระดบัสงู ทัง้นี ้ฝ่ายจดัการจะเป็นผูก้  าหนดเงินคา่จา้งของพนกังานแตล่ะทา่น 

6. ก าหนดหลกัเกณฑบ์คุคลที่จะด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบรษัิทฯ 

7. ก าหนดกระบวนการคดัเลือกกรรมการอยา่งมีหลกัเกณฑแ์ละโปรง่ใส 

8. เสนอ และ/หรอื ประเมินบคุคลที่สมควรไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการบรษัิทฯ และสมาชิกคณะกรรมการชดุยอ่ยให้
คณะกรรมการบรษัิทฯ พิจารณาในกรณีที่มีต  าแหน่งวา่งลง 

9. ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความตอ้งการว่าจะใหมี้กรรมการอิสระท่านใหมเ่พ่ิมเติมตาม
นโยบายคณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืไม่ 

10. แจง้รายชื่อกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชดุย่อยที่ก  าลงัจะพน้จากต าแหน่งตามวาระใหแ้ก่กรรมการบริษัทฯ  
และเสนอแนะคณะกรรมการบรษัิทฯ ว่าสมควรที่จะใหก้ารสนบัสนนุกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชดุยอ่ยท่าน
นัน้ๆ ใหก้ลบัเขา้ด  ารงต าแหน่งตอ่ไปหรอืไม่ 

11. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และเสนอแนะการแกไ้ข
เปลี่ยนแปลงที่จ  าเป็นตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ และ 

12. รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการ
บรษัิทฯ ทราบ   

 
ทัง้นี ้เพื่อช่วยใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหนา้ที่ไดบ้รรลุวัตถุประสงคต์ามที่ตัง้ไว ้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีดุลพินิจในการแต่งตัง้ที่ปรึกษาภายนอกที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการ
พิจารณาทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังานที่มีอยู่ในปัจจบุนั เสนอแนะแผนเก่ียวกบัผลประโยชนแ์ละสวสัดิการ
ใหม่ๆ  ส  าหรบัพนกังาน และ/หรอื ด  าเนินการศกึษาวิจยัเรือ่งอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยากรบคุคล 
 
วาระการด ารงต าแหน่ง 
 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี  โดยกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ
อาจไดร้บัการแตง่ตัง้ใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกได ้
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8.2 ผู้บริหาร*  
   
  ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ประกอบดว้ยบคุคล ดงันี ้

 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายโฮ                       กวงปิง ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายชานคราร ์ ชานดราน กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นายควน เชท1  
ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน  
ผูอ้  านวยการ – ฝ่ายการเงินและบรหิาร และ  
เลขานกุารบรษัิท 

4. นางสาวพิพลอย ปลืม้อารมย ์ ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการ - ฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคล 

5. นางสาวอารวีรรณ ์ ศรวีิชชพุงษ ์
ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี  และ  
ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการ - ฝ่ายการเงิน 

 
หมายเหต ุ
- ประวติั คณุสมบติั และประสบการณข์องผูบ้ริหาร ปรากฎในเอกสารแนบ 1 

 

*  ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2558 ต าแหน่งผูช้่วยผูอ้  านวยการขึน้ไปทัง้หมดเขา้ขา่ยเป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
1  นายควน เชท ลาออกจากต าาแหน่งผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน และนายเอ็ดมนัด ์ตนั มิน ไฮ ด าารงต าาแหน่งแทน 

8.3 เลขานุการบริษัท 
 

นายควน เชท ไดร้บัแตง่ตัง้เป็น เลขานกุารบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2563 ทัง้นี ้เป็นไปตามมติที่ประชมุคณะกรรมการ

บริษัทฯ เม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มีหนา้ที่รบัผิดชอบด าเนินการจดัท าและเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ  หนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ าปี หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

ด  าเนินการเก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงด  าเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ

ก ากับตลาดทนุก าหนด และตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ (ประวตัิ คณุสมบตัิ และประสบการณข์องเลขานกุาร

บรษัิท ปรากฏในเอกสารแนบ 1) 
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8.4 ค่าตอบแทน 
 

8.4.1 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน 
 

ค่าตอบแทนส าหรับพนักงาน 
 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัทฯ ไดถ้กูก าหนดขึน้ตามระบบการประเมินผลที่มีความโปรง่ใสเพื่อสนับสนุน
สง่เสรมิการปฏิบตัิงานอยา่งมีประสิทธิภาพของพนกังาน ซึง่ถือเป็นทรพัยากรที่มีความส าคญัสงูสดุส  าหรบักลุม่บรษัิทฯ   
 

วตัถปุระสงคห์ลกัของนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัทฯ คือ เพื่อดึงดดู จงูใจ ตอบแทนและรกัษาพนักงานที่มี
คณุภาพไวก้ับกลุม่บริษัทฯ ผลประโยชนต์อบแทนโดยทั่วไปส าหรบัพนักงาน  จะประกอบดว้ย เงินเดือนพืน้ฐาน โบนสัซึง่มี
อตัราผันแปรตามผลงาน เบีย้เลีย้ง และผลประโยชน์ต่างๆ การก าหนดองคป์ระกอบของผลประโยชนต์อบแทนส าหรบั
พนักงานนัน้  จะค านึงถึงลกัษณะบทบาทหนา้ที่ของพนักงานและสภาวะของตลาดโดยทั่วไปเป็นปัจจยัประกอบดว้ย อนึ่ง 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ตอบแทนส าหรับพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ สามารถแข่งขันเทียบได้กับกิจการอ่ืน                 
ในอตุสาหกรรมเดียวกัน ทางกลุ่มบริษัทฯ จึงไดพ้ิจารณาทบทวนก าหนดอตัราเงินเดือนพืน้ฐานและผลตอบแทนอ่ืน โดย
เทียบกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนที่ประกอบกิจการในกลุม่การใหบ้รกิารที่พกัเป็นระยะๆ 
 
ในการก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูและเจา้หนา้ที่บรหิารระดบัอาวโุสนัน้ กลุ่มบรษัิทฯ มีเจตจ านงกระตุน้ให้
ผูบ้ริหารระดบัสงูและเจา้หนา้ที่บริหารระดบัอาวโุสทกุท่านเกิดแรงจงูใจในการปฏิบตัิหนา้ที่ เพื่อผลกัดนัใหผ้ลประกอบการ
ของกลุม่บรษัิทฯ บรรลเุป้าหมายประจ าปีและเป้าหมายระยะยาวของกลุม่บรษัิทฯ  และเพ่ือใหม้ั่นใจไดว้า่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับส่วนไดเ้สียของผู้ถือหุ้น ดังนั้น ปัจจัยทั้งปวงที่เก่ียวข้องกับผลงานจึงถือเป็นส่วนประกอบในการก าหนด
ผลตอบแทนทัง้หมดส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูและเจา้หนา้ที่บรหิารระดบัอาวโุสของกลุม่บรษัิทฯ 
 

การที่กลุ่มบริษัทฯ เลือกวิธีการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนแก่พนักงานตามวิธีนีไ้ม่เพียงแต่จะช่วยดึงดูด รกัษา และจงูใจ
พนักงานที่มีศักยภาพเท่านั้น  หากแต่ยังช่วยด ารงรักษาไวซ้ึ่งวัฒนธรรมในการท างานที่มุ่งเน้นผลงานเป็นหลักเพื่อ          
เป็นแนวทางปฏิบัติส  าหรบัทกุองคก์รภายในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมใหก้ลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลเุป้าหมายทาง
การเงินได ้

 
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ 
 

คา่ตอบแทนส าหรบักรรมการอิสระ กรรมการที่มิใชผู่บ้ริหาร และกรรมการ จะถกูก าหนดโดยการพิจารณาจากขอบเขตและ
ลกัษณะความรบัผิดชอบและหนา้ที่ของกรรมการแต่ละท่านเป็นหลัก โดยเทียบกับเกณฑม์าตรฐานที่เป็นที่ยอมรบัของ
อตุสาหกรรมเดียวกันและเป็นค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ ค่าตอบแทนส าหรบักรรมการจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ
จากที่ประชมุใหญ่สามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี ในส่วนของกรรมการอิสระและกรรมการที่มิใช่ผูบ้ริหารนั้น นอกจากจะไดร้บั
คา่ตอบแทนส าหรบักรรมการแลว้ ยงัไดร้บัคา่ตอบแทนที่มิใช่ตวัเงินในรูปของสินคา้และบรกิารจากโรงแรมที่ด  าเนินการโดย
กลุม่บรษัิทฯ 
 

ขอ้มลูเก่ียวกับค่าตอบแทนที่จ่ายใหแ้ก่กรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจดัการในปี 2563 ไดถู้กเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 
2563 และแบบ 56-1 ประจ าปี 2563 ของบรษัิทฯ ภายใตห้วัขอ้ "คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร" 
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8.4.2 รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชนอ่ื์นใดทีไ่ด้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2563 * 
 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน/ประโยชนอ่ื์น (บาท / ปี) 

กรรมการบริษัทฯ กรรมการ
ตรวจสอบ
บริหารความ
เส่ียง และ
ก ากับดูแล
กิจการ 

กรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

1 นายโฮ  กวงปิง ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร  969,400  / -  - / -  - / - 
2 นายวฒุิพล  สรุิยาภิวฒัน ์ กรรมการอิสระ  647,500 / 60,000 1 321,900 / -  45,000 / - 

    

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง   
และก ากบัดแูลกิจการ และ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน        

3 ดร. ชิงชยั  หาญเจนลกัษณ ์ กรรมการอิสระ  647,500 / 60,000 1 166,500 / - 87,000 / - 

    
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง  
และก ากบัดแูลกิจการ และ       

    ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน       
4 นายธงชยั  อานนัโทไทย กรรมการอิสระ  647,500 / 60,000 1 166,500 / - 45,000 / - 

    
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง  
และก ากบัดแูลกิจการ และ       

    กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน       
5 นางสาวศรินธร     อนุยโกวิท  กรรมการอิสระ 647,500 / 60,000 1  - / - - / - 
6 นายสรุพล สปุรชัญา กรรมการอิสระ 647,500 / 60,000 1  - / -  - / - 

7 นายเอเรียล  พี วีรา่ กรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร 647,500 / - 2  - / -  - / - 
8 นายโฮ  กวงจิง กรรมการ 425,500 / -  - / -  - / - 
9 นายเอ็ดดี ้ ซี ฮอก ไล กรรมการ 425,500 / -  - / -  - / - 
10 นายโฮ  เรน ฮวา กรรมการ 425,500 / -  - / -  - / - 
11 นายชานคราร ์ ชานดราน กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 425,500 / - - / - - / - 
12 นายสจ๊วต  เดวิด เรดดิง้  กรรมการ 425,500 / -  - / -  - / - 

13 นางโฮ เรน ยงุ 3 กรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร 472,500 / - 4  - / -  - / - 
       

หมายเหต ุ
     

* ในปี 2563 มีการลดค่าตอบแทนกรรมการโดยสมคัรใจรอ้ยละ 15 ในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย ตัง้แต่เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 
1 บตัรก านลัส าหรบัรับบริการสปาและบตัรก านลัส าหรบัซือ้สนิคา้ที่รา้นคา้ของบนัยนั ทรี แกลเลอรี่ มลูค่า 2,000 เหรียญสหรฐัอเมริกา (ประมาณ 60,000 บาทต่อท่าน) 
2 นายเอเรียล พี วีร่า กรรมการที่มิใช่ผูบ้ริหารของบริษัทฯ มิไดร้บับตัรก านลัส าหรบัรบับริการสปาและบตัรก านลัส าหรบัซือ้สนิค้าที่รา้นของบนัยนั ทรี แกลเลอรี่    
3 นางโฮ เรน ยงุ ไดร้บัแต่งตัง้เป็น กรรมการที่มิใช่ผูบ้ริหารท่านใหม่ของบริษัทฯ ทัง้นี ้ตามมติที่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2563 

4 นางโฮ เรน ยงุ กรรมการที่มิใช่ผูบ้ริหารของบริษัทฯ มิไดร้บับตัรก านลัส าหรบัรบับริการสปาและบตัรก านลัส าหรบัซือ้สนิคา้ที่รา้นของบนัยนั ทรี แกลเลอรี่    
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8.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 
 

(ก)    ส าหรับกรรมการ 
 

ค่าตอบแทนประจ าปี 2563 ส าหรบักรรมการแยกเป็นรายประเภท และต าแหน่งของกรรมการที่ด  ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการบรษัิทรายประเภท และต าแหน่งของกรรมการที่ด  ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหาร
ความเสี่ยง และก ากับดแูลกิจการ และในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ยงัคงอตัราและรูปแบบของ
ค่าตอบแทนที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 และจะเป็นเช่นนีต้ลอดไปในแต่ละปีจนกว่า
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ จะมีมติเป็นอยา่งอ่ืน โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทน ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัท 
 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน                          

/ ครัง้การประชุม / ทา่น (บาท) 
บัตรก านัลสปาและแกลเลอร่ี    

/ ปี / ทา่น 

ประธานกรรมการบรษัิท 262,000 - 

กรรมการอิสระ 175,000 2,000 เหรยีญสหรฐั 
(ประมาณ 60,000 บาท) 

กรรมการที่มิใชผู่บ้รหิาร 175,000 2,000 เหรยีญสหรฐั 
(ประมาณ 60,000 บาท) 

กรรมการ 115,000 - 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ และ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน                          

 / ครั้งการประชุม / ทา่น (บาท) 
 

ประธานกรรมการ 87,000 

สมาชิก 45,000 

 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563 มีจ  านวนเงินรวมทั้งสิ ้น 
8,286,300 บาท ทัง้นี ้กรรมการของบรษัิทฯ มิไดร้บัคา่ตอบแทนที่จา่ยใหใ้นฐานะกรรมการจากบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ   
 

รายละเอียดตามที่ปรากฎในหวัขอ้ “รายละเอียดคา่ตอบแทนและผลประโยชนอ่ื์นใดที่ไดร้บัในฐานะกรรมการ ช่วงปี 
2563” 

 

(ข)    ส าหรับผู้บริหาร 
 

ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินของผู้บริหารระดับสูงรวม 7 ท่าน ในปี 2563 มีจ  านวนเงินรวมทั้งสิ ้น 22,176,128 บาท 
ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนัส ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับที่พกัอาศยั การประกันสังคม กองทุนส  ารองเลีย้งชีพ ภาษีจ่ายให้
โดยบรษัิทฯ คา่เลา่เรยีนบตุร และคา่รกัษาพยาบาล เป็นตน้  
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ค่าตอบแทนทีไ่ม่ใช่ตัวเงนิ 
 
(ก)    ส าหรับกรรมการ  
 

บตัรก านลัส  าหรบัรบับริการสปาและบตัรก านลัส  าหรบัซือ้สินคา้ที่รา้นคา้ของบนัยนั ทร ีแกลเลอรี ่ของกรรมการอิสระ
และกรรมการที่มิใชผู่บ้รหิาร ในปี 2563 มีจ  านวนเงินรวมทัง้สิน้ 300,000 บาท  
 

รายละเอียดตามที่ปรากฎในหัวข้อ “รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไดร้บัในฐานะกรรมการ       
ชว่งปี 2563” 

 

(ข)    ส าหรับผู้บริหาร 
 

ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหารระดับสูงรวม 7 ท่าน ในปี 2563 มีจ  านวนเงินรวมทั้งสิน้ 968,415 บาท ในรูปของ
สวสัดิการส าหรบัพนกังาน เชน่ การประกนัอบุตัิเหตแุละสขุภาพ และบตัรก านลัตา่งๆ เป็นตน้ 

 

8.5 บุคลากร 
 

จ านวนพนกังานของบรษัิทฯ (ไมร่วมพนกังานของบรษัิทยอ่ย) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มี 50 คน โดยแบง่เป็นสงักดัดงันี ้
 

ฝ่าย จ านวนพนักงาน 
ส านกังานฝ่ายบรหิาร 4 
บรหิารงบประมาณโครงการและการจดัซือ้ 4 
บญัชี 5 
ชมุชนสมัพนัธอ์งคก์ร 7 
ธุรการและทั่วไป 6 
บรหิารงานองคก์ร (Corporate Affairs) 2 
ชมุชนสมัพนัธแ์ละความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 4 
ฝ่ายควบคมุการใหบ้รกิารกลุม่ (Group Control Service) 2 
ทรพัยากรบคุคล 10 
ตรวจสอบภายใน 1 
คาแนล วิลเลจ 1 
กฎหมาย 2 
ธุรกิจโรงแรมที่เป็นเจา้ของ (Owned Hotels Operations) 1 
ลากนู่า จ๊อบ 1 
รวม 50 

 
คา่ตอบแทนรวมและสวสัดิการที่จ่ายใหก้ับพนกังานของบรษัิทฯ (เช่น เงินเดือน โบนสั ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับรถยนต์ การประกันสงัคม 
กองทุนส  ารองเลีย้งชีพ ค่ารกัษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตแุละสุขภาพ บตัรก านัลต่างๆ เป็นตน้) ช่วง 12 เดือน สิน้สดุวนัที่    
31 ธนัวาคม 2563 เทา่กบั 62,617,165 บาท  
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรกัษาและคงไวซ้ึ่งมาตรฐานระดบัสงูของการก ากับดแูลกิจการที่ดีภายในองคก์ร เพื่อใหก้ารคุม้ครอง

และเสริมสรา้งมลูค่าระยะยาวต่อผูถ้ือหุน้ บริษัทฯ ไดน้ าวิธีปฏิบตัิในการก ากับดแูลกิจการที่ ดี รวมถึงนโยบายซึ่งเป็นรูปแบบ

หลกัการตามที่ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรพัยฯ์) ไดใ้หก้ารสนับสนุนมาปฏิบตัิและปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง

ดงัรายละเอียดที่จะกลา่วต่อไป นอกจากนัน้ บริษัทฯ ไดน้ าหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) 

ซึง่ไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทฯ และมาตรฐานการปฏิบตัิงานและการด าเนินงาน (Standard Operating Procedure) 

ประชาสมัพนัธ์  ทั่วทัง้องคก์ร และไดเ้ผยแพรน่โยบายการก ากับดแูลกิจการและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์

ของบริษัทฯ เพื่อสรา้งความเขา้ใจและใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานของพนักงานทกุระดบัชัน้ ถือปฏิบตัิอย่างเครง่ครดัเรื่อยมา 

ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ กฏขอ้บงัคบัภายในใหม่ๆ ไดถ้กูก าหนดขึน้เพิ่มเติมตามความจ าเป็นเพื่อใหม้ั่นใจว่าไม่มีขอ้บกพรอ่งภายใต้

นโยบายตา่งๆ 

 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดร้บัทราบและทบทวนการน าหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี ส  าหรบับรษัิทจดทะเบียน ปี 2560 ที่เผยแพร่

โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์มาปรบัใช้ในการก ากับดูแลกิจการ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้

ก าหนดนโยบายการก ากับดแูลกิจการซึง่ไดร้บัการพิจารณาเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี่ยง (ปัจจบุนั

เปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ) และไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทฯ เพ่ือ

ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาวและสรา้งคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดย

คณะกรรมการบริษัทฯ จะทบทวนนโยบายการก ากับดแูลกิจการเป็นประจ าทุกปีเพื่อการปรบัปรุงดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ส  าหรบัหลกัปฏิบตัิที่ยงัไมไ่ดน้ าไปปรบัใช ้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้อบหมายใหฝ่้ายจดัการไปศึกษาในรายละเอียดเพื่อน าเสนอ

พิจารณาตอ่ไป 

 

1.  สิทธิของผู้ถือหุน้ 
 

บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2563 โดยได้

ด  าเนินการทกุอยา่งสอดคลอ้งตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัเรือ่งสิทธิของผูถื้อหุน้ ดงันี  ้
 

1.1  ผูถื้อหุน้ทกุรายมีสิทธิอยู่บนพืน้ฐานเดียวกันในการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุและในการรบัเงินปันผลตามที่   

บรษัิทฯ ไดป้ระกาศ โดยจ านวนเงินปันผลดงักลา่วค านวณจากสดัสว่นการถือหุน้ที่มีในบรษัิทฯ 

1.2 ในการประชมุผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้มีสิทธิในการอนมุตัิในประเด็นที่ส  าคญัต่างๆ เช่น การเลือกตัง้กรรมการ (ผูถ้ือหุ ้น

สามารถเลือกกรรมการไดเ้ป็นรายบุคคล) ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และการจ่ายเงินปันผล 

เป็นตน้  

 นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้ที่มารว่มประชมุผูถื้อหุน้ภายหลังเริ่มการประชมุไปแลว้ ยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ   

ที่อยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัมิไดล้งมติ 
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1.3 บริษัทฯ มีนโยบายอ านวยความสะดวกและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทกุกลุ่ม รวมทัง้ผูถื้อหุน้ที่เป็นนักลงทนุสถาบันไดเ้ขา้

ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ อาทิเช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือส่งค  าถาม

เก่ียวกับบริษัทล่วงหนา้ก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็น

ภาษาอังกฤษใหก้ับผูถื้อหุน้ชาวต่างชาติ การเลือกจดัการประชุมในสถานที่ที่สะดวกต่อผูถื้อหุน้ในการเดินทางมา

ประชมุ เป็นตน้ 

1.4 บริษัทฯ ไดเ้ชิญผูถ้ือหุน้รายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีเป็นการล่วงหนา้ ผ่าน

ช่องทางตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) แต่ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดเสนอ

ระเบียบวาระ 

  บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกันที่ถือหุน้ของบริษัทฯ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวน

สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ภายใน 30 วนั

ก่อนวนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี ่ยง และก ากับดแูลกิจการจะ

พิจารณากลั่นกรองเรื ่องที ่ผูถ้ ือหุน้เสนอใหบ้รรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุผูถ้ ือหุน้และใหค้วามเห็นต ่อ

คณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณา เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจเุป็นระเบียบวาระ

การประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ในกรณีเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบ

พรอ้มชีแ้จงเหตผุลในที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้  

บรษัิทฯ ไดจ้ดัใหมี้ชอ่งทางใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรอืแจง้ขอ้รอ้งเรยีนไดโ้ดยจดัส่ง

ตน้ฉบบัพรอ้มแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ลงลายมือชื่อแลว้ไปยงัเลขานุการบริษัทฯ ทางไปรษณียต์ามที่อยู่ของ

บรษัิทฯ หรอื ทางโทรศพัท ์+66 2677 4455 

1.5 บรษัิทฯ ยงัมิไดเ้ชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอชื่อบคุคลเพ่ือรบัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบรษัิทฯ ก่อนวนัประชมุ     

ผูถื้อหุน้ เน่ืองจากบริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่ อเขา้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ

ของบริษัทฯ (ซึ่งจะตอ้งเป็นผูท้ี่มีคุณสมบัติครบถว้นตามที่พรบ.บริษัทมหาชนก าหนด) และจัดใหมี้การออกเสียง

ลงคะแนนใหก้บับคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อดงักลา่วในที่ประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้เสมอ 

1.6 บริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากัด ในฐานะนายทะเบียนหุน้ของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งเอกสาร

ประกอบการประชมุผูถื้อหุน้ซึ่งบรรจหุนังสือเชิญประชมุโดยไดร้ะบุวาระการประชมุ พรอ้มทัง้ขอ้เท็จจริงและเหตผุล

และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงขอ้มลูเอกสารประกอบวาระต่างๆ อาทิ ขอ้มลูของผูท้ี่ไดร้บั   

การเสนอชื่อเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประวัติผู้สอบบัญชี ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เก่ียวขอ้งกับการ

ประชมุผูถื้อหุน้ แผนที่สถานที่จดัประชมุ รวมทัง้หนงัสือมอบฉันทะ และเอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเขา้รว่ม

ประชมุ เป็นตน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ก่อนวันประชมุไมน่อ้ยกวา่ 21 วนั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีความพรอ้มในการเตรยีมตวั

ส  าหรบัการประชมุ (ในการประชมุผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 บริษัทฯ จดัส่งเอกสารการประชมุล่วงหนา้ 10 วนั ล่าชา้

กวา่ปกติเน่ืองจากผลกระทบจากโควิด-19) นอกจากนัน้ บรษัิทฯ ไดล้งโฆษณาประชาสมัพนัธห์นงัสือเชิญประชมุผูถื้อ

หุน้ในหน้าหนังสือพิมพ ์และไดเ้ผยแพรห่นังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และขอ้มลูต่างๆ ในการ

ประชมุทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) เป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุอย่างนอ้ย 30 วนั 

(บริษัทฯ เผยแพร่เอกสารการประชมุผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 บนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ล่วงหนา้ 19 วนั ล่าชา้กวา่ปกติ

เน่ืองจากผลกระทบจากโควิด-19) รวมทัง้ไดเ้ชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้มาลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้อยา่ง

นอ้ย 1 ชั่วโมงเสมอ 

http://www.lagunaresorts.com/
http://www.lagunaresorts.com/
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดน้ าระบบบารโ์คด้ (barcode) มาใชใ้นการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียงในการประชุม   

ผูถื้อหุน้ เพื่อความสะดวกรวดเรว็ โปรง่ใส และถกูตอ้งแมน่ย า 

1.7   ในการประชมุผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ วาระการประชมุในแต่ละเรื่องจะถกูก าหนดและแยกแยะเป็นรายวาระอย่าง

ชดัเจน โดยน าเสนอวตัถปุระสงค ์เหตผุล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระเพื่อประกอบการ

พิจารณาของผูถ้ือหุน้ ประธานฯ จะด าเนินการประชมุตามล าดบัวาระที่ก  าหนดโดยไม่เพิ่มวาระอื่นที่มิไดก้  าหนด

ล่วงหนา้ในหนังสือเชิญประชมุ เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูถ้ือหุน้ที่มิไดเ้ขา้ประชมุ เวน้แต่จะมีการเสนอใหเ้พิ่ม

วาระภายใตข้อ้ก าหนดตามกฎหมาย โดยผูถ้ือหุน้ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ ่งในสามของจ านวนหุน้            

ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัทฯ  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2563 ไม่ปรากฏว่ามีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกเหนือจาก           

ที่ก  าหนดในหนงัสือเชิญประชมุแตอ่ยา่งใด 

 1.8   ก่อนเริ่มการประชมุผูถื้อหุน้ทุกครัง้ เลขานกุารของบริษัทฯ จะท าหนา้ที่อธิบายวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนน 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการก ากับดแูลกิจการที่ดีในเรือ่งความโปรง่ใส บริษัทฯ ไดเ้ชิญผูถื้อหุน้รายยอ่ยเขา้รว่มเป็นพยาน

ในการตรวจนบัการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ  นอกจากนัน้ บรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง้ทีมที่ปรกึษากฎหมายชัน้น าในระดบั

สากลเขา้มาท าการตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนก่อนที่ประธานในที่ประชุมจะประกาศจ านวนผูถื้อหุน้และ    

ผูร้บัมอบฉันทะและจ านวนหุน้ของผู้ที่มารว่มประชมุใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ตลอดจนท าการตรวจสอบกระบวนการการนับ

คะแนนเสียงในแตล่ะวาระก่อนที่จะประกาศเป็นมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบรายละเอียด

ผลลัพธ์ในการลงคะแนนในแต่ละวาระภายหลังเสร็จสิน้การประชุมแต่ละครัง้  และผลลัพธ์เช่นเดียวกันนี ้รวมถึง      

ขอ้ซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุน้โดยสรุป ไดถู้กบันทึกไวใ้นรายงานการประชุมซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญต่างๆ อย่าง

ถกูตอ้ง ครบถว้น และจะน าสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทัง้หมดเพื่อสอบทานก่อนการรบัรองในการประชมุครัง้ตอ่ไป ส  าหรบัรายงาน

การประชมุสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) 

ภายใน 14 วนัหลงัวนัประชมุ 

1.9 นโยบายของบริษัทฯ ในการจัดการประชุมผูถื้อหุน้ ไม่เพียงแต่เป็นการด าเนินการตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็น    

การสรา้งโอกาสและเป็นเวทีใหผู้ถ้ือหุน้ไดแ้ลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น รวมถึงการซักถามกรรมการและ        

ฝ่ายจัดการในเรื่องใดก็ตามที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ประธานในที่ประชุมไดจ้ัดสรรเวลาการประชุมอย่าง

เพียงพอ และด าเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

ไดแ้สดงความคิดเห็นและซักถามก่อนการลงมติที ่ประชุมของแต่ละวาระ  นอกจากนี  ้เพื ่อเป็นการอ านวย        

ความสะดวกแก่ผูถ้ือหุน้ในการรกัษาสิทธิประโยชน ์หากผูถ้ือหุน้ท่านใดมีประเด็นค าถามที่ตอ้งการใหบ้ริษัทฯ 

ชีแ้จงในที ่ประชุม สามารถจัดส่งค  าถามล่วงหนา้มายังบริษัทฯ ไดท้ี ่ “ir@lagunaresorts.com” หรือโทรสาร

หมายเลข 66 (0) 2285 0733  

1.10 นอกเหนือจากผูส้อบบญัชีที่ไดเ้ขา้รว่มการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีแลว้ ประธานกรรมการบริษัท ประธาน

กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดแูลกิจการ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการทกุท่าน จะใชค้วามพยายามในการเขา้รว่มการประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อท าการชีแ้จงหรือตอบขอ้ซกัถาม

ของผูถ้ือหุน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดเ้ชิญทีมที่ปรกึษากฎหมายชัน้น าในระดบัสากลเขา้มารว่มประชมุเพื่อใหค้วาม

ชัดเจนในประเด็นทางกฎหมาย  อีกทั้งจัดให้มีล่ามมืออาชีพท าหน้าที่ ในระหว่างการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้น                  

และคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถสื่อสารกันไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการประชุม
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สามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ที่ผ่านมา ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริหารความเสี่ยง 

และก ากับดแูลกิจการ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการท่านอื่นๆ เขา้รว่มในการ

ประชมุดว้ยตนเอง และเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส ์รายละเอียดตามรายชื่อที่ปรากฏในรายงานการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 

1.11 บรษัิทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถติดตอ่สื่อสารระหวา่งกนัไดอ้ย่างเสรโีดยมิไดส้รา้งอปุสรรคหรือกีดกนัใดๆ และ

ยังจัดหาช่องทางที่เขา้ถึงไดง้่ายใหผู้้ถือหุน้ไดร้บัข่าวสารขอ้มลูของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ เช่น การเผยแพรข่อ้มูล

ส  าคญัผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ (www.lagunaresorts.com) อาทิ มติของที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ในเรือ่ง

ที่ส  าคญัต่างๆ มติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ ขอ้มลูทางการเงิน ขอ้มลูที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ 

รายงานประจ าปี เป็นตน้ 

1.12 จากการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริม        

ผูล้งทนุไทย บริษัทฯ ไดร้บัคะแนน 94.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยบริษัทฯ จะยงัคงมุ่งมั่น

พฒันาการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีต่อไป  

 

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุน้อย่างเทา่เทยีมกัน 

 

บรษัิทฯ ปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเทา่เทียมกนัแมว้า่ผูถื้อหุน้แตล่ะรายจะมีสดัสว่นการถือหุน้และอ านาจในการออกเสียง

ลงคะแนนที่แตกต่างกันตามจ านวนหุน้ที่ถือ  บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุน้อย่างเท่าเทียมกันโดย

ด าเนินการทกุอยา่งสอดคลอ้งตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งดงันี ้
 

2.1 หุน้ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็นหุน้สามัญประเภทเดียว โดยผูถื้อหุน้แต่ละรายจะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจ านวนหุน้ที่

ตนเองถืออยู ่หรอืหนึ่งหุน้สามญัเทา่กบัหนึ่งเสียง 

2.2 บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้รว่มประชมุแทนไดใ้นกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถ

เขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นหนึ่งในแบบตามที่กระทรวง

พาณิชยก์ าหนด และเป็นแบบที่ผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้อีกทัง้บรษัิทฯ ยงัไดเ้ปิดโอกาส

ใหผู้ถื้อหุน้สามารถที่จะเลือกมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบรษัิทฯ เพื่อเป็นตวัแทนรว่มลงคะแนนเสียง ในกรณี

ที่ผูถื้อหุน้ไม่อาจเขา้รว่มการประชมุไดด้ว้ยตนเอง โดยบริษัทฯ ไดร้ะบุชื่อของกรรมการอิสระไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ   

พรอ้มทัง้แนบประวตัิกรรมการอิสระที่ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุ

ไวเ้ป็นสว่นหนึ่งของเอกสารประกอบการประชมุ 

2.3 บริษัทฯ ไดจ้ดัใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ รบัทราบถึงภาระหนา้ที่ในการจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลง   

การถือครองหลกัทรพัยบ์ริษัทฯ ต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท าการ ตามที่ก  าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลักทรพัยแ์ละไดบ้รรจุวาระเรื่องรายงานการถือครองหลักทรพัยข์องกรรมการและผูบ้ริหารไวใ้นการประชุม

คณะกรรมการบรษัิทฯ เพ่ือใหไ้ดร้บัทราบเป็นรายไตรมาส 
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2.4 กรรมการหรือผูบ้ริหารบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเกี่ยวขอ้งในการพิจารณาการเขา้ท าธุรกรรม

ระหว่าง บริษัทฯ กับผูท้ี ่มีส ่วนไดเ้สียหรือมีส ่วนเกี่ยวขอ้ง จะไม่เขา้ร่วมในกระบวนการตัดสินใจด ังกล่าว  

นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการเขา้ท ารายการใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบก่อนการเขา้

ท ารายการที ่เกี ่ยวโยงกันในกรณีที ่ตอ้งขออนุมัติจากผูถ้ือหุน้  และปฏิบ ัติตามขอ้ก าหนดและประกาศของ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนโดยเคร่งครดั รายละเอียดของการท ารายการที่เก่ียวโยงกันไดเ้ปิดเผยไว ้ภายใต้

หวัขอ้ “รายการระหว่างกัน” ในแบบ 56-1 และภายใตห้วัขอ้ “บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้และรายการระหว่างกัน” 

ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
  

ทัง้นี ้ไม่ปรากฏวา่บรษัิทฯ มีการฝ่าฝืน/ไมป่ฏิบตัิตามกฎเกณฑว์า่ดว้ยการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทนุในปี 2563 แตอ่ยา่งใด 

2.5     บริษัทฯ ได้ก าหนดนโนบายการก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางให้

คณะกรรมการบริษัทฯ ผูบ้รหิารระดบัสงู และพนักงานทกุระดบัของบรษัิทฯ ไดพ้ึงปฏิบตัิ รวมถึงการหา้มในเรื่องการ

ใชข้อ้มลูภายในเพ่ือหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ  นอกจากนั้น  คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัได้

อนุมัตินโยบายที่เก่ียวขอ้งกับการซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัทฯ ซึ่งหา้มมิใหท้  าการซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัทฯ 

ในขณะที่ยงัครอบครองขอ้มลูภายในที่เป็นความลบั และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ ที่ยงั

มิไดเ้ปิดเผยแก่สาธารณชน  ตลอดระยะเวลาปลอดการใชข้อ้มลูภายในที่ยงัมิไดเ้ปิดเผยแก่สาธารณชน  (Embargo 

Period) รายละเอียดไดเ้ปิดเผยไวภ้ายใตห้วัขอ้ “การดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายใน” ของแบบ 56-1 และของรายงาน

ประจ าปีของบรษัิทฯ ซึง่ในระหวา่งปีที่ผ่านมา ไมป่รากฎวา่มีผูใ้ดฝ่าฝืนการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว 

2.6 นอกเหนือจากการใหเ้ครดิตเทอมในการช าระเงินภายใตก้ารด าเนินธุรกิจการคา้ทั่วไป บรษัิทฯ ไมมี่นโยบายในการให้

ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บรษัิทที่มิใชบ่รษัิทย่อยของบรษัิทฯ เวน้แต่ในกรณีที่เป็นการใหกู้ย้ืมหรอืการค า้ประกัน

เงินกูต้ามสดัสว่นการถือหุน้ที่เป็นไปตามสญัญารว่มทนุ  

 

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 

เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและผลตอบแทนทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ใน             

การท าหน้าที่เป็นนิติบุคคลตัวอย่าง โดยให้ความส าคัญกับสิทธิต่างๆ ของบรรดาผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด  าเนินธุรกิจ       

อยา่งเป็นธรรมและถือปฏิบตัิตามกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั  

 

ผู้ถือหุน้:  

คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดย้ึดถือในการปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งซ่ือสตัย ์โปรง่ใส และแข็งขนั เพื่อประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ทัง้หมด

ในการที่จะรกัษาและเสริมสรา้งมลูคา่ระยะยาวตอ่ผูถื้อหุน้ ขอ้มลูที่ส  าคญัทัง้หมดซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ราคาหุน้ของบรษัิทฯ 

และ/หรอื การตดัสินใจของผูถื้อหุน้จะตอ้งไดร้บัการเปิดเผยโดยครบถว้นในเวลาที่เหมาะสม 
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พนักงาน:  

ในฐานะที่อยู่ในธุรกิจบรกิาร บริษัทฯ เชื่อว่า พนักงานคือทรพัยากรที่ส  าคญัที่สดุ ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึไดด้  าเนินการในแต่ละขัน้

เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าสอดคลอ้งตามกฎหมายแรงงาน และพนักงานทัง้หมดไดร้บัการปฏิบัติอย่างยุติธรรม โดยไม่มีการเลือก

ปฏิบตัิหรอืแบ่งพรรคแบ่งพวก บริษัทฯ ใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการ อาทิ ค่าอาหาร ค่าซกัรีด บตัรก านัลต่างๆ การประกัน

สุขภาพและอุบัติเหตุ แก่พนักงานโดยรวมในอัตราที่สามารถแข่งขันได ้โดยมีการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งจัดใหมี้

สภาพแวดลอ้มในการท างานที่ปลอดภยัและถกูสขุอนามยั  รถรบัสง่ปรบัอากาศ  และกองทนุส  ารองเลีย้งชีพพนกังาน  
 

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 
 

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการเจริญเติบโตขององคก์รนั้นขึน้อยู่กับคุณภาพและประสิทธิภาพของพนักงาน  บริษัทฯ จึงมีนโยบาย

มุ่งเนน้ที่จะพัฒนาความรูข้องพนักงานทุกฝ่ายอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุวัตถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจ และ

สนับสนนุใหพ้นักงานไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ รวมถึงการมีโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน  และ

เติบโตไปพรอ้มๆ กบัความส าเรจ็ของบรษัิทฯ เพ่ือผลกัดนัใหน้โยบายเกิดผลเป็นรูปธรรม บริษัทฯ ไดมุ้ง่เนน้ใหผู้บ้รหิารรว่มกัน

ก าหนดทิศทางองคก์รที่สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์เพี่อใหแ้ต่ละสายงานก าหนดเป็นกลยทุธธ์ุรกิจและแผนธุรกิจเพ่ือพนกังานใน

แตล่ะสายงานจะไดน้ าไปก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละตวัชีว้ดัเป็นรายบคุคลใหส้อดรบักบัทิศทางการด าเนินงานขององคก์รและ

หนา้ที่ความรบัผิดชอบของพนักงาน ตัวชีว้ัดนีจ้ะเป็นมาตรฐานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และเป็น

ขอ้มลูในการพฒันาบคุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายตอ่ไป   

 

นโยบายการฝึกอบรมแบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ 
 

1) หลกัสตูรภาคบงัคบัตามที่บรษัิทก าหนดขึน้ ไดแ้ก่ การอบรมพนกังานใหม ่และการอบรมนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติและ

คอรร์ปัชั่น   

2) หลกัสตูรตามสายอาชีพ ซึง่พนกังานสามารถออกไปฝึกอบรมกบัสถาบนัฝึกอบรมเพ่ือพฒันาตนเอง 
 

การฝึกอบรมถือเป็นหนึ่งในตัวชีว้ัด (KPIs-Key Performance Indicators) และมาตรฐานประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนกังานแตล่ะคนซึง่จะมีการประเมินในไตรมาสที่ 4 ของทกุปี 

 

การอบรมพนักงานใหม่ 
  

ส าหรบัพนักงานใหม่ทุกคนจะไดร้ับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ โดยมีวัตถปุระสงคใ์หพ้นักงานใหม่ไดร้บัทราบระเบียบ

ปฏิบตัิในการท างาน ขอ้ปฏิบตัิ นโยบายขององคก์ร รวมทัง้ความรูเ้ก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละสถานที่ตัง้ของแตล่ะโรงแรมในเครือ 

เพ่ือเตรยีมความพรอ้มที่จะเขา้รว่มงานกบัทีมตอ่ไป 

 

การอบรมนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอรรั์ปช่ัน   
 

พนกังานทกุคนตอ้งเขา้รบัการอบรมเก่ียวกบันโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นปีละหนึ่งครัง้ โดยมีวตัถปุระสงคใ์หพ้นกังาน

ไดร้บัรูแ้นวทางปฏิบตัิในกิจกรรมใดๆ เพื่อป้องกนัการสนบัสนนุใหเ้กิดการทจุรติและคอรร์ปัชั่น 
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การพัฒนาความรู้และทกัษะ 
  

บรษัิทฯ ไดก้ าหนดแนวทางในการพฒันาพนกังานเพ่ือเพ่ิมพนูความรูค้วามสามารถและทกัษะ โดยมีการฝึกอบรมพนกังานใน

หลกัสตูรตา่งๆ ดงันี ้ 
 
•   อบรมการเป็นหวัหนา้งานอยา่งมืออาชีพ ส  าหรบัผูบ้รหิารระดบักลาง 

•   ความรูเ้รือ่งภาษีส  าหรบัพนกังานบญัชแีละพนกังานฝ่ายบรหิารบคุคล 

•   ความรูเ้ก่ียวกบัเรือ่งการบรหิารการเงินส าหรบัผูบ้รหิารระดบัผูจ้ดัการฝ่าย 

•   ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้ง เพิ่มพูนและพัฒนาทักษะใหแ้ก่พนักงานที่เป็น Trainer ไดมี้ความรูแ้ละความช านาญ ในการ
สอนงานมากยิ่งขึน้ 

•   การสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้อยา่งมืออาชีพ 

 

การพัฒนาพนักงานเพื่อรองรับการเติบโตและขยายตัวของบริษัทฯ 
 

ส าหรบัการพฒันาบคุคลากรเพื่อรองรบัการขยายตวัและการเติบโตนัน้ บรษัิทฯ มีการพฒันาผูบ้รหิารโดยก าหนดเป็นแผนการ

สืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ส าหรบัผูบ้ริหารระดับผูจ้ัดการขึน้ไป เพื่อเตรียมความพรอ้มในการเลื่อนต าแหน่งที่

สงูขึน้และเพื่อรองรบัการขยายกิจการของบรษัิทฯ ในระยะยาว  นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัไดมี้การคดัเลือกผูบ้ริหารระดบักลางที่

มีศักยภาพสูงเขา้โครงการ Management Development Program (MDP) และพนักงานระดับผูช้่วยผูจ้ัดการเขา้โครงการ 

Talent Management Program (TMP) เพ่ือคน้หาผูท้ี่มีศกัยภาพในการเลื่อนต าแหน่งขึน้เป็นผูบ้รหิารตอ่ไป 

 

ส าหรบัการพฒันาผูบ้รหิารรุน่เยาว ์ทางบรษัิทฯ ยงัมีการด าเนินโครงการ Management Trainee อย่างต่อเน่ืองในการพฒันา

คนรุน่ใหม่เพ่ือเติบโตในระดบัผูบ้รหิารในอนาคต  ดว้ยการรบันักศึกษาจบใหมท่ี่มีศกัยภาพเขา้มารว่มโครงการ โดยในปีแรก 

Management Trainee ไดฝึ้กงานหมนุเวียนไปตามแผนกต่างๆ เพื่อเรยีนรูง้านบริหารจัดการครบทกุดา้น  รวมถึงการจดัท า

รายงานการแก้ปัญหาที่พบเพื่อน าเสนอผู้บริหารเป็นแนวทางในการน าไปปรับใชพ้ัฒนาระบบต่างๆ และใน ปีที่สอง 

Management Trainee จะไดร้ับการบรรจุเป็นพนักงานประจ า และได้รบัการพัฒนาสู่การเป็นผู้บริหารระดับกลางและ

ระดบัสงูของบรษัิทตอ่ไป 

 

ลูกค้า: 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจทัง้ในดา้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์การขายผลิตภณัฑแ์ละบรกิารที่ปลอดภยัต่อ

ผูบ้ริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม และมุ่งมั่นที่จะพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการอย่างต่อเน่ือง สรา้งนวตักรรมใหม่เพ่ือเพิ่ม

มลูคา่ใหก้บัผลิตภณัฑแ์ละเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ การรกัษาความลบัและ/หรอืขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้ถือ

เป็นหนึ่งในสิ่งที่บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัสงูสดุ บรษัิทฯ ด  าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัย ์สจุริต และเป็นธรรม และไม่กระท าการ

ใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลกูคา้ และไมน่ าขอ้มลูของลกูคา้ไปใชเ้พ่ือประโยชนต์นเองหรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

 

บรษัิทฯ จะปฏิบตัิตามขอ้ตกลงทางการคา้อยา่งเครง่ครดั ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขได ้บรษัิทฯ จะแจง้ใหล้กูคา้

ทราบลว่งหนา้และรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขเพ่ือป้องกนัความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ 
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คู่แข่งขัน:  

บริษัทฯ มีความเช่ือว่าการแข่งขันเป็นสิ่งส  าคญัในการเปิดตลาดการคา้เสรี ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดห้ลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ     

อนัเป็นการป้องกัน ขัดขวาง ไม่ใหผู้ป้ระกอบการซึ่งอาจเป็นคู่แข่งเขา้มาด าเนินการในตลาดซึ่งบรษัิทฯ ไดป้ระกอบธุรกิจอยู ่

บริษัทฯ มีแนวความคิดว่าการแข่งขนัที่เขม้ขน้จะเป็นการกระตุน้นวตักรรมใหม่ๆ ทัง้ดา้นผลิตภณัฑ์และบรกิารในทอ้งตลาด 

ซึง่จะชว่ยยกระดบัมาตรฐานของตลาดและยงัประโยชนใ์หแ้ก่ผูบ้รโิภคและสงัคมโดยรวม อีกทัง้บรษัิทฯ จะไมล่ะเมิดความลบั

หรอืล่วงรูค้วามลบัทางการคา้ของคูแ่ข่งขนัดว้ยวิธีฉอ้ฉล ตลอดจนไม่ลว่งละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาหรอืลิขสิทธ์ิและต่อตา้น

การทจุริต และไม่สนับสนนุการจ่ายสินบน ซึ่งก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) 

ของบรษัิทฯ ซึง่อนมุตัิโดยคณะกรรมการบรษัิทฯ เพ่ือผลประโยชนท์างธุรกิจของบรษัิทฯ 

 

สังคมและส่ิงแวดล้อม: 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัและมุ่งมั่นในการเป็นบรษัิทที่มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม  โดยไดก้ าหนดใหมี้แผนกความรบัผิดชอบ
ขององคก์รต่อสงัคมและชมุชนสมัพนัธเ์พ่ือสรา้งการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้ในชมุชนและสงัคมที่บริษัทตัง้อยู่  โดยไดจ้ดักิจกรรม 

CSR ที่มุ่งเนน้ถึงการพัฒนาสังคมและการศึกษา การอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม การอนุรกัษ์ศาสนาและวัฒนธรรม การส่งเสริม

สวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ ผ่านโครงการต่างๆ รายละเอียดไดเ้ปิดเผยไวภ้ายใตห้ัวขอ้ “CSR” ในแบบ 56-1 และใน

รายงานประจ าปีของบรษัิทฯ รวมทัง้เว็บไซตข์องบรษัิทฯ (www.lagunaresorts.com) 
 

รางวลั Green Leaf Awards ซึ่งโรงแรมใน ลากูน่า ภูเก็ต ไดร้บัเป็นเครื่องพิสูจนถ์ึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการด าเนิน

ธุรกิจที่ค  านึงถึงการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มเป็นส าคัญ นอกจากนี ้ในส่วนการพัฒนาอสังหาริมทรพัย ์มีการจดัท ารายงานการ

วิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment : EIA) เพื่อประเมินผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มที่อาจ

เกิดขึน้จากการพฒันาโครงการของบรษัิทฯ และค านึงถึงผลกระทบดา้นสงัคมและเศรษฐกิจ วฒันธรรม และสขุภาพ ขอ้ดีและ

ขอ้เสียของโครงการ รวมไปถึงการเสนอมาตรการในการปรบัโครงการใหเ้หมาะสมกับสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ินและการลด

ผลกระทบดงักล่าว บริษัทฯ ยังส่งเสริมและสนับสนนุใหพ้นักงานใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยริเริ่มโครงการ “3R”    

ในการด าเนินงานของโรงแรมทกุแหง่เพื่อลดมลภาวะ ซึง่ประกอบดว้ยการลด (Reduce) การน ากลบัมาใชใ้หม่ (Reuse) และ

การปรบัปรุงเพ่ือน ากลบัมาใชใ้หม ่(Recycle) พนกังานของโรงแรมทกุคนจะไดร้บัการฝึกอบรมใหต้ระหนกัถึงความส าคญัใน

การอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม รวมทั้งการติดตามการใชพ้ลังงานและน า้อย่างใกลช้ิดโดยพนักงานจะไดร้บัรายการตรวจสอบ 

(Checklists) ที่ครอบคลมุถึงรายละเอียดตา่งๆ เพ่ือท าการตรวจสอบเองไดอ้ยา่งมั่นใจ  ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะไมป่ลอ่ยน า้เสียที่เกิด

จากโรงแรมทิง้ลงสู่ทะเล แต่จะท าการบ าบดัโดยผ่านเครื่องบ าบดัน า้เสียที่มีประสิทธิภาพ  และน าน า้ที่บ  าบดัแลว้กลบัมาใช้

ในการรดน า้ตน้ไมใ้นบริเวณโรงแรม รายละเอียดไดเ้ปิดเผยไวภ้ายใตห้ัวขอ้ “CSR/Environmental Policy” ในเว็บไซตข์อง

บรษัิทฯ (www.lagunaresorts.com) 

 

คู่ค้า:  

บรษัิทฯ มุง่มั่นที่จะหลอ่หลอมความสมัพนัธร์ะยะยาวในทางธุรกิจกบัคูค่า้ ดงันัน้จงึเป็นที่มาของนโยบายการใหผ้ลก าไรอยา่ง

เป็นธรรมต่อคู่คา้ อีกทัง้ใหค้วามเคารพต่อเงื่อนไขการช าระเงิน  บริษัทฯ มีนโยบายในการคดัเลือกคู่คา้อย่างยตุิธรรมและ

โปรง่ใส โดยมีการแข่งขันจากผูเ้สนอราคาอย่างนอ้ย 3 ราย ตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดไวใ้นมาตรฐานการปฏิบตัิงานและ

การด าเนินงาน (Standard Operating Procedures) ของบริษัทฯ ซึ่งไดแ้จกจ่ายใหพ้นักงานภายในองคก์รรบัทราบและ

ปฎิบตัิตาม  

 

 

 

http://www.lagunaresorts.com/
http://www.lagunaresorts.com/
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เจ้าหนี:้  

บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัต่อเจา้หนีเ้สมือนพนัธมิตรทางธุรกิจที่มีความส าคญัยิ่ง ดงันัน้ จงึไดมุ้ง่มั่นที่จะปฏิบตัิตอ่เจา้หนีท้กุราย

อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขสญัญาที่ตกลงกันอย่างเครง่ครดัโดยเฉพาะเง่ือนไขการ

ค า้ประกนั และการบริหารเงินทนุ บรษัิทฯ จะเปิดเผยฐานะการเงินอย่างถกูตอ้งตรงตามก าหนด ในกรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิ

ตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หนึ่งหรอืในกรณีที่มีการผิดนดัช าระหนี ้บรษัิทฯ จะแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบโดยเรว็ที่สดุและหาแนวทางแกไ้ขที่

เป็นที่ยอมรบัทัง้สองฝ่ายเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฎว่ามีเจ ้าหนีร้ายใดแจง้ว่า

บริษัทฯ ไม่ปฎิบตัิตามขอ้ผกูพนัทัง้หลายที่มีอยูก่บัเจา้หนี ้
 

ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่บริษัทฯ ฝ่าฝืนกฎหมายดา้นแรงงาน การจา้งงาน ผูบ้ริโภค การแข่งขันทางการคา้ และ

สิ่งแวดลอ้มแตอ่ยา่งใด 

 

นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมดูแลและป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตคอรรั์ปช่ัน 
 

บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะด าเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสัตย ์โปร่งใส มีคุณธรรมและตรวจสอบได้ มีความรบัผิดชอบต่อสังคมและ        

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยนอกเหนือจากนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณในการ

ด าเนินธุรกิจแลว้ บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นซึ่งไดร้ับการพิจารณาเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ บรหิารความเสี่ยง และก ากับดแูลกิจการ และไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทเพ่ือสง่เสรมิการปฏิบตัิในเรื่อง

การตอ่ตา้นการติดสินบนและการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น ตลอดจนเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิที่ชดัเจนในการด าเนินธุรกิจของ

บรษัิทฯ  
 

บริษัทฯ มีนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่นอย่างสิน้เชิง (zero-tolerance policy) ส าหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานทัง้หมดของบรษัิทฯ ตอ้งถือปฏิบตัิอยา่งเครง่ครดั โดยหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัททกุคน กระท า

การทจุริตคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม และตอ้งด าเนินการตามแนวปฏิบตัิในนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นของ

บริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เช่น การบริจาคเพื่อการกุศล การใหเ้งินสนับสนุน และการใหห้รือรบั

ของขวญั เป็นตน้ 
 

บรษัิทฯ ไดส้ื่อสารนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นของบรษัิทฯ ไปยงัคู่คา้ทางธุรกิจ และบุคคลภายนอก ผ่านช่องทางเว็บไซต ์

บอรด์ประชาสมัพนัธ ์เพื่อรบัทราบและปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางที่บริษัทฯ ก าหนด และเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจเก่ียวกับ

นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นของบริษัทฯ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตัิในการด าเนินงาน บริษัทฯ ก าหนดใหมี้การอบรม

ใหแ้ก่พนักงานของบริษัทฯ เป็นประจ าทกุปี ในการปฐมนิเทศก่อนเริ่มท างาน บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหพ้นักงานที่เขา้ใหม่ตอ้ง

ลงลายมือชื่อในแบบแจง้ขอ้มลูพนักงานเพ่ือยืนยนัเจตนารมณข์องตนและปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและ

นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ และก าหนดใหพ้นักงานทุกคนลงลายมือชื่อรบัทราบถึงนโยบาย

ดงักลา่วเป็นประจ าทกุปี  
 

บริษัทฯ จดัใหมี้ระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และด าเนินการตามขัน้ตอน

การประเมินความเสี่ยงซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบตัิและการควบคมุภายใน เพ่ือติดตามดแูล ตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยง

รวมถึงการทจุริตที่อาจเกิดขึน้ในกระบวนการบรหิารความเสี่ยงซึ่งไดด้  าเนินการอย่างต่อเน่ืองนัน้ คณะกรรมการบรหิารความ

เสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ รว่มกับฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท ไดด้  าเนินการติดตามตรวจสอบความเสี่ยง ประเมินผล และ

เสนอแผนการควบคมุเพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริหารความเสี่ยง และก ากับดแูลกิจการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการจะท าหนา้ที่
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ก ากับดแูลและสอบทานกลยทุธแ์ละการบริหารความเสี่ยงในการด าเนินงาน การประเมินความเสี่ยง รวมทัง้ขัน้ตอนวิธีการ

ควบคมุความเสี่ยงดงักลา่ว ตลอดจนก ากบัดแูลใหบ้รษัิทฯ มีกระบวนการในการบรหิารจดัการความเสี่ยงที่ตอ่เน่ือง ระบบการ

ควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม 
 

ดว้ยตระหนักถึงผลประโยชนร์ะยะยาวในการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซ่ือสตัยส์จุริต และการน าหลกัการทางธุรกิจไป

ปฏิบัติเพื่อจัดการกับการทุจริตคอรร์ปัชั่น บริษัทฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์ที่จะต่อสูก้ับการทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยประ กาศ

เจตนารมณเ์ป็นแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต (Thailand’s Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption : CAC) บริษัทฯ มีความภูมิใจที่จะประกาศว่าบริษัทฯ ไดเ้ป็นสมาชิกที่ไดร้บัการรบัรองจาก

โครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริตตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ ์2562 หลงัจากการวางนโยบาย

และมาตรการต่อตา้นการทุจริตทัง้หมดที่จ  าเป็นภายใตแ้นวทางปฏิบัติที่เข้มงวดของ CAC  ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในความ

พยายามของบรษัิทฯ ในการตอ่ตา้นการทจุรติ 

 

บรษัิทฯ ไดป้ระกาศนโยบาย “งดรบัของขวญั (No  Gift  Policy)”  ในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลอ่ืนใด เป็นระเบียบปฏิบตัิตาม

นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่น  เรื่องการรบั-ใหข้องขวัญใหก้ับพนักงานของบริษัทฯ ทุก

ระดบัชัน้ไดร้บัทราบและถือปฏิบตัิเพื่อเป็นการสรา้งมาตรฐานที่ดีในการปฏิบตัิงานของบคุลากรในบริษัทฯ และจดัท าหนงัสือขอ

ความรว่มมืองดเวน้การใหข้องขวญัทกุประเภทแก่ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทฯ แจง้ไปยงัคูค่า้ของบรษัิทฯ ไดร้บัทราบถึง

นโยบายดังกล่าว และในกรณีมีเหตุที่ไม่สามารถส่งคืนของขวัญได้ บริษัทฯ จะรวบรวมน าไปบริจาคเพื่อการกุศลหรือ

สาธารณประโยชน ์ หรอืโครงการเพ่ือสงัคมตามความเหมาะสม 
 

การไมป่ฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น หรือในกรณีที่ถกูจบัไดว้่าเป็นผูก้ระท าการคอรร์ปัชั่นจะตอ้งถกูลงโทษทาง

วินัยตามนโยบายของบริษัทฯ  รวมถึงการเลิกจา้ง ยงัอาจจะถกูด าเนินคดีทางอาญา/ทางแพ่งหากการกระท านัน้ผิด

กฎหมาย 
 

ในปีที่ผ่านมา ไมป่รากฏรายงานการกระท าผิดดา้นการทจุรติ หรอืการคอรร์ปัชั่นแตอ่ยา่งใด 

 

นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญต่อการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี ยึดมั่นในมาตรฐานการปฏิบัติระดบัสงูและความ

รบัผิดชอบต่อผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดและอนุมัตินโยบายการแจง้เบาะแส (Whistle 

Blowing Policy) และไดป้ระชาสมัพนัธท์ั่วทัง้องคก์ร เพื่อสง่เสรมิใหพ้นกังานและผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุ่มสามารถรอ้งเรยีนหรือ

แจง้เบาะแสการกระท าที่ไมถ่กูตอ้ง ผิดปกติ หรือการกระท าที่ไมเ่หมาะสมที่เกิดขึน้ภายในกลุ่มบรษัิทฯ หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในกลุ่มบริษัทฯ ไดร้บัการแต่งตั้งใหท้  าหน้าที่ เป็นเจา้หนา้ที่รบัขอ้รอ้งเรียน (Receiving Officer) หรือเป็นช่องทางให ้       

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถติดต่อกับบริษัทฯ เพื่อแจง้เรื่องส  าคญัอนัเก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ โดยสามารถแจง้เบาะแสหรือ     

ขอ้รอ้งเรียนเป็นลายลักษณอ์ักษรผ่านช่องทางอีเมลไ์ดท้ี่ “ethics@lagunaresorts.com” หรือแจง้โดยตรงทางโทรศพัทส์าย

ด่วน 66 (0) 2285 0112 เจา้หน้าที่รบัข้อรอ้งเรียนจะท าใหม้ั่นใจไดว้่ารายงานขอ้รอ้งเรียนจากผูแ้จง้เบาะแสจะไดร้บัการ

จดัการ ประเมิน และตรวจสอบอย่างมืออาชีพและมีอิสระ  นอกจากนั้น คณะท างานในการพิจารณาขอ้รอ้งเรียน (Whistle 

Blowing Evaluation Team) ซึง่มีสมาชิกประกอบไปดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดแูลกิจการ 

และหัวหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทฯ ถูกจัดตัง้ขึน้เพื่อท าหน้าที่ประเมินรายงานขอ้รอ้งเรียนจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

พิจารณา และสอบทานถึงลกัษณะของขอ้รอ้งเรยีน และก าหนดแนวทางในการตรวจสอบหาความจรงิตามความจ าเป็น มีการ

ก าหนดระยะเวลาด าเนินการที่เหมาะสม มีการรกัษาความลบัและคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนที่แทจ้ริงจากการไดร้บัการปฏิบตัิที่ไม่

mailto:ethics@lagunaresorts.com
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เป็นธรรม หากการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิไดข้อ้สรุปว่ามีการฝ่าฝืนกฏระเบียบ หรือขอ้กล่าวหาไดร้บัการพิสจูนว์่าเป็นจริง ทาง

บรษัิทฯ จะด าเนินมาตรการเยียวยาอย่างเท่าเทียมกับความรา้ยแรงของความเสียหายที่เกิดขึน้ต่อผูก้ระท าผิด ทัง้นี ้ผลของ

การตรวจสอบและบทสรุปของขอ้รอ้งเรียนจะถกูรายงานไปยงัคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏมีขอ้รอ้งเรยีน

หรอืขอ้กลา่วหาใดๆ 

 

นโยบายด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
 

บรษัิทฯ ตัง้มั่นในปณิธานเพ่ือความส าเรจ็ดา้นการจดัการสิ่งแวดลอ้ม และการพฒันาสงัคมอยา่งยั่งยืน จากการที่บรษัิทฯ ได้

เขา้รว่มโครงการเอิรธ์เช็ค (EarthCheck) ซึ่งเป็นที่รูจ้ักอย่างกวา้งขวางในฐานะองคก์รระดับโลกดา้นมาตรฐานการบริหาร

จัดการและการรับรองมาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ท  าให้บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพดา้นการจัดการสิ่งแวดลอ้มและสังคมอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน โดยด าเนินงานตามระบบการบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอ้ม ระบคุวามเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้ม บนัทึกและติดตามผลกระทบต่างๆ เพ่ือบรรลมุาตรฐานของเอิรธ์เช็ค และปฏิบตัิ

ตามกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งเพื่อความส าเรจ็ดา้นการจดัการสิ่งแวดลอ้มและพฒันาสงัคมอยา่งยั่งยืนใน

ระดบัสากล  บริษัทฯ ผ่านการรบัรองมาตรฐานการจดัการสิ่งแวดลอ้มและไดร้บัประกาศนียบตัรระดบัโกลดจ์ากเอิรธ์เช็คใน

เดือนธันวาคม 2563 
 

บริษัทฯ ไดจ้ัดฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ ให้ความรูแ้ละปลูกฝังจิตส  านึกในเรื่องการจัดการ

สิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยืนแก่พนักงานทกุแผนก มีการจดัท าการประเมินความเสี่ยงลกัษณะปัญหาสิ่งแวดลอ้มที่อาจเกิดขึน้จาก

การด าเนินธุรกิจขององคก์ร และก าหนดแผนงานสิ่งแวดลอ้มใหพ้นักงานทกุคนถือปฏิบัติ และไดป้ระชาสมัพันธท์ั่วองคก์ร

ผ่านระบบอินทราเน็ตของบรษัิทฯ และติดประกาศประชาสมัพนัธ ์เพื่อใหพ้นักงานทุกคนทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ และ    

มีสว่นรว่มในการจดัการสิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยืน 
 

ตัง้แต่ปี 2560 เป็นตน้มา บริษัทฯ พรอ้มดว้ยกลุ่มโรงแรมใน ลากูน่า ภเูก็ต รว่มกันประกาศนโยบายการจดัการสิ่งแวดลอ้ม

และพฒันาสังคมอย่างยั่งยืน โดยใหค้  ามั่นสญัญาว่าจะมุ่งมั่นพฒันาองคก์รและด าเนินการปรบัปรุงสภาพสิ่งแวดลอ้มและ

การใชท้รพัยากรต่างๆ ภายในองคก์ร โดยมุ่งเนน้การจดัการปัญหาสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืนตามเกณฑม์าตรฐานของเอิรธ์เช็ค 

และร่วมมือกันอย่างจริงจงัจดัท าโครงการพัฒนาสิ่งแวดลอ้มและสังคมอย่างต่อเน่ืองในการพิทักษ์สิ่งแวดลอ้ม มรดกทาง

วฒันธรรม และสง่เสรมิความเจรญิรุง่เรอืงในชมุชนทอ้งถ่ินโดยรอบ ในฐานะที่เป็นสว่นหนึ่งของชมุชน ลากนู่า ภเูก็ต ผ่านทาง

โครงการและกิจกรรมความรบัผิดชองขององคก์รตอ่สงัคมตา่งๆ ของกลุม่ ลากนู่า ภเูก็ต อาทิเชน่ การลดปรมิาณคารบ์อนผ่าน

กิจกรรมปลกูตน้ไม ้การใหค้  าปรกึษาและทนุการศึกษาแก่เยาวชนในชมุชน กิจกรรมท าความสะอาด การพิจารณาการจา้ง

งานเป็นพิเศษและการเสรมิสรา้งศกัยภาพใหก้บัพนกังานในทอ้งถ่ิน และการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบรกิารจากในทอ้งถ่ินที่เป็นมิตร

กบัสิ่งแวดลอ้ม เป็นตน้ 

 

นโยบายว่าด้วยความปลอดภัย สุขอนามัย และส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเก่ียวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยให้

ความส าคญักับความปลอดภยัสขุอนามยั ชมุชนและสงัคมโดยรอบ ดว้ยตระหนกัดีวา่เราเปรยีบเสมือนส่วนหนึ่งของสงัคม ที่

จะรว่มกา้วเดินไปสูก่ารพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้มเพ่ือความยั่งยืนสืบไป  บรษัิทฯ จงึไดด้  าเนินกิจกรรมเพ่ือชมุชนและสงัคม

อยา่งตอ่เน่ือง ควบคูไ่ปกบัการด าเนินธุรกิจภายใตค้วามรบัผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมโดยรวม ดงันี  ้
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(1) มุง่มั่นสนบัสนนุใหก้ารด าเนินกิจกรรมของบรษัิทฯ ควบคู่ไปกบัการปฏิบตัิตามกฏหมาย ความปลอดภยั และขอ้ก าหนด

อ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

(2) ก าหนดใหค้วามปลอดภยัในการท างานถือเป็นหนา้ที่รบัผิดชอบอนัดบัแรกในการปฏิบตัิงานของพนกังานทกุคน 

(3) ก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทกุระดบัตอ้งกระท าตนเป็นแบบอยา่งที่ดี เป็นผูน้  า อบรม ฝึกสอน จงูใจใหพ้นักงานปฏิบตัิงาน

ดว้ยความปลอดภยั 

(4) ก าหนดใหพ้นักงานทุกคนตอ้งค านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนรว่มงาน ตลอดจนทรพัยส์ินของบริษัทฯ เป็น

ส าคญัตลอดเวลาที่ปฏิบตัิงาน 

(5) ก าหนดใหพ้นักงานทกุคนตอ้งดแูล ท าความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยในพืน้ที่ปฏิบตัิงานของตนเองอยู่

เสมอ 

(6) มุ่งมั่นสนับสนุนใหมี้กิจกรรมความปลอดภัยที่ช่วยกระตุ้นส่งเสริมและพัฒนาจิตส  านึกของพนักงานใหเ้ กิดความ

ปลอดภยัในการท างาน 

(7) มุง่มั่นสนบัสนนุใหมี้การทบทวน ปรบัปรุง และพฒันาระบบการบรหิารงานความปลอดภยัอยา่งตอ่เน่ือง 

(8) มุ่งมั่นหาหนทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยการตรวจติดตามและควบคมุการปล่อยและการระบายออก

ของมลพิษรวมถึงการจดัการของเสียอนัตรายและไมอ่นัตรายเพื่อรกัษาแหลง่ทรพัยากรธรรมชาติ 

(9) ใชท้รพัยากรและพลงังานใหมี้ประสิทธิภาพสงูสดุ รวมถึงป้องกันมลภาวะทางน า้ อากาศ ของเสีย และมลภาวะอ่ืนๆ ที่

เกิดขึน้จากกิจกรรมตา่งๆ ของบรษัิทฯ ใหส้ง่ผลกระทบนอ้ยที่สดุตอ่สิ่งแวดลอ้มและชมุชน 
 

•   ทมีช่วยเหลือฉุกเฉินเบือ้งต้นทางการแพทย ์ 
 

บริษัทฯ ไดค้ดัเลือกพนักงานที่มีศักยภาพจากฝ่ายต่างๆ รวมทัง้จากโรงแรมใหเ้ขา้การฝึกอบรมวิธีช่วยเหลือทางการ

แพทยใ์นกรณีฉกุเฉิน จดัการฝึกอบรมตามหลกัสตูรมาตรฐานโดยเจา้หนา้ที่ของโรงพยาบาลกรุงเทพ ภเูก็ต  ซึง่พนกังาน

จะไดร้บัการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเพื่อรกัษาระดบัความสามารถในการช่วยเหลือแขกที่เขา้พกัและพนักงาน

ไดใ้นทนัที่ในกรณีที่พบเห็นการเจ็บป่วยหรอืเกิดอบุตัิเหตใุนโรงแรมและสถานประกอบการ 

 

•   การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัยสึนามิทีจ่ังหวัดภูเก็ต 
 

เน่ืองจากบรษัิทฯ มีพนกังานจ านวนมากท างานในส่วนส านกังานและโรงแรมในจงัหวดัภเูก็ตซึง่เป็นพืน้ที่เสี่ยงภยัสนึามิ 

จงึไดก้ าหนดในมีการฝึกซอ้มแผนอพยพหนีภยัสึนามิในทกุๆ ปี โดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัเพ่ือเสริมสรา้งความรูท้กัษะและ

ความช านาญในการอพยพพนกังานและแขกที่เขา้พกั และใหก้ารชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัตลอดจนการสั่งการ รวมทัง้การ

ทดสอบเครือ่งมือเครือ่งใชแ้ละอปุกรณ ์ 
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นโยบายว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญในการเคารพหลกัสิทธิมนษุยชน โดยยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

รวมทัง้หลกัสิทธิมนษุยชน ซึ่งเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานว่าดว้ยสิทธิและเสรีภาพ ความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน การไม่กีดกัน

หรือใหส้ิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติต่อผูห้นึ่งผู้ใดเน่ืองจากความแตกต่างในเรื่องเชือ้ชาติ  สัญชาติ สีผิว เพศ ศาสนา อาย ุ

ภาษา สถานะของบคุคล ความเชื่อทางสงัคม การศกึษา และความคิดเห็นทางการเมือง  
 

บรษัิทฯ เปิดโอกาสใหพ้นกังานทกุคน มีสิทธิเทา่เทียมกนัในการท างาน ภายใตก้ฎระเบียบขอ้บงัคบั ประกาศ และค าสั่งตา่งๆ 

ของบริษัทฯ  ดแูลขอ้มลูสว่นตวัของพนกังาน โดยถือเป็นความลบั ไม่สง่ขอ้มลู หรอืกระจายขอ้มลูสว่นบุคคลไปยงับคุคลอ่ืนที่

ไมเ่ก่ียวขอ้ง หรอืเปิดเผย ถ่ายโอนขอ้มลูสว่นบคุคลโดยไมร่บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลู สนบัสนนุและเคารพการปกป้อง

สิทธิมนุษยชน โดยไม่กระท าและไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิเช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้

แรงงาน หรือไม่มีการเลิกจา้งอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏขอ้รอ้งเรยีนว่าดว้ย

การปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรมตอ่พนกังาน 

 

นโยบายว่าด้วยการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 
 

บรษัิทฯ ไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิในการไมล่ว่งละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิไว ้ซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณใน

การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่ถกูลิขสิทธ์ิ หรือเฉพาะที่ไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ 

การจ ากัดสิทธ์ิผูใ้ชง้านเครื่องคอมพิวเตอรใ์นการติดตัง้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ซึ่งจะมีการตรวจสอบการใชง้านคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นระยะโดยผูต้รวจสอบภายในกลุ่มบริษัทฯ ทัง้นี ้ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีกรณีการละเมิ ด

ทรพัยส์ินทางปัญญา หรอืลิขสิทธ์ิแตอ่ยา่งใด 

 

การบริหารความเส่ียงด้านไอท ี
 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ในการปกป้องขอ้มูลของบริษัทฯ และลูกคา้ ดังนั้น เทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นสิ่งส  าคญัในการจดัการตอ่ไปนี:้ 
 

•   ใชร้ะบบรกัษาควาปลอดภยัดา้นเครือข่าย และอินเตอรเ์น็ต (ไฟรว์อลล)์ ล่าสดุเพ่ือรกัษาความปลอดภยัเครือข่ายของ

บรษัิทฯ 

•   หอ้งเซิรฟ์เวอรอ์ยูใ่นสถานที่ที่ปลอดภยัและติดตัง้เครือ่งดบัเพลิง FM200 

•   การน าระบบไอทีรุน่ลา่สดุไปใชใ้นคอมพิวเตอรแ์ละเซิรฟ์เวอรท์ัง้หมด 
 

บรษัิทฯ จดัการความเสี่ยงจากภยัพิบตัิดา้นไอทีโดยการตัง้ค่าระบบส ารองขอ้มลูและกูค้ืนขอ้มลูซึ่งสามารถติดตัง้ระบบไอที

ใหม่ไดท้นัเวลาเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ามีการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองเม่ือเกิดการโจมตีจากไวรสั โทรจนั มลัแวร ์อีเมลห์ลอกลวง

หรอืแฮ็กเกอร ์
 

ในแตล่ะปี บรษัิทฯ จะทบทวนและปฏิบตัิตามแผนธุรกิจตอ่เน่ือง (BCM) และแผนการกูค้ืนภยัพิบตัิ (DRP) เพ่ือเตรียมความ

พรอ้มใหก้บัระบบความเสี่ยงและวิกฤตที่อาจเกิดขึน้ นอกจากนี ้ผูต้รวจสอบภายในยงัเป็นผูต้ิดตามการปฏิบตัิตามมาตรการ

ลดความเสี่ยงเพื่อใหม้ั่นใจวา่บรษัิทฯ มีความเสี่ยงและยอมรบัได ้
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นโยบายด้านไอท ี
 

นโยบายและระเบียบปฏิบตัิดา้นไอทีมีการพฒันาและสื่อสารกับพนักงานทกุคนของบริษัทฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั 

การก ากบัดแูลกิจการของบรษัิทฯ บางสว่นของนโยบายเหลา่นีร้วมถึง 
 

•   การใชซ้อฟตแ์วรท์ี่ไมล่ะเมิดลิขสิทธ์ิเทา่นัน้ 

•   การใชค้อมพิวเตอรแ์ละอินเทอรเ์น็ตตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดความเสี่ยงความเสียหายของขอ้มลูและระบบคอมพิวเตอรข์อง

บรษัิทฯ 

•   ปกป้องขอ้มลูของบรษัิทฯ และลกูคา้เพื่อป้องกนัการรั่วไหลของขอ้มลู 

•   การใชค้อมพิวเตอรแ์ละอินเทอรเ์น็ตตอ้งเป็นไปตามพระราชบ ัญญัติว ่าดว้ยการกระท าความผิดเกี่ยวก ับ

คอมพิวเตอร  ์

•   การควบคมุระดบัการเขา้ถึงขอ้มลู รหสัผ่านและการเก็บรกัษาขอ้มลูสามารถตรวจสอบไดย้อ้นหลงั 

 

การพัฒนาแอพพลิเคชันและความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
 

ความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้มเป็นประเด็นที ่บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัเป็นอย่างยิ่ง บริษัท ฯ ไดพ้ฒันาระบบซอฟตแ์วร ์  

แอ็พพลิเคชันออนไลน์ เช่น Purchasing Online, Member Online และ Leave Online เพื่อลดปริมาณกระดาษที่ใช้ใน 

บรษัิทฯ และเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนกังานดว้ย 

 

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัตอ่การเปิดเผยขอ้มลูที่ถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส และทนัเวลา โดยไดด้  าเนินการดงันี ้
 

4.1 กรรมการและผูบ้รหิารของบริษัทฯ ทกุท่านไดร้ายงานใหบ้ริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลที่มี

ความเก่ียวขอ้งซึ่งเป็นส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกิจการของบริษัทฯ หรอืบริษัทยอ่ย ตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการที่คณะกรรมการก ากับตลาดทนุก าหนด รวมทัง้ไดป้รบัปรุงและรายงานใหบ้ริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน  

นบัจากวนัที่มีการเปลี่ยนแปลงการมีสว่นไดเ้สียดงักลา่ว โดยรายงานการมีสว่นไดเ้สียของกรรมการและผูบ้รหิารไดถ้กู

บรรจไุวเ้ป็นวาระในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ เพ่ือใหไ้ดท้ราบเป็นรายไตรมาส 
 

4.2 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เปิดเผยขอ้มลูทั่วไป ขอ้มลูทางการเงิน และขอ้มลูที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์อง   

บริษัทฯ อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส และทนัเวลา สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

การเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารต ่างๆ ดงักล ่าวไปสู ่ผูล้ งทนุ   ผูถ้ ือหุน้และผูท้ี ่เกี ่ยวขอ้งไดก้ระท าผ ่านช ่องทาง                

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบรษัิทฯ (www.lagunaresorts.com)  
 

4.3 ผูล้งทนุรายบุคคล ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์และหน่วยงานภาครฐั สามารถติดต่อกับบริษัทฯ ไดท้ี่เลขานกุาร

ของบรษัิทฯ โทรศพัท ์66 (0) 2677 4455 หรอื “ir@lagunaresorts.com” 
 
 



บริษัท ลากูน่า รีสอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) 
                                               แบบ 56-1 (2563)                                                                                              

 67 

4.4 รายงานทางการเงินที่บรษัิทฯ จดัท  ามีความถกูตอ้ง ครบถว้นตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป โดยผ่านการ

ตรวจสอบ/สอบทานจากผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ที่มีชื่อเสียงและเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ปัจจุบนัคือ บริษัท ส  านักงาน  อีวาย จ ากัด) และผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการบรษัิทฯ ก่อนการ

เปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเ้ปิดเผย “ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิทฯ ต่อ

รายงานทางการเงิน” ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ และในปี 2563 งบการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปีของ

บรษัิทฯ ไดร้บัการรบัรองโดยไมมี่เง่ือนไขจากผูส้อบบญัชี 
 

4.5 บรษัิทฯ ขออา้งอิงการเปิดเผยขอ้มลูตอ่ไปนี ้ภายใตห้วัขอ้ตา่งๆ ดงันี ้

•  รายชื่อ อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

รายละเอียดไดเ้ปิดเผยไวภ้ายใตห้ัวขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจ าปีของ

บรษัิทฯ 

•  ประวตัิของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานกุาร

บริษัทฯ รายละเอียดไดเ้ปิดเผยไวภ้ายใตห้วัขอ้ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และหวัขอ้ “คณะกรรมการ

บริษัทฯ คณะผูบ้ริหาร หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานกุารของบริษัทฯ” ของรายงานประจ าปีของ

บริษัทฯ 

• จ านวนครัง้ของการประชมุและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 

รายละเอียดไดเ้ปิดเผยไวภ้ายใตห้วัขอ้นี ้ขอ้ 5 “ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ” 

•  การปฏิบตัิงานในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการรายละเอียด

ไดเ้ปิดเผยไวภ้ายใตห้วัขอ้ “เอกสารแนบ 4” ของแบบ 56-1 และ หวัขอ้ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บรหิารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ” ของรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ 

•  การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดเ้ปิดเผยไวภ้ายใต้หัวข้อ 

“เอกสารแนบ 5” ของแบบ 56-1 และหวัขอ้ “รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน” ของ

รายงานประจ าปีของบรษัิทฯ 

•  จ  านวนเงินค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร รายละเอียดไดเ้ปิดเผยไวภ้ายใตห้วัขอ้ “ค่าตอบแทนกรรมการ

และผูบ้รหิาร” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ 
 

4.6 ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไดท้  าการเปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วนถูกตอ้งภายในเวลาที่ก  าหนดตาม

ประกาศและกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรพัยฯ์ และก.ล.ต. นอกจากนี้ บริษัทฯ มิไดถู้กตลาดหลักทรพัยฯ์ หรือ 

ก.ล.ต. แจง้วา่ บรษัิทฯ ไมป่ฏิบตัิตามระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศแตอ่ยา่งใด 
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5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

5.1  โครงสร้างของคณะกรรมการ 
 

5.1.1 องคป์ระกอบและวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ 
 

ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 13 ท่าน โดยมีกรรมการจ านวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ 

นายวฒิุพล สรุยิาภิวฒัน ์ดร. ชิงชยั หาญเจนลักษณ ์นายธงชยั อานันโทไทย นางสาวศรินธร อนุยโกวิท และ

นายสรุพล สปุรชัญา เป็นกรรมการอิสระคิดเป็น 1 ใน 3 ของสมาชิกคณะกรรมการบรษัิทฯ ทัง้หมด  
 

สมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ ความรู ้

ประสบการณ ์ทกัษะ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ การยึดมั่นในสิ่งที่ถกูตอ้งชอบธรรม ความสามารถ 

ในการสอบถามขอ้มลูเชิงวิเคราะหอ์ย่างมีอิสระ และความเขา้ใจในธุรกิจของบรษัิทฯ ปัจจบุนัคณะกรรมการ

บริษัทฯ ประกอบดว้ยนักธุรกิจและผูมี้วิชาชีพชัน้น าซึ่งมีความรอบรูท้างดา้นการเงิน การบัญชี กฎหมาย  

การบรหิารธุรกิจ และการขายและการตลาด 
 

กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของผู้สอบบัญชีภายนอก          

ที่บรษัิทฯ ใชบ้รกิารอยูใ่นชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา 
 

กรรมการอิสระของบรษัิทฯ ทกุทา่น มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ และ    

มีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ ก าหนด และเป็นไปในแนวทางเดียวกับคุณสมบัติของ

กรรมการตรวจสอบตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
 

กรรมการบริษัทเป็นบคุคลที่มีความรูค้วามสามารถ ซ่ือสตัยส์จุรติ มีจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลา

เพียงพอที่จะอทุิศความรู ้ความสามารถ และปฏิบตัิหนา้ที่ใหบ้ริษัทฯ ได ้โดยไม่ปรากฏว่ามีกรรมการอิสระ

ท่านใดด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง และไม่ปรากฏว่ามีกรรมการบริหาร 

ทา่นใดด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืนเกินกวา่ 3 บรษัิท 
 

นโยบายของบรษัิทฯ เก่ียวกับการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการนัน้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ

บริษัทฯ ขอ้ที่ 14 ซึ่งก าหนดว่าในการประชมุผูถ้ือหุน้สามญัประจ าปีใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็น

อตัรา 1 ใน 3 โดยพิจารณาจากกรรมการที ่อยู ่ในต าแหน่งนานที ่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ดงันัน้ 

กรรมการบริษัทฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการที่ออกจากต าแหน่งไปนัน้อาจไดร้บั

เลือกตัง้จากที่ประชมุผูถื้อหุน้เขา้มาเป็นกรรมการใหมไ่ด ้  
 

กรรมการอิสระไม่มีความเก่ียวขอ้งหรือมีความสัมพันธท์างธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และไม่มีความเก่ียวขอ้ง

โดยตรงกบัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ตลอดจนไมมี่ความสมัพนัธห์รอือยู่ในสถานการณใ์ดๆ ซึง่มีแนวโนม้ที่จะหรือ

อาจดเูหมือนว่าจะท าใหเ้กิดการแทรกแซงในการใชด้ลุยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชนส์งูสดุของ

บรษัิทฯ 
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5.1.2 ค านิยามของ “กรรมการอิสระ” 
 

“กรรมการอิสระ” หมายถึง บุคคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นและมีความเป็นอิสระสอดคลอ้งและเขม้กว่า

หลกัเกณฑข์องคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ซึ่งปัจจบุนัหลกัเกณฑด์งักล่าวก าหนดคณุสมบตัิของ

กรรมการอิสระไวด้งันี ้

 

(ก)     ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

ยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ใหน้ับรวมการถือหุน้ของ

ผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

 

(ข)     ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า 

หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน         

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืของผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่ว

ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของสว่นราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ 

 

(ค)     ไมเ่ป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น

บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรอืผูมี้อ  านาจ

ควบคมุของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

 

(ง) ไมมี่หรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระ

ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสัมพนัธท์าง

ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ

บรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้

ใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อ

ประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกับสินทรัพยห์รือบริการ  หรือ

การใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ ้ยืม ค  า้ประกัน การใหส้ินทรัพย์

เป็นหลักประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ่ื์นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา

มีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่รอ้ยละสามของสินทรัพยท์ี่มีตัวตนสุทธิของบริษัท 

หรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ  านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนี ้การค านวณภาระหนีด้ังกล่าวให ้
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เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที ่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระ

หนีด้ังกล่าว ใหน้ับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

บุคคลเดียวกัน 
 

(จ) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื

ผูมี้อ  านาจควบคมุของผูบ้รษัิทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของส านัก

งานสอบบญัชี ซึง่มีผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ บริษัทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ

ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย

กวา่สองปีก่อนวนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 
 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือที่

ปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัคา่บริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บรษัิทใหญ่ บริษัทย่อย 

บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูมี้อ  านาจ

ควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดงักล่าว

มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 
 

(ช) ไมเ่ป็นกรรมการที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ

ผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ

บรษัิทย่อย หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นที่มีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง 

พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของบรษัิทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับกิจการ

ของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 
 

(ฌ) ไม่มีล ักษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของ

บริษัทฯ 
 

ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระที ่มีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว    

กรรมการอิสระ อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถ้ือหุน้รายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของ

บรษัิท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้
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5.1.3 วาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองของกรรมการอิสระ 
 

เม่ือกรรมการอิสระครบก าหนดออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเสนอชื่อกรรมการอิสระท่านนัน้ๆ 

เพ่ือรบัการเลือกตัง้กลบัเขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อไปในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีตามที่

เห็นสมควร 

 

ในส่วนของกรรมการอิสระ บริษัทฯ ไม่มีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองของกรรมการอิสระ 

เน่ืองจากกรรมการอิสระของบรษัิทฯ มีคณุสมบตัิตามนิยามกรรมการอิสระที่ส  านักงาน ก.ล.ต. และบริษัทฯ 

ก าหนด อีกทัง้ยงัมีความรูแ้ละความเขา้ใจในธุรกิจของบรษัิทฯ และสามารถใหค้วามเห็นอย่างอิสระในการ

ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ย 

 

5.1.4 บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการบริษัท 

 

• เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยท าหนา้ที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ตอ้งมีการ

วินิจฉัยชีข้าดของที่ประชมุ ถา้คะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหนึ่งเป็น

เสียงชีข้าด 

• ก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการโดยหารือรว่มกับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ และประธาน

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และดูแลใหก้รรมการบริษัทฯ ไดร้บัขอ้มลูที่ถูกตอ้ง

ครบถ้วน ทันเวลาและชัดเจนก่อนการประชุม เพื่อใหก้รรมการบริษัทฯ สามารถตัดสินใจไดอ้ย่าง

เหมาะสม    

• ด าเนินการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชมุ กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและส่งเสริมใหก้รรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการ

อภิปราย ใชด้ลุยพินิจอยา่งรอบคอบและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

• ก ากับดแูลใหม้ั่นใจว่าการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ 

• เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งกรรมการที่เป็นผูบ้รหิารและกรรมการที่มิใชผู่บ้รหิาร และระหวา่ง

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

• ดแูลใหม้ั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนรว่มในการส่งเสริมใหเ้กิดวัฒนธรรมองคก์รที่มีจริยธรรม  และ

การก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
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5.1.5 บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ 
 

• รบัผิดชอบการด าเนินธุรกิจอนัเป็นกิจวตัรประจ าวนัของบริษัทฯ ก ากับดแูลและบรหิารจดัการงานใน

ดา้นต่างๆ ของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย วิสยัทศัน ์พนัธกิจ ค่านิยม กลยทุธ ์และเป้าหมายการ

ด าเนินงานทัง้ในดา้นการเงินและมิใชก่ารเงิน ตลอดจนขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายทาง

การเงินตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทฯ  
 

• มีอ านาจในการว่าจา้ง แต่งตัง้ โยกยา้ย ปลดออก และเลิกจา้ง พนักงานทกุระดบัของบริษัทฯ ยกเวน้  

การแต่งตัง้ โยกยา้ย หรือเลิกจา้งหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการดว้ย 
 

• ก าหนดเงินเดือนและค่าตอบแทน ปรบัขึน้เงินเดือน โบนัส บ  าเหน็จรางวลั และสวสัดิการของพนกังาน

ทกุระดับของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูง โดยใหเ้ป็นไปตามระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทน

และสวสัดิการซึง่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 

• ออกค าสั่ง นโยบาย ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของ

บรษัิทฯ เป็นไปตามนโยบายและเพ่ือผลประโยชนข์องบรษัิทฯ รวมถึงรกัษาระเบียบวินยัภายในองคก์ร 

 

• ด าเนินการอ่ืนใดตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ และด าเนินการใดๆ ตามที่กฎหมาย

หรอืขอ้บงัคบัของหน่วยงานก ากบัก าหนด 
 

5.1.6 การรวมหรือแยกต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร  
 

นายโฮ กวงปิง ปัจจบุนัด  ารงต าแหน่งเป็นทัง้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารของ

บริษัทฯ และมีส่วนรว่มในความส าเร็จของกลุ่มบริษัทฯ อย่างใกลช้ิด โครงสรา้งดงักล่าวยงัเป็นโครงสรา้งที่

มีการถ่วงดลุและการสอบทานการบริหารงานที่เหมาะสม เนื่องจากโครงสรา้งคณะกรรมการของบรษัิทฯ 

ประกอบดว้ยกรรมการที่มิใชผู่บ้รหิารจ านวนกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทัง้หมด ดงันัน้ คณะกรรมการบรษัิทฯ 

จึงมีความเห็นว่า โครงสรา้งที ่เป็นอยู่ในปัจจบุนันัน้มีความเหมาะสมและเพียงพอที่ นายโฮ กวงปิง             

จะรบัผิดชอบงานทัง้ในต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ 

 

เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการถ่วงดุลอ านาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ ก่อนการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ และ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ไดมี้สว่นรว่มในการพิจารณา

ก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ 
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5.1.7 การแบ่งแยกอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ    

 

บรษัิทฯ มีโครงสรา้งการจดัการที่แบง่แยกอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบรษัิทฯ 

และฝ่ายจัดการอย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผูก้  ากับดูแลเชิงนโยบายมีหนา้ที่ในการ

ก าหนด วิสยัทศัน ์พนัธกิจ คา่นิยม กลยทุธ ์และเป้าหมายระยะยาวของบรษัิทฯ ตลอดจนก ากบัดแูล ติดตาม 

และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายจัดการในฐานะผู้บริหารงาน มีหน้าที่ในการ

ปฏิบัติงานประจ าวันใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลผุล และเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน ์พันธกิจ 

คา่นิยม กลยทุธ ์และเป้าหมายระยะยาวที่ก  าหนดไว ้และรายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ 

อยา่งสม ่าเสมอ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้การแบ่งแยกบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบรษัิทฯ 

และฝ่ายจดัการที่ชดัเจน การลงทนุที่ส  าคญัตา่งๆ การไดม้าซึง่สินทรพัย ์และการกูเ้งิน โดยบรษัิทฯและ/หรือ

บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ จะตอ้งผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทฯ ดงันี ้
 

• การลงทนุ และการไดม้าซึง่สินทรพัยท์ี่มีมลูคา่ตัง้แตร่อ้ยละ 1.5 ของสินทรพัยร์วมของบรษัิทฯ  

• การกูเ้งินที่มีมลูคา่ตัง้แตร่อ้ยละ 5 ของสว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 
  

ทั้งนี ้ในการอนุมัติการเข้าท ารายการที่ส  าคัญต่างๆ โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ         

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลใหเ้ป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพยฯ์ และ/หรือ  

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผยไวภ้ายใต้หัวข้อ  “โครงสรา้ง       

การจดัการ” ในแบบ 56-1 และในรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ 

 
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั้งหมดจ านวน 2 คณะ      

เพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดอันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนั้น   

เพื่อความโปร่งใสและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหนา้ที่  ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ มิไดเ้ป็นประธานหรือ

สมาชิกในคณะกรรมการชดุยอ่ยทัง้ 2 คณะ ดงักลา่ว ดงันี ้
 

5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดแูลกิจการ ประกอบดว้ยสมาชิกจ านวน 3 ท่าน ซึ่ง

เป็นกรรมการอิสระทัง้หมด โดยมีสมาชิกจ านวน 1 ท่าน เป็นผูมี้ความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอในการ

สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีประสบการณก์ารสอบทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน

บางบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทั้งนี ้ รายชื่อและรายละเอียดภาระหน้าที่และความ

รบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสี่ยง และก ากับดแูลกิจการไดเ้ปิดเผยไวภ้ายใตห้วัขอ้ 

“โครงสรา้งการจดัการ” ในแบบ 56-1 และในรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ 
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5.2.2  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยสมาชิกจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ

ทัง้หมด ท าใหมี้ความแข็งแกรง่และความเป็นอิสระในการวนิิจฉัยเรือ่งที่เก่ียวขอ้งกบัการสรรหากรรมการและ

ก าหนดคา่ตอบแทน ทัง้นี ้รายชื่อและรายละเอียดภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน ไดเ้ปิดเผยไวภ้ายใตห้วัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” ในแบบ 56-1 และในรายงาน

ประจ าปีของบรษัิทฯ 
 

5.3 บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

5.3.1   นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 

บริษัทฯ มีเจตนารมยม์ุ่งมั่นในอนัที่จะรกัษาและคงไวซ้ึ่งมาตรฐานระดบัสงูของการก ากับดแูลกิจการที่ ดีใน

บริษัทฯ โดยยึดหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีที่สอดคลอ้งกับหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีส  าหรบับริษัท

จดทะเบียน ปี 2560 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ไดก้  าหนด

นโยบายก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) ซึ่งไดร้บั

การอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ และไดป้ระชาสมัพนัธท์ั่วทัง้องคก์รใหเ้ป็นที่เขา้ใจมาใชแ้ละถือปฏิบัติ

เรื่อยมา อีกทัง้ยงัไดจ้ัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานและการด าเนินงาน (Standard Operating Procedures) 

เพ่ือใชค้วบคุมการปฏิบัติงานและการด าเนินการภายในองคก์ร นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้

อนมุตัิและประกาศใชก้ฎและระเบียบภายในใหม่ๆ  เป็นระยะๆ โดยมุง่พฒันาปรบัปรุงการก ากบัดแูลกิจการที่ดี

ของบรษัิทฯ อยา่งตอ่เน่ือง  
 

ในปีที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการลาออกอนัเน่ืองมาจากประเด็นเรือ่งการก ากับดแูลกิจการของบรษัิทฯ และไม่มี

การกระท าอันก่อให้เกิดชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ อันเน่ืองมาจากความลม้เหลวในการท าหน้าที่

สอดสอ่งดแูลของคณะกรรมการแตอ่ยา่งใด  

 

5.3.2   จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) 
 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดอ้นุมตัิจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) เพื่อ

ก าหนดกรอบใหเ้จา้หนา้ที่ กรรมการบริหาร พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ทกุคนปฏิบตัิหนา้ที่ของตน

เพื่อประโยชนข์องบริษัทฯ เท่านั้น โดยไม่เขา้ท  าธุรกรรมใดที่จะเป็นเหตุให้ หรือมีแนวโนม้ว่าจะก่อใหเ้กิด

ความขัดแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างตนเองกับโรงแรมในกลุ่มบริษัทฯ บรษัิทฯ/บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทฯ 

บรษัิทแม่ และบุคคลอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจนีไ้ดแ้จกจ่ายและประชาสมัพนัธท์ั่วทัง้

องคก์รใหเ้ป็นที่เขา้ใจและปฏิบตัิตามโดยเครง่ครดั จรรยาบรรณดงักล่าวไดร้า่งขึน้โดยยึดถือหลกัการปฏิบัติ

หนา้ที่ตามจรยิธรรมทางธุรกิจในระดบัที่สงูสดุและเป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อเป็นการสง่เสริมใหเ้กิดการ

ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ บรษัิทฯ ไดก้ าหนดใหพ้นักงานทกุคนลงนามรบัทราบและปฏิบตัิ

ตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ เป็นประจ าทกุปี 
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5.3.3 การวางแผนกลยุทธข์องบริษัทฯ และการน าไปปฏิบัติ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจ้ดัสรรเวลาอย่างเพียงพอในแต่ละปีเพื่อทบทวนและอภิปรายงบประมาณของ       

ปีถัดไปและแผนกลยทุธล์ว่งหนา้ 5 ปี  ระหวา่งการด าเนินงานในแต่ปีคณะกรรมการบริษัทฯ จะไดร้บัทราบ

ถึงการด าเนินการตามแผนกลยทุธเ์ป็นระยะๆ  หากมีเหตทุี่ท  าใหแ้ผนกลยทุธไ์มเ่ป็นไปตามที่วางไว ้จะมีการ

หารือเก่ียวกับแนวทางใหม่ในการด าเนินการภายหลังจากที่ไดพ้ิจารณาถึงสถานการณท์างเศรษฐกิจ ทาง

การเงิน และทางการตลาดแลว้ 
 

5.3.4   ภาวะผู้น าและวิสัยทศัน ์
 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูก้  าหนดพันธกิจ วิสยัทัศน ์นโยบาย และยทุธศาสตรโ์ดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

รวมทั้งดูแลการบริหารจัดการธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิผล  ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ           

จะทบทวนพนัธกิจ และวิสยัทศัน ์เป็นประจ าทกุปี เพ่ือใหเ้ป็นแนวทางและยทุธศาสตรใ์นการบริหารจดัการ

ธุรกิจในกลุม่บรษัิทฯ ในแตล่ะปี 
  

5.3.5   ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
 

ธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลใดที่อาจมีความขัดแยง้อันอาจน ามาซึ่งความขัดแยง้ทางผลประโยชน์

จะตอ้งผ่านการพิจารณาอยา่งถ่ีถว้นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสี่ยง และก ากับดแูลกิจการ 

และหากจ าเป็น การเขา้ท าธุรกรรมนัน้ ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ   

ที่ประชุมผูถื้อหุน้ กรรมการหรอืผูบ้ริหารบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งจะไม่เขา้รว่มใน

กระบวนการตดัสินใจธุรกรรมดงักลา่ว 
 

ทัง้นี ้ธุรกรรมดงักล่าวกระท าขึน้ภายใตเ้ง่ือนไขและราคาซึ่งไดมี้การเจรจากันบนพืน้ฐานเสมือนหนึ่งกระท า

โดยบุคคลที่ไม่มีความขัดแยง้ โดยอาศัยหลักการตลาดเสรีระหว่างคู่ สัญญา และในกรณีที่ไม่สามารถ

ก าหนดราคาได ้ บริษัทฯ จะอา้งอิงตามรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระที่ไดร้บัการแตง่ตัง้จากบรษัิทฯ เพื่อ

ก าหนดราคาที่เป็นธรรมทัง้ส  าหรบับรษัิทฯ และบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
 

การท าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ทุกรายการ จะไดร้บัการเปิดเผยอย่างชัดเจนและถูกตอ้ง 

รายละเอียดไดเ้ปิดเผยไวภ้ายใตห้วัขอ้ “รายการระหว่างกนั” ในแบบ 56-1 และภายใตห้วัขอ้ “บคุคลที่อาจมี

ความขดัแยง้และรายการระหวา่งกนั” ในรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ  
 

5.3.6   ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังจะเห็นไดจ้ากมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานและการด าเนินงาน (Standard Operating Procedures) โดยเฉพาะดา้นการจัดการและ       

การด าเนินการ ซึ่งไดมี้การก าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบของพนักงานและฝ่ายจดัการไวอ้ย่างชดัเจน 

บริษัทฯ ไดมี้การจัดท านโยบายการดูแลและป้องกันทรพัยส์ินของบริษัทฯ ขึน้และมีการแบ่งแยกหนา้ที่กัน

ระหวา่งผูป้ฏิบตัิงานและผูต้ิดตามประเมินผลออกจากกนัอย่างชดัเจน เพื่อใหเ้กิดการตรวจสอบและถ่วงดลุ

กันอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังจัดใหมี้การตรวจสอบภายในทางดา้นระบบการเงินและระบบ

สารสนเทศดว้ย 
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การตรวจสอบภายใน 
 

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระซึง่รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง 

และก ากับดูแลกิจการในเรื่องที่เก่ียวข้องกับงานตรวจสอบ และรายงานต่อกรรมการผู้จัดการในเรื่องที่

เก่ียวขอ้งกับการบริหารงานทั่วไป การตรวจสอบภายในช่วยแบ่งเบาภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการในการก ากับดแูลกิจการ รวมทัง้ปรบัปรุง และเพิ่มความมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในกระบวนการทางธุรกิจภายในกลุ่มบรษัิทฯ ผูต้รวจสอบภายในวางแผนตารางการตรวจสอบ    

ในแต่ละปีโดยปรึกษากับฝ่ายจัดการ แต่ยังคงไวซ้ึ่งความเป็นอิสระในการวางแผนตารางการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการเป็นผูพ้ิจารณาและอนุมัติแผนตาราง    

การตรวจสอบ รวมทั้งสอบทานกิจกรรมของผู้ตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาสเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าฝ่าย

ตรวจสอบภายในมีทรพัยากรในการตรวจสอบอยา่งเพียงพอและอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมที่จะสามารถท า

หนา้ที่ตรวจสอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
 

การบริหารจัดการความเส่ียงองคก์รโดยรวม (Enterprise Risk Management) 
 

บรษัิทฯ ไดแ้ต่งตัง้ที่ปรกึษาภายนอกเพ่ือช่วยเหลือฝ่ายจดัการในการก าหนดกรอบการบริหารจดัการความ

เสี่ยงของธุรกิจบริษัทฯ โดยกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงไดค้รอบคลุมถึงประเด็นการด าเนินธุรกิจ       

ทัง้ปวงของบริษัทฯ เพ่ือใหส้ามารถระบุ ประเมิน ดแูล จดัการ และประเมินผลความเสี่ยงของธุรกิจภายใต้

สภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจในปัจจุบัน ที่มีนัยส  าคัญได ้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงซึ่งไดด้  าเนินการ

อย่างต่อเน่ืองนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ไดท้  าการประเมินความเสี่ยงและ         

วางแนวปฏิบัติการแก้ไข รวมทั้งไดพ้ิจารณา  น าระบบการควบคุมภายในที่มีการบริหารต้นทุนอย่างมี

ประสิทธิภาพมาใช้อย่างเพียงพอในทุกปี  เพื่อลดความเสี่ ยงของธุรกิจที่ มีนัยส  าคัญ  โดยร่วมกับ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดแูลกิจการ สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง

อย่างสม ่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการได้สอบทาน

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ และมีความพึงพอใจว่าไดมี้การควบคมุภายในที่เหมาะสม

และเพียงพอ ในอนัที่จะสามารถบรหิารจดัการความเสี่ยงที่มีนยัส  าคญัตามที่ระบไุวไ้ด ้

 

5.3.7   การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 
 

1.    คณะกรรมการบริษัทฯ 
 

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมออย่างน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี เป็นราย   

ไตรมาส ซึง่ไดมี้การก าหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริม่งวดปีบญัชีใหม ่และ

จดัส่งเอกสารการประชมุใหแ้ก่กรรมการล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 5 วนั ส  าหรบัการประชมุ

พิเศษจะจัดขึน้ตามความจ าเป็น ในปี 2563 บริษัทฯ ไดจ้ัดใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ        

4 ครัง้  โดยมีการเขา้รว่มประชมุของกรรมการทกุทา่นดงันี ้ 
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รายช่ือ 
จ านวนครั้งทีเ่ข้าร่วมประชุม /  

จ านวนการประชุมทัง้สิน้ 

นายโฮ                       กวงปิง 4/4 

นายวฒิุพล สรุยิาภิวฒัน ์ 4/4 

ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ ์ 4/4 

นายธงชยั อานนัโทไทย 4/4 

นางสาวศรนิธร อนุยโกวิท 4/4 

นายสรุพล สปุรชัญา 3/4 

นายโฮ  กวงจิง  4/4 

นายเอเรยีล พี วีรา่ 4/4 

นายเอ็ดดี ้               ซี ฮอก ไล  4/4 

นายโฮ เรน ฮวา 4/4 

นายชานคราร ์ ชานดราน  4/4 

นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง้ 4/4 

นางโฮ เรน ยงุ 3/41 

1 นางโฮ เรน ยงุ ไดร้บัแต่งตัง้เป็น กรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหารท่านใหมข่องบริษัทฯ ทัง้นี ้ตามมติท่ีประชมุสามญั    
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2563 

 
 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การอุทิศตนใหแ้ก่บริษัทฯ ของกรรมการแต่ละท่านนั้น      

ไม่ควรมุ่งเนน้เพียงการใชเ้วลาเขา้รว่มการประชมุเท่านัน้ แตค่วรจะรวมไปถึงผ่านทางการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ค  าแนะน า ประสบการณ ์และเครอืข่ายความสมัพันธ ์เพ่ือยงัประโยชนเ์พิ่มขึน้แก่ธุรกิจ

ของบรษัิทฯ 

 

2.    คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ 
 

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการอย่าง

สม ่าเสมอก่อนการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ อย่างนอ้ย 4 ครัง้ในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส ซึ่งไดมี้

การก าหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดปีบัญชีใหม่ ส  าหรบัการประชุม

พิเศษจะจัดขึน้ตาม ความจ าเป็น ในปี 2563 บริษัทฯ ไดจ้ัดใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ 4 ครัง้ โดยมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 

บรหิารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการทกุทา่น ดงันี ้
 

รายช่ือ 
จ านวนครั้งทีเ่ข้าร่วมประชุม / 

จ านวนการประชุมทัง้สิน้ 

นายวฒิุพล   สรุยิาภิวฒัน ์ 4/4 

ดร.ชิงชยั    หาญเจนลกัษณ ์ 4/4 

นายธงชยั    อานนัโทไทย                                                                                                                                                                                                                                                           4/4 
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นอกจากนี ้ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดแูลกิจการไดเ้ขา้รว่ม

ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย  1 ครัง้ เพื่อพิจารณาแนวทางและ

แผนการสอบบญัชี 
 

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

บริษัทฯ จดัใหมี้การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตามความเหมาะสม ซึ่งไดมี้

การก าหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดปีบัญชีใหม่ ส  าหรบัการประชุม

พิเศษจะจดัขึน้ตามความจ าเป็น ในปี 2563 บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชมุคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 1 ครัง้ โดยมีการเขา้รว่มประชมุของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทุก

ทา่น ดงันี ้
 

รายช่ือ จ านวนครั้งทีเ่ข้าร่วมประชุม / 

จ านวนการประชุมทัง้สิน้ 

ดร.ชิงชยั   หาญเจนลกัษณ ์ 1/1 

นายวฒิุพล สรุยิาภิวฒัน ์ 1/1 

นายธงชยั   อานนัโทไทย 1/1 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ส่งเสริมใหข้ณะที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยจะลงมติ ควรมี

กรรมการอยูเ่ป็นองคป์ระชมุไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
 

5.3.8   การประชุมของกรรมการทีมิ่ได้เป็นผู้บริหาร 
 

บริษัทฯ ก าหนดใหก้รรมการที่มิใช่ผูบ้ริหารมีการประชมุกับผูส้อบบัญชีภายนอกตามความเหมาะสม โดย  

ไม่มีกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารหรือฝ่ายจดัการเขา้รว่มในการประชมุ เพ่ือเปิดโอกาสให้สอบทานและปรกึษา

ปัญหาต่างๆ ไดอ้ย่างอิสระ ทัง้ที่เก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ หรอืเรื่องอ่ืนๆ ที่อยูใ่นความสนใจ โดยในปี 2563 

ไดมี้การประชมุของกรรมการที่มิไดเ้ป็นผูบ้รหิารในเดือนพฤศจิกายนรวม 1 ครัง้ 
 

5.3.9   รายงานของคณะกรรมการ 
 

1.    รายงานทางการเงนิ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูร้บัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ในงบการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศ

ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี คณะกรรมการบริษัทฯ มีความพึงพอใจว่า งบการเงิน        

ของบริษัทฯ ถูกจัดท าขึน้อย่างรอบคอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองทั่วไป โดยมีผูส้อบบัญชี     

ท  าการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสทุกไตรมาส รวมทัง้ตรวจสอบงวดปีอย่างครบถว้น ยิ่งไป

กว่านั้น คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการยังไดท้  าหนา้ที่สอบทาน

รายงานทางการเงิน  และการควบคุมภายในโดยตรงอย่างเป็นอิสระร่วมกับผูส้อบบัญชี ขอ้มลู

ส  าค ัญที่เกี่ยวขอ้งกับงบการเงินถูกเปิดเผยอย่างชัดเจน และครบถว้นในหมายเหต ุประกอบ              

งบการเงิน 
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รายละเอียดไดเ้ปิดเผยไวภ้ายใตห้วัขอ้ “การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยง” ของ

แบบ 56-1 และภายใตห้วัขอ้ “ความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกับระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ” 

และ “ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจ าปีของ

บริษัทฯ  
 

2. รายงานการประชุม 
 

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้ถูกบันทึก             

ใหค้รอบคลุมสาระส าคญัต่างๆ อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โดยใส่ขอ้คิดเห็น ประเด็นซักถามต่างๆ ของ

กรรมการไวอ้ย่างชดัเจน และมีระบบจดัเก็บรายงานการประชมุ พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชมุ

ตา่งๆ อยา่งดีและปลอดภยั 
 

5.3.10   การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 

บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ไดมี้การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยผ่าน    

การเขา้รว่มการสัมมนาและอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   

บริษัทไทย ตลาดหลักทรพัยฯ์ และ ก.ล.ต. เป็นตน้  โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดส่งเอกสารการสัมมนาและอบรม      

ใหเ้ป็นระยะๆ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังไดจ้ัดส่งเอกสารที่เก่ียวขอ้งใหก้รรมการเพื่อใหไ้ดร้บัทราบข้อมูล         

ที่ทันต่อเหตุการณ์และใชป้ระกอบในการตัดสินใจ โดยในปี 2563 นายควน เชท เลขานุการบริษัท และ

ผู้อ  านวยการ ฝ่ายการเงินและบริหาร ได้เข้าร่วมสัมมนา  CGR 1-1 Workshop 2563 จัดโดยตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
 

ส าหรบัประวตัิการฝึกอบรมของกรรมการ รายละเอียดไดเ้ปิดเผยไวภ้ายใตห้วัขอ้“เอกสารแนบ 1” ของแบบ 

56-1 และ หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และ

เลขานกุารของบรษัิทฯ” ของรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ 
 

5.3.11  การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม ่
  

บรษัิทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการสนับสนนุการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการใหม่ จงึไดจ้ดัขอ้มลูเก่ียวกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ขอ้มลูอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น รายงานประจ าปี และ

กฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ที่เก่ียวขอ้งใหก้ับกรรมการใหม่ เพื่อที่กรรมการใหม่จะไดร้บัทราบถึงขอ้บงัคบั 

กฎระเบียบ และขอ้มลูที่เก่ียวกบัธุรกิจของบรษัิทฯ อยา่งเพียงพอก่อนปฏิบตัิหนา้ที่  

 

5.3.12  การก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนทีก่รรมการบริษัทฯ ไปด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดก้ าหนดนโยบายการจ ากดัจ านวนบรษัิทจดทะเบียนที่กรรมการบรษัิทฯ แตล่ะทา่น 

ไปด ารงต าแหน่งกรรมการ เพ่ือใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัประโยชนส์งูสดุในการที่กรรมการบรษัิทฯ สามารถอทุิศเวลา

ส าหรบัการปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมการ

แตล่ะทา่นด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืนไดร้วมไมเ่กิน 5 บรษัิท 
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นอกจากนี ้บริษัทฯ มีแนวปฏิบ ัติในกรณีประธานกรรมการบริหารจะเขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการใน 

บริษัทอื่นจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก่อนเขา้ด  ารง

ต าแหน่ง เจา้หนา้ที่ฝ่ายบรหิารทัง้หมดจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากหวัหนา้งานระดบัผูอ้  านวยการอาวโุสขึน้ไป 

(Senior Vice President) ตามสายงาน ในกรณีที่ไดร้บัการอนมุตัิตามขัน้ตอนแลว้ แต่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างมีนัยส  าคัญท าใหเ้กิดความไม่เหมาะสมที่เจา้หนา้ที่ฝ่ายบริหารนั้นๆ ไปด ารงต าแหน่งกรรมการ     

ในบริษัทอื่น ถือเป็นความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์และตอ้งไดร้บัการอนมุตัิใหม่อีกครัง้ตามขัน้ตอนที่

ก  าหนด 

 

5.3.13  การสรรหากรรมการ 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะท าหนา้ที่ในการสรรหากรรมการใหม่ โดยจะสรรหาบุคคล

เพ่ือเสนอชื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ พิจารณาแต่งตัง้ หรือเพ่ือเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้ 

(แลว้แต่กรณี) โดยหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการใหม่จะค านึงถึงโครงสรา้งของคณะกรรมการบริษัทฯ  

ซึ่งจะประกอบดว้ยกรรมการในจ านวนที่เหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Diversity) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ  ากัดเพียง   

เชือ้ชาติ ศาสนา ถ่ินก าเนิด และเพศ เป็นตน้ ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการ                

ที่จ  าเป็นและยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการจดัท า Board Skill Matrix เพ่ือก าหนดคณุสมบัติ

ของกรรมการที่ตอ้งการสรรหา  รายละเอียดการแต่งตัง้กรรมการไดเ้ปิดเผยไวภ้ายใตห้วัขอ้ “วิธีการแต่งตัง้

กรรมการและการถอดถอนกรรมการตามที่ก  าหนดในขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ” 

 

5.3.14  กระบวนการสรรหา 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบคุคลที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการของ

บริษัทฯ จากการแนะน าของกรรมการอื่นในบริษัทฯ การเสนอชื่อโดยผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ การสรรหาโดย     

ที่ปรกึษาภายนอก (Professional Search Firm) หรือ การสรรหาจากฐานขอ้มลูกรรมการ (Director Pool) 

ของหน่วยงานต่างๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

เห็นสมควรและเหมาะสม 

 

5.3.15  แผนสืบทอดต าแหน่ง 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการบรหิารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตลอดจนการด าเนินกิจการอยา่งตอ่เน่ือง อนัจะน ามาซึง่การเติบโตและความกา้วหนา้ขององคก์รอยา่งยั่งยืน 

โดยก าหนดใหบ้ริษัทฯ จดัท  าแผนสืบทอดต าแหน่งของต าแหน่งประธานกรรมการบรหิาร ต  าแหน่งกรรมการ

ผูจ้ดัการ และต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูอ่ืนๆ และใหมี้การพิจารณาทบทวนทกุ 3 ปี เพื่อใหม้ั่นใจวา่มีผูบ้รหิาร

ระดบัสงูที่มีความรูค้วามสามารถในการสืบทอดต าแหน่งที่ส  าคญัขององคก์รตอ่ไปในอนาคต 
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5.3.16  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกัน

พิจารณาผลงานและปรบัปรุงแกไ้ข โดยไดน้ าแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการบรษัิทฯ 

และคณะกรรมการชุดย่อยของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกับลักษณะการ

ประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ และครอบคลมุการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ ซึง่ประกอบดว้ย 
 

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะ 

และเป็นรายบคุคล 

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุยอ่ยทัง้คณะ ซึง่ประกอบดว้ย 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ 

2.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 

โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินใหค้ณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในทุกสิน้ปี 

เพ่ือประเมินผลงานประจ าปี และเป็นผูร้วบรวม สรุปผลการประเมิน และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ 

และ/หรอืคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะรบัทราบตอ่ไป 

 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ย มีหวัขอ้พิจารณาหลกัในการประเมิน

ระดบัคะแนนความคิดเห็น หรอืระดบัการด าเนินการ ไดแ้ก่ 

• โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

• บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

• การประชมุคณะกรรมการ 

• การท าหนา้ที่ของกรรมการ 

• ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 

• การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

 

แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานทัง้ 3 คณะ มีเกณฑใ์นการประเมินผล คิดเป็นรอ้ยละจากคะแนนเต็มในแต่ละ

ขอ้ทัง้หมด ดงันี ้

ตัง้แต ่85% = ดีเยี่ยม 

ตัง้แต ่75% = ดีมาก 

ตัง้แต ่65% = ดี 

ตัง้แต ่50% = พอใช ้

ต ่ากวา่ 50% = ควรปรบัปรุง 
 
 
 

http://www.cgthailand.org/TH/Regulation/manual/Documents/ตัวอย่างแบบประเมิน/board_self_assessment_v2.pdf
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ภาพรวมผลการประเมินปี 2563 ของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะ เป็นดงันี ้

1. คณะกรรมการบรษัิท มีคะแนนผลการประเมินคณะกรรมการทัง้คณะ โดยรวมเฉลี่ยรอ้ยละ 86.4 อยู่ใน

เกณฑ ์ดีเยี่ยม และผลการประเมินคณะกรรมการเป็นรายบุคคล โดยรวมเฉลี่ยรอ้ยละ 88.4 อยู่ในเกณฑ ์

ดีเยี่ยม 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ มีคะแนนผลการประเมินโดยรวม

เฉลี่ยรอ้ยละ 97.2 อยูใ่นเกณฑ ์ดีเยี่ยม 

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีคะแนนผลการประเมินโดยรวมเฉลี่ยรอ้ยละ 94.4อยู่

ในเกณฑ ์ดีเยี่ยม 

 

9.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
 

รายละเอียดโครงสรา้งคณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ปรากฏรายละเอียดในข้อ 8.1 และ 8.2 ภายใต้หัวข้อ 

“คณะกรรมการบรษัิทฯ ” และ “ผูบ้รหิาร” 
 

9.3 วิธีการแต่งตัง้กรรมการและการถอดถอนกรรมการตามทีก่ าหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ 
 

9.3.1     การแต่งตัง้กรรมการ 
 

(ก) ใหบ้ริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่นอ้ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมดตอ้งมีถ่ินที่อยูใ่นราชอาณาจกัร    

(ข) กรรมการนัน้ใหเ้ลือกตัง้โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ตามกฎเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

•   ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการไมใ่ชค้ะแนนเสียงแบบสะสม 

•   ผูถื้อหุน้แตล่ะคนมีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 หุน้ตอ่ 1 เสียง 

(ค) ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลคน

หนึ่งซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535       

เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่า  2 เดือน    

ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งเลือกกรรมการใหม่ บุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียง     

เทา่วาระที่ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที่ตนแทน 
 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่ยัง

เหลืออยู ่

 

ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือนอ้ยกวา่จ านวนที่เป็นองคป์ระชมุ ใหก้รรมการที่เหลืออยู่กระท าในนาม

ของคณะกรรมการไดแ้ต่เฉพาะการจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลงเท่านั้น  

การประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตัง้กรรมการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงนั้น ใหก้ระท าภายใน 1 เดือนนับแต่วนัที่

จ  านวนกรรมการวา่งลงเหลือนอ้ยกวา่จ  านวนที่จะเป็นองคป์ระชมุ 
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9.3.2 การถอดถอนกรรมการ 
 

(ก) ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการ   

ที่จะแบง่ออกใหต้รงเป็น 3 สว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่น 1 ใน 3  
 

กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นใหจ้ับสลากกันว่าผูใ้ด       

จะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนที่อยูใ่นต  าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
 

กรรมการที่ออกจากต าแหน่งไปนัน้อาจไดร้บัเลือกตัง้เขา้มาเป็นกรรมการใหมไ่ด ้
 

(ข) นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
 

•   ตาย 

•   ลาออก 

•   ขาดคณุสมบตัิหรอืมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

•   ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 

•   ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
 

(ค) ที่ประชุมผู้ถือหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง      

ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนหุน้ที่ถือโดยผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 

ในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม บรษัิทฯ จะสง่กรรมการหรือผูบ้รหิารของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการใน

บริษัทย่อยและบริษัทรว่มของบริษัทฯ อย่างนอ้ยตามสัดส่วนการถือหุน้ เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการก าหนดนโยบายและ

ด าเนินธุรกิจในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมใหมี้ความสอดคลอ้งกับนโยบายหลักของบริษัทฯ การส่งตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อเป็น

กรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทย่อยและบริษัทรว่มนัน้ เป็นขอบเขตอ านาจของฝ่ายจดัการ กรรมการหรือผูบ้ริ หารที่เป็นตวัแทน

บริษัทฯ สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ เพ่ือรกัษาประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ และรายงานตรงตอ่ฝ่ายจดัการในการ

พิจารณาท าธุรกรรมใดๆ ของบริษัทย่อยหรอืบริษัทรว่มที่มีนัยส  าคญัต่อการด าเนินธุรกิจหรือฐานะการเงินของบริษัทฯ ไดก้ าหนดให้

การท าธุรกรรมดงักลา่วตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการของบรษัิทฯ ทกุครัง้ 

 

บรษัิทฯ ส่งเสริมใหบ้รษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มน าหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีมาปฏิบตัิ และดแูลใหบ้รษัิทย่อยและบรษัิทรว่มปฏิบตัิ

ตามกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งของหน่วยงานก ากับดแูล ไดแ้ก่ รายการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน

ของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดูแลใหมี้การจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกตอ้งตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งและ

มาตรฐานการบญัชี รวมทัง้จดัใหมี้การตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อใหม้ั่นใจว่ามีการควบคมุภายในอย่างเพียงพอ

และมีประสิทธิภาพ  
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9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 

เพ่ือเป็นการป้องกันการใชข้อ้มลูที่เป็นความลบัและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ไปในทางที่ไม่ถกูตอ้งนั้น  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอ้นุมัตินโยบายที่เก่ียวขอ้งกับการซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัทฯ ซึ่งหา้มมิใหก้รรมการ ฝ่ายจัดการ และ

พนกังานของบรษัิทฯ ทกุทา่นทกุระดบัต าแหน่งเปิดเผยหรอืใชข้อ้มลูที่เป็นความลบัและมีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัยข์อง

บริษัทฯ เพ่ือผลประโยชนส์่วนตน หรือเหตุผลอ่ืนที่ไม่เก่ียวขอ้งกับผลประโยชนข์องบริษัทฯ หรือท าการซือ้ หรือขายหลกัทรพัยข์อง

บริษัทฯ ในขณะที่ยังครอบครองขอ้มลูภายในที่เป็นความลับ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรพัยข์องบริษัทฯ ที่ยงัมิได้

เปิดเผยแก่สาธารณชน พนักงานถูกหา้มมิใหซ้ือ้ขายหุน้บริษัทฯ ตลอดระยะเวลาปลอดการใชข้้อมลูภายในที่ยังมิไดเ้ปิดเผยแก่

สาธารณชน (Embargo Period) ซึง่หมายถึง ระยะเวลา 1 เดือนก่อนและจนถึงวนัประกาศผลการด าเนินงานทางการเงินของบรษัิทฯ 

ในแต่ละไตรมาส โดยไดเ้ผยแพรน่โยบายและเตือนระยะเวลาปลอดการใชข้อ้มลูภายในที่ยงัมิไดเ้ปิดเผยแก่สาธารณชน (Embargo 

Period) ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ ผูบ้ริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ทราบเป็นรายปีและรายไตรมาส เพื่อให้

ปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วโดยเครง่ครดั ขอ้มลูที่เป็นความลบัและมีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ จะถกูจ ากดั

อยู่แต่เฉพาะกับกรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนักงานที่มีหนา้ที่รบัผิดชอบโดยตรงเท่านัน้ การฝ่าฝืนการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว      

มีโทษทางวินัยตามระเบียบการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ยังไดจ้ัดใหมี้การควบคุมดูแลการซือ้ขาย

หลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ โดยกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ ตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ 

เป็นรายไตรมาส และใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  
 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  (ส  าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) 
 

1.   ค่าสอบบัญชี 
 

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยจา่ยคา่สอบบญัชีใหส้  านกังานสอบบญัชี ส  าหรบัรอบปีบญัชีเป็นจ านวนเงิน 7,980,000 บาท บรษัิทยอ่ย

มีการจ่ายค่าสอบบัญชีใหส้  านักงานสอบบญัชีรายอ่ืนเป็นจ านวนเงิน 916,744 บาท โดยจ านวนนีไ้ม่รวมค่าสอบบญัชีที่จ่าย

โดยบรษัิทรว่ม 
 

2.   ค่าบริการอ่ืน 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืนส าหรบัการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงรว่มกันของบัญชี

ยอดขายสทุธิและค่าปรกึษาอ่ืนๆ ใหส้  านักงานสอบบญัชีรายอ่ืนส าหรบัรอบปีบญัชี และไม่มีภาระจะตอ้งจ่ายในอนาคตอัน

เกิดจากการตกลงที่ยงัใหบ้รกิารไมแ่ลว้เสรจ็ในรอบปีบญัชี 2563  
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10. ความรับผิดชอบขององคก์รต่อสังคม 

  

 10.1 นโยบายภาพรวม 
 

 งานดา้นความรบัผิดชอบขององคก์รตอ่สงัคมถือเป็นภารกิจส าคญัของ ลากูน่า ภเูก็ต บริษัทฯ เนน้ถึงการด าเนินธุรกิจอยา่งมีความ

รบัผิดชอบ ค านึงถึงผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย พิทกัษ์รกัษาสิ่งแวดลอ้มตลอดจนการสรา้งประโยชนใ์หแ้ก่สงัคมโดยรวม ควบคู่ไปกับการ

พฒันาอยา่งยั่งยืนทางธุรกิจ 
 

ลากูน่า ภูเก็ต เริ่มก่อสรา้งในปี พ.ศ. 2530 บนหาดบางเทา พืน้ที่ที่เคยเป็นเหมืองดีบุกรา้ง ซึ่งส  านักงานโครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติ ไดเ้คยประเมินวา่ “เสียหายมากเกินกวา่จะพฒันาได”้ กวา่ทศวรรษที่ผ่านมา ลากนู่า ภเูก็ต มุง่มั่นในการพลิกฟ้ืนคืน

ชีวิตใหก้บัสิ่งแวดลอ้ม สานตอ่มรดกทางวฒันธรรม รวมทัง้เสรมิสรา้งความมั่งคั่งใหแ้ก่ชมุชนอยา่งตอ่เน่ืองมาโดยตลอด  
 

ลากูน่า ภเูก็ต จดัสรรสวสัดิการใหก้ับพนักงานอย่างเป็นธรรมและครบถว้น รวมทัง้เสริมสรา้งความสมัพนัธ์อนัดีกับชมุชนทอ้งถ่ิน

ผ่านกิจกรรมชมุชนสมัพนัธ ์งานประเพณีทอ้งถ่ิน และกิจกรรมความรบัผิดชอบขององคก์รตอ่สงัคมอยา่งสม ่าเสมอ 
 

โครงการดา้นความรบัผิดชอบขององคก์รตอ่สงัคมและชมุชนสมัพนัธถ์กูจดัประเภทเป็นหมวดหมู ่ดงันี ้
 

1. ความหลากหลายทางวฒันธรรม 

2. การสง่เสรมิความเทา่เทียมกนัของคนในสงัคม 

3. การสง่เสรมิการศกึษา 

4. การสง่เสรมิดา้นกีฬาและสขุภาพ 

5. การอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 

 

 10.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

 

การด าเนินงานดา้นความรบัผิดชอบขององคก์รต่อสงัคมไดถ้กูชีแ้จงในรายงานความรบัผิดชอบขององคก์รต่อสงัคม ซึ่งเนือ้หาใน

รายงานสว่นนีป้ระกอบไปดว้ย ความเป็นมา วตัถปุระสงค ์กิจกรรมประจ าปี และสรุปภาพรวมของกิจกรรมเพ่ือสงัคมที่ไดด้  าเนินการ

ในชว่งปีที่ผ่านมา  
 

ลากูน่า ภเูก็ต ก่อตัง้และด าเนินธุรกิจมากวา่ 33 ปี ควบคู่ไปกับการด าเนินโครงการเพื่อสงัคมอย่างต่อเน่ือง รายงานฉบบันีเ้ป็นการ

น าเสนอกิจกรรมดา้นความรบัผิดชอบขององคก์รต่อสังคมและชุมชนสัมพนัธ์ในรอบปีที่จัดท ารายงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้

ประมวลขอ้มลูตา่งๆเพ่ือใหเ้ห็นถึงการรเิริม่และพฒันาโครงการซึ่งสะทอ้นถึงกา้วยา่งที่ส  าคญัดา้นการพฒันาชมุชนและสงัคมตลอด

ระยะเวลาที่ผ่านมา 
  

รายงานในหมวดนีแ้สดงใหเ้ห็นถึงการด าเนินการภายใตก้รอบการท างานทัง้ 5 หมวดหมู่ ซึ่งไดป้ระสบความส าเร็จและก่อใหเ้กิด

ประโยชนแ์ก่สงัคม ความส าเร็จของโครงการไม่ไดม้าจากการด าเนินการของบริษัทฯ โดยฝ่ายเดียว แต่ไดร้บัความรว่มมือและการ

สนบัสนนุจากพนกังานของบรษัิทฯ ที่เขา้รว่มเป็นอาสาสมคัรในกิจกรรมเพื่อสงัคมและรว่มแสดงความรบัผิดชอบต่อผูมี้สว่นไดส้่วน

เสียรว่มกนั 
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บริษัทฯ มีวตัถปุระสงคใ์หก้ารด าเนินโครงการเป็นไปดว้ยความยั่งยืน ซึ่งจ  าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งวางแผนงานดว้ยความเขา้ใจอยา่ง

ถ่องแทถ้ึงความส าคญัของการด าเนินงานอย่างมีความรบัผิดชอบในปัจจบุนัและส่งผลถึงการพฒันาอย่างยั่งยืนที่จะเกิดขึน้ไดใ้น

อนาคต ดงันัน้การก าหนดเป้าหมายของการพฒันาอย่างยั่งยืนจึงเป็นเรื่องของการสรา้งการมีสว่นรว่มให้เกิดขึน้และเปิดโอกาสให้

พนักงานไดข้บัเคลื่อนโครงการตา่งๆ ไปพรอ้มๆ กับการสรา้งทศันคติที่ดีต่อการปฏิบตัิตนอย่างมีความรบัผิดชอบเพื่อก่อใหเ้กิดการ

พฒันาอยา่งยั่งยืนทัง้ในชีวิตสว่นตวัและในฐานะของพนกังาน   
 

รายงานในหมวดนีแ้สดงใหเ้ห็นถึงความส าเร็จของโครงการเพื่อสังคม และเห็นผลในเชิงรูปธรรม เช่น จากรางวลัที่ไดร้บัจากการ

ตีพิมพแ์ละน าเสนอข่าวของสื่อมวลชน และตวัเลขความส าเร็จต่างๆ ที่สอดคลอ้งตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ นอกจากนี ้ยงัมี

ความส าเร็จในเรื่องของการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครทัง้ที่เป็นพนักงานและลูกคา้ที่เขา้พักในโรงแรมที่ไดเ้สียสละเวลามาร่วม

กิจกรรมที่โรงเรยีนอนบุาลลากนู่า ภเูก็ต  

  

 10.3 การด าเนินธุรกิจทีมี่ผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม  
 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญและมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทที่มีความรบัผิดชอบต่อสังคม โดยไดก้ าหนดใหมี้แผนกความรบัผิดชอบของ

องคก์รตอ่สงัคมและชมุชนสมัพนัธ ์เพ่ือสรา้งการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้ในชมุชนและสงัคมที่บรษัิทฯ ตัง้อยู ่
 

ทัง้นี ้ไมป่รากฏขอ้รอ้งเรยีนเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ที่มีผลกระทบตอ่สงัคมแตอ่ยา่งใด 
 

 10.4 กิจกรรมชุมชนสัมพันธแ์ละความรับผิดชอบขององคก์รต่อสังคม 

 

10.4.1  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
 

ลากูน่า ภเูก็ต ส่งเสริมความหลากหลายทางวฒันธรรมโดยการเผยแพรแ่ละอนรุกัษข์นบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของ

คนในชมุชนผ่านกิจกรรมตา่งๆ เพื่อรกัษาไวซ้ึง่วิถีชีวิตอนัสมดลุระหวา่งวฒันธรรมดัง้เดิมและวฒันธรรมตา่งชาติที่เริม่เขา้มา

เป็นสว่นหนึ่งของวิถีชีวิตของผูค้นในสงัคม   
 

งานเทศกาลแหเ่ทยีนพรรษา 
 

ผูบ้รหิารและพนกังานของ ลากนู่า ภเูก็ตกวา่ 20 คน เขา้รว่มงานเทศกาลแหเ่ทียนพรรษา ณ วดัเชิงทะล อ าเภอถลาง      ใน

วนัที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยในปีนีท้าง ลากูน่า ภเูก็ต ไดถ้วายเงินบริจาคท าบุญจากบริษัทฯ และเพื่อนพนักงานรวมเป็นเงิน 

8,000 บาท มอบใหก้บัวดัเชิงทะเล ซึง่ ลากนู่า ภเูก็ต ไดจ้ดักิจกรรมแหเ่ทียนพรรษานีต้ิดตอ่กนัมายาวนานเป็นปีที่ 25 แลว้ 
 

งานเทศกาลสารทเดือนสิบ 
 

งานเทศกาลบา้นดอน สารทเดือนสิบเป็นประเพณีของชาวพทุธในภาคใตท้ี่จะท าบญุอทุิศสว่นกศุลใหแ้ก่บรรพบรุุษผูล้ว่งลบั

และวีรชนทอ้งถ่ินผูซ้ึง่เสียสละชีวิตอทุิศตนในการพฒันาชมุชนในทอ้งถ่ิน ซึง่เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะภาคใตเ้ทา่นัน้ โดยในปีนี ้

งานจดัขึน้ในวนัที่ 10 กนัยายน 2563 ณ วดัเทพกระษัตร ี(บา้นดอน)  ซึง่ ลากนู่า ภเูก็ต ไดม้อบขนมพืน้เมืองใหแ้ก่ชาวบา้น

ที่มารว่มกิจกรรมกวา่ 200 ชิน้  โดยมตีวัแทนพนกังานเขา้รว่มกิจกรรม 3 คน 
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งานเทศกาลถือศีลกินผัก (เทศกาลกินเจ) 
 

เทศกาลถือศีลกินผัก จงัหวดัภเูก็ต จดัขึน้เป็นประจ าทกุๆ ปีในเดือน 9 ตามปฏิทินจีนโดยผูเ้ขา้รว่มการถือศีลกินผักจะ    

งดเวน้การรบัประทานเนือ้สตัวอ์ย่างเครง่ครดัรวมถึงรกัษาจิตใจใหบ้ริสทุธ์ิเป็นระยะเวลา 9 วนั ส  าหรบัปีนีเ้ทศกาลถือศีล

กินผักไดจ้ดัขึน้ระหว่างวนัที่ 17 - 25 ตลุาคม 2563  โดยลากูน่า ภเูก็ต ไดบ้ริจาคขา้วสาร อาหารแหง้ รวมทัง้เครื ่อง

อปุโภคบริโภคมลูค่ากว่า 40,000 บาท ใหแ้ก่ศาลเจา้ในพืน้ที่ใกลเ้คียง รวมถึงตัง้โต๊ะสกัการะขบวนแห่เทพเจา้ (มา้ทรง) 

บริเวณทางเขา้ ลากูน่า ภเูก็ต ในวนัที่ 22 ตลุาคม 2563 เพื่อน ามาซึ่งความโชคดีมีสขุและความเป็นสิริมงคลในช่วง

เทศกาลถือศีลกินผักประจ าปีนี ้
  

งานเทศกาลลอยกระทง 
 

เทศกาลลอยกระทงจดัขึน้ทกุวนัเพ็ญขึน้ 15 ค  ่า เดือน 12 ตามปฏิทินจนัทรคติเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระแม่

คงคาในความบริบูรณข์องน า้ที่เรามีใชต้ลอดทัง้ปี  โดยในปีนีเ้ทศกาลลอยกระทงไดจ้ดัขึน้ในวนัที่ 31 ตลุาคม 2563 โดยมี

กิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมไทย เช่น การประกวดหนนูอ้ยรกัษไ์ทย การสาธิตประดิษฐ์กระทง การแสดงส่งเสริมวฒันธรรม

ไทยโดยโรงเรียนต่างๆ การออกรา้นสินคา้ดีอาหารอรอ่ยจากชุมชนและการแสดงดนตรี ซึ่งปีนีมี้ลกูคา้ พนักงาน และชาว

ชมุชนกวา่ 5,000 คนรว่มงาน 

 

10.4.2 การส่งเสริมความเทา่เทยีมกันของคนในสังคม 

 

กิจกรรมส่งเสริมความเท่าเทียมกันของคนในสงัคมมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มพนูศกัยภาพของคนในชมุชนและพนักงานผ่าน

โครงการดา้นพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต เพ่ือใหท้กุๆ คนในสงัคมมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ และมีความกา้วหนา้ในชีวิตและ

มีความมั่นคงในวิชาชีพ 

 

โครงการซีด้ลิง้ส ์– ธุรกิจร้านอาหารเพื่อสังคม 
 

โครงการซีด้ลิง้ส ์เป็นโครงการธุรกิจเพื่อสงัคมในรูปแบบของรา้นอาหาร โดยเปิดใหบ้ริการครัง้แรกที่ ลากูน่า ลงัโค 

ประเทศเวียดนาม โครงการนีอ้ยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการและการใหค้  าปรกึษาของกลุ่มบนัยนั  ทรี และรบัรองหลกัสตูร

โดยมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตภเูก็ต โดยมีวตัถปุระสงคใ์นการสรา้งงานสรา้งอาชีพใหก้ับผูท้ี่ตอ้งการโอกาส

ทางสงัคมและการศึกษา ผ่านการฝึกอบรมทกัษะดา้นการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายน าทกัษะและ

ประสบการณท์ี่ไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกฝนมาพฒันาตนเองเพื่อกา้วสูค่วามส าเรจ็ในธุรกิจการบรกิารและการโรงแรมตอ่ไป 

 

นับตัง้แต่ปี 2557 มีผูส้  าเร็จการศึกษาแลว้ 46 คน และไดร้บัเขา้ท  างานในรา้นอาหารซีด้ลิง้สแ์ละโรงแรมในเครือลากูน่า 

ภเูก็ต จ านวน 31 คน 

 

ในปี 2563 บริษัทฯ ไดร้บัใบประกาศเกียรติคณุจากกระทรวงพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย ์ในฐานะองคก์ารที่มี

กิจกรรมทางสงัคมดีเดน่ระดบัจงัหวดัจากโครงการซีด้ลิง้ส ์
 

ปัจจบุนั โครงการซีด้ลิง้สไ์ดห้ยดุการด าเนินกิจกรรมชั่วคราวตัง้แต่เดือนเมษายน 2563 เน่ืองจากการระบาดของโรคติดเชือ้

ไวรสัโคโรน่า 2019 
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สหกรณอ์อมทรัพยพ์นักงาน ลากูน่า ภูเก็ต 
 

กลุ่ม ลากูน่า ภเูก็ต ไดก้่อตัง้สหกรณอ์อมทรพัยพ์นักงาน ลากูน่า ภเูก็ต ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 โดยมีวตัถปุระสงค์

เพื่อใหบ้ริการทางการเงินที่มั่นคง เชื่อถือได ้มีก าไรและเป็นธรรมแก่สมาชิก ซึ่งสมาชิก ทกุคนเป็นเจา้ของสหกรณร์ว่มกัน

โดยการถือหุน้ ซึ่งจะไดร้บัผลประโยชน ์อนัไดแ้ก่เงินกูด้อกเบีย้ต  ่า และเงินปันผลดอกเบีย้สงู โดยในปัจจบุนัสหกรณมี์ทุน

เรอืนหุน้ทัง้สิน้กวา่ 49 ลา้นบาท และมีสมาชิกทัง้สิน้กวา่ 576 คน 

 

งานวันเด็กแหง่ชาติ ลากูน่า ภูเก็ต 
 

เมื่อวนัที่ 11 มกราคม 2563 ลากูน่า ภเูก็ต ไดจ้ดังานวนัเด็กแห่งชาติเป็นครัง้ที่ 28 โดยมีเด็กและผูป้กครองจากชุมชน

ทอ้งถ่ินและแขกของโรงแรมใน ลากูน่า ภเูก็ต รว่มงานกว่า 3,500 คน โดยกิจกรรมหลกัในงานประกอบไปดว้ย การแสดง

บนเวที เกมสก์ารละเล่น และของอรอ่ยมากมาย ซึ่งการจดังานวนัเด็กนีเ้ป็นการเสริมสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้ด็กๆ มีความ

พรอ้มที่จะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ที่ดีในอนาคตอีกทัง้ยงัสะทอ้นถึงบทบาทของเด็กและเยาวชนที่มีความส าคญัต่อสงัคมของ

เราอีกดว้ย 

 

  กองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟ (Children First Fund) 
 

กองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟ จัดตัง้ขึน้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีของการก่อตัง้ลากูน่า ภูเก็ต โดย

ใหค้วามช่วยเหลือดา้นโภชนาการและปัจจยัพืน้ฐานที่จ  าเป็นและส าคญัในการด ารงชีวิตของเด็กและเยาวชน อายุ

ระหว่างแรกเกิดจนถึง 18 ปี จ  านวนกว่า 400 คนจาก 7 สถานรบัเลีย้งเด็กก าพรา้และสถานสงเคราะหเ์ด็กและเยาวชน 

ในจังหวัดภูเก็ต 

 

“เติมฝัน...ใหเ้ต็มอิ่ม” คือปณิธานของกองทนุเพื่อเด็กซีเอฟเอฟ  จากแนวคิดที่ใหค้วามส าคัญต่อการส่งเสริมเกือ้กูล

ดา้นจิตใจควบคู่ไปกับดา้นร่างกายซึ ่งโภชนาการที่ดีมีความจ าเป็ นอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่

เหมาะสม  

 

ในปี 2563 ลากูน่า ภูเก็ต ไดใ้หก้ารสนับสนุนอาหารและสิ่งของจ าเป็นทัง้หลายเป็นประจ าทุกเดือน รวมทัง้สิน้  

586,390 บาท 

 

  กิจกรรมการเลีย้งอาหารแก่คนในชุมชน (Feeding Community) 

 

ลากูน่า ภูเก็ต ได้ใหก้ารสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเสมอมา และในปี 2563 ไดใ้หก้าร

สนบัสนนุทัง้สิน้ 5 กิจกรรม มีผูไ้ดร้บัประโยชนก์วา่ 900 คน โดยใชง้บประมาณกวา่ 26,000 บาท 
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10.4.3 การส่งเสริมการศึกษา 
 

กิจกรรมส่งเสริมการศึกษามุ่งเสริมสรา้งศกัยภาพของคนในชุมชนและเพื่อนพนักงานผ่านโครงการซึ่งครอบคลุมกลุ่มผูมี้

ส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่มอายุ เพื่อใหทุ้กคนไดมี้โอกาสสรา้งความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและเขา้ถึงโอกาสในการ

เรยีนรูอ้ยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิต  

 

ลากนู่า ภเูก็ต ไดต้อบสนองความตอ้งการของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย ดว้ยการจดัหาการเรยีนรูท้ี่เหมาะสมกบัความตอ้งการและ

ความสนใจของผูเ้รยีน เราเชื่อมั่นวา่ไมมี่สิ่งใดยิ่งใหญ่ไปกวา่แรงบนัดาลใจและความตอ้งการเรยีนรูส้ิ่งใหม่ๆ  อยูเ่สมอ 

 

โรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต 
 

โรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต เริ่มก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2535 แรกเริ่มเปิดเป็นศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กซึ่งไดร้บัการยอมรบัอย่าง

กวา้งขวางในระดบัประเทศ ไดร้บัการจดทะเบียนเป็นโรงเรียนอนบุาลลากนู่า ภเูก็ต โดยจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูร

ปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2551 ใหก้ารศึกษาโดยไม่คิดมลูค่าแก่บุตรพนักงานและบุตรของประชาชนใน

ต าบลเชิงทะเล ปัจจุบันมีนักเรียนอายุระหว่าง 3 ถึง 6 ปี เขา้เรียนทัง้สิน้ 156 คน และมีบุคลากรดา้นการศึกษาปฐมวยั

จ านวน 12 คน นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2535 มีนกัเรยีน 1,663 คนลงทะเบียนเรยีนกบัโรงเรยีนอนบุาล ลากนู่า ภเูก็ต 

 

ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน ลากูน่า ภูเก็ต 
 

ศนูยก์ารเรียนรูชุ้มชน ลากูน่า ภเูก็ต (CLC) ก่อตัง้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 จากกองทนุฟ้ืนฟผููป้ระสบภัยสึนามิ โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พ่ือชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัในระยะยาว แรกเริม่เปิดเป็นศนูยภ์าษาองักฤษชมุชนที่เปิดสอนภาษาองักฤษโดยไม่

คิดมลูคา่แก่คนในชมุชน โดยไดร้บัการสนบัสนนุดา้นอาคารสถานที่จากเทศบาลต าบลเชิงทะเล 
 

หลังจากปรบัปรุงอาคารสถานที่แลว้เสร็จ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ไดท้  าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น 

ศนูยก์ารเรียนรูช้มุชน ลากูน่า ภเูก็ต เพื่อเป็นการระลึกถึงการครบรอบ 10 ปี เหตกุารณส์ึนามิ โดยศนูยก์ารเรียนรูช้มุชนนี้

เป็นสถานที่ซึ่งคนในชุมชนไดใ้ช้ประโยชนเ์พื่อพัฒนาทักษะอาชีพพืน้ฐาน และเพิ่มพูนความรูด้า้นภาษาอังกฤษ และ

ภาษาจีน โดยในปี 2563 มีผูเ้ขา้เรียนหลักสูตรภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจ านวน 28 คน และหลักสูตร

พฒันาทกัษะอาชีพเบือ้งตน้ เชน่ ทกัษะพบัผา้ขนหน ู จ  านวน 17 คน โดยมีวิทยากรที่เป็นพนกังานจากโรงแรมในเครือลากูน่า 

ภูเก็ต เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรูสู้่ประชาชนในชุมชน  ซึ่งนับตัง้แต่ก่อตัง้ศนูยฯ์ จนถึงปัจจุบันมีผูเ้ขา้เรียนตาม

หลกัสตูรตา่งๆ แลว้เป็นจ านวน 8,733 คน 

 

 ศูนยก์ารเรียนรู้เคล่ือนที่ “หนังสือเต็มรถ หอ้งสมุดติดล้อ” (MLC) 
 

โครงการศูนยก์ารเรียนรูเ้คลื่อนที่ “หนังสือเต็มรถ หอ้งสมดุติดลอ้” มีวัตถุประสงคเ์พื่อเสริมสรา้งนิสัยรกัการอ่านซึ่งเป็น

พืน้ฐานของการพฒันาตนเองใหแ้ก่นกัเรียนที่ตอ้งการโอกาสในการไดอ้่านหนงัสือตา่งๆ ที่หลากหลายและพฒันาครูผูส้อน

ในการจดัแผนการเรียนการสอนไปรว่มกัน  โครงการนีไ้ดเ้ริ่มตน้ขึน้ในเดือนเมษายน 2557 โดยศนูยก์ารเรียนรูเ้คลื่อนที่ฯ  

ท าหนา้ที่เป็นทัง้หอ้งสมดุและหอ้งเรียน มีเป้าหมายในการพฒันาการอา่นออกเขียนไดใ้นเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณใหแ้ก่

นกัเรยีนในโรงเรยีนน ารอ่งของจงัหวดัภเูก็ตและจงัหวดัใกลเ้คียง 
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งบประมาณในการด าเนินโครงการมาจากการระดมทนุผ่านกิจกรรมกีฬาที่จดัขึน้โดย  ลากูน่า ภเูก็ต เป็นจ านวนเงิน        

2.2 ลา้นบาท และไดร้บัการสนับสนนุอีก 2.2 ลา้นบาทจากมลูนิธิ บนัยนั ทรี โกลบอล ปัจจบุนัศนูยก์ารเรยีนรูเ้คลื่อนทีฯ่ 

ออกจดักิจกรรมค่ายภาษาองักฤษและจดักิจกรรมเยี่ยมชมศนูยก์ารเรียนรูต้า่งๆ ในชมุชน ในปี 2563 มีนกัเรยีน 178  คนและ

ครู 8 คน ในเขตพืน้ที่จงัหวดัภเูก็ต และพงังา ไดร้บัประโยชนจ์ากโครงการนี ้

 

10.4.4 การส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพ 
 

ลากนู่า ภเูก็ต มุง่มั่นที่จะสรา้งเสริมสงัคมที่เขม้แข็ง และสง่เสรมิสมดลุชีวิตของการท างานและการท ากิจกรรมเพื่อความสขุ

และความเพลิดเพลิน  ดงันัน้ บริษัทฯ จึงส่งเสริมการออกก าลงักายและการสรา้งก าลงัใจในทกุๆ กิจกรรมที่บริษัทฯ ริเริ่ม 

เชน่ การบรจิาคโลหิตรว่มกบัสภากาชาดไทย และกิจกรรมวิ่งสง่เสรมิสขุภาพแก่พนกังาน 

 

การบริจาคโลหติใหก้ับสภากาชาดไทย 
 

ลากูน่า ภเูก็ต เป็นหนึ่งในองคก์รหลกัที่บริจาคโลหิตใหแ้ก่สภากาชาดไทยมากเป็นล าดบัตน้ๆ ของประเทศ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 

2546 จนถึงปัจจบุนั ลากนู่า ภเูก็ต รว่มบรจิาคโลหิตแลว้ทัง้สิน้ 2,018,700 ซีซี จากพนกังานที่เขา้รว่มโครงการบรจิาคโลหิต

ทัง้สิน้ 4,486 คน 

 

กิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคมในช่วงการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 
 

จากการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ในช่วงเดือนเมษายน 2563 นัน้ ลากูน่า ภเูก็ต ไดใ้หก้ารสนับสนนุ

หน่วยงานทางการแพทย ์องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ชมุชนโดยรอบ และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย รวมมลูค่าทัง้สิน้กว่า 

312,000 บาท ดงัต่อไปนี ้

1. บรจิาคเงินสดจ านวน 100,000 บาทใหแ้ก่โรงพยาบาลวชิระ ภเูก็ต ซึง่เป็นโรงพยาบาลสนามส าหรบัรองรบัผูป่้วย 

2. บริจาคขา้วสาร อาหารแหง้ อาหารกล่อง และหนา้กากอนามยั ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คิดเป็นมลูค่ากวา่ 

79,000 บาท 

3. บรจิาคขา้วสาร อาหารแหง้ น า้ดื่ม และหนา้กากอนามยั ใหแ้ก่ชมุชนโดยรอบ คิดเป็นมลูคา่กวา่ 62,000 บาท 

4. บริจาคเจลลา้งมือแอลกอฮอล ์ใหแ้ก่สถานรบัเลีย้งเด็กก าพรา้และสถานสงเคราะหเ์ด็กและเยาวชน ในจงัหวดัภเูก็ต 

จ านวน 7 แหง่ ภายใตโ้ครงการซีเอฟเอฟ จ านวน 36,000 บาท 

5. โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต จัดท าอาหารกล่องใหแ้ก่บุคลากรทางการแพทยท์ี่

โรงพยาบาลวชิระ ภเูก็ต วนัละ 100 กลอ่ง เป็นเวลา 7 วนั รวมมลูคา่กวา่ 35,000 บาท 

6. จดัใหมี้ตูปั้นสขุ ณ ทางเขา้ศนูยก์ารคา้คาแนล วิลเลจ เพื่อช่วยเหลือผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารระบาด

ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 โดยตูปั้นสขุนี ้ไดร้บัความรว่มมือจากพนกังานและลกูคา้ของลากนู่า ภเูก็ต จ านวน 115 

คน ที่ไดร้ว่มกนัแบง่ปันขา้วสารอาหารแหง้และสิ่งของที่จ  าเป็นใหก้บัผูท้ี่ไดร้บัความเดือดรอ้นรวม 775 คน 
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10.4.5 การอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม 

 

โครงการดา้นการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มช่วยสรา้งความตระหนักดา้นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึน้จากมนุษย ์ ลากูน่า ภูเก็ต  ไดส้นับสนุนโครงการดา้นสิ่งแวดลอ้มเพื่อการฟ้ืนฟูทะเลและ

ทรพัยากรชายฝ่ังบริเวณจงัหวดัภเูก็ตและจงัหวดัใกลเ้คียงโดยการรว่มมือกบัหน่วยงานดา้นการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มในสว่น

ทอ้งถ่ินและสว่นภมิูภาค 

 

เอิรธ์เช็ค (EarthCheck) 

 

เอิรธ์เช็ค คือ ระบบการรบัรองดา้นสิ่งแวดลอ้มซึ่ง ลากูน่า ภเูก็ต เขา้รว่ม โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อติดตามตรวจสอบผลการ

ด าเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้มเพื่อใหเ้กิดการพฒันาอย่างยั่งยืนตามกรอบการท างานดา้นสิ่งแวดลอ้มและการพัฒนาสังคม

อยา่งยั่งยืน   

 

ลากูน่า ภเูก็ต ไดร้บัการรบัรองระดบัทองแดง ในเดือนกันยายน 2557 ไดร้บัการรบัรองระดบัเงิน ในเดือนเมษายน 2558 

และไดร้บัการรบัรองระดบัทอง ในเดือนธันวาคม 2563  

 

โครงการร่วมสร้างชุมชนสีเขียว 

 

ตัง้แตปี่ 2550 จนถึงปัจจบุนั ลากนู่า ภเูก็ต ไดร้ว่มมือกบัสถาบนัพฒันาทรพัยากรป่าชายเลน จงัหวดัภเูก็ต ในการปลกูกลา้

ป่าชายเลนแลว้กวา่ 32,500 ตน้ ในจงัหวดัภเูก็ตและพงังา โดยมีพนกังานกวา่ 1,490 คน และชาวบา้นในชมุชนอีก 690 คน 

เขา้รว่มกิจกรรม 

 

การอนุรักษพ์ันธุเ์ต่าทะเล 

 

ลากนู่า ภเูก็ต ไดส้นบัสนนุโครงการอนรุกัษพ์นัธุเ์ตา่ทะเลในจงัหวดัภเูก็ตมาตัง้แต ่พ.ศ. 2537 โดยสง่เสรมิการระดมทุนเพื่อ

การวิจยัและพฒันารวมทัง้สรา้งความตระหนกัในการอนรุกัษ์พนัธุเ์ตา่ทะเลรว่มกบัศนูยว์ิจยัทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

อนัดามนัตอนบน รวมถึงกองทพัเรอืภาค 3  

 

เม่ือรวมสถิติตั้งแต่ปี 2537 แลว้พบว่า ลากูน่า ภูเก็ต ไดป้ล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติไปแลว้ทั้งสิน้ 2,145 ตัว โดยมี

ผูเ้ขา้รว่มโครงการกวา่ 4,700 คน  

 

กิจกรรมท าความสะอาดชุมชน (Cleaning Community) 

 

พนักงานลากูน่า ภเูก็ต ไดร้ว่มกิจกรรมท าความสะอาดชมุชนอย่างต่อเน่ือง ซึ่งไดร้ว่มมือกับภาครฐัและทอ้งถ่ินในการจัด

กิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าความสะอาดชายหาด โดยไดจ้ดักิจกรรมจ านวน 4 ครัง้ในปี 2563 สามารถเก็บขยะได้

กวา่ 900 กิโลกรมั โดยมีผูเ้ขา้รว่มกวา่ 600 คน 
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11. การควบคุมภายในและบริการจัดการความเส่ียง 
 

11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
 

จากรายงานที่ไดจ้ัดท าโดยผูส้อบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการควบคุมดา้นบัญชีภายในของบริษัทฯ มีความ
เพียงพอและสามารถท าให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทฯ ส  าหรับปีสิน้สุด 2563 ได้ว่าถูกต้องตามควร 
คณะกรรมการบรษัิทฯ ยงัไดเ้ห็นชอบและรบัรองรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการใน
เรือ่งระบบการควบคมุภายในและสรุปวา่ไมพ่บจดุออ่น เป็นสาระส าคญัในระบบควบคมุภายในของบรษัิทฯ 

 
11.2 ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

 
ในระหว่างปี 2563  คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ  ไดป้ระชมุทัง้หมด 4 ครัง้ เพื่อปฏิบตัิหนา้ที่
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ จากอ านาจหน้าที่ที่ดังกล่าวคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบรหิารความเสี่ยงไดส้อบทานการปฏิบตัิงานของทัง้ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีภายนอกของบรษัิทฯ การสอบ
ทานนีเ้ป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดแูลกิจการ ไดใ้หค้วามเห็นชอบ
ลว่งหนา้เป็นประจ าทกุปี ตลอดจนสอบทานในเรือ่งอ่ืนใดเพ่ิมเติมตามที่เห็นสมควร 

 

ตลอดปี 2563 บริษัทฯ จดัใหมี้ระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้องคก์รในกลุ่มบริษัท ลากูน่า รีสอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ  ากัด (มหาชน)     
มีการสอบทานการควบคุมความเสี่ยงในทะเบียนขอ้มลูความเสี่ยง (risk registers) อย่างจริงจังเพื่อบรรเทาความเสี่ยงใหอ้ยู่ใน
ระดบัที่ยอมรบัได ้นอกจากนี  ้ไดมี้การสอบทานเอกสารขัน้ตอนของการควบคมุภายในเพื่อใหแ้น่ใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการและ   
การควบคมุที่เพียงพอ 
 
จากการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ มีความพึงพอใจต่อการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล ทัง้ดา้นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มฯ และสามารถท าให้
ผูส้อบบญัชีภายนอกใหค้วามเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  ไดว้่า ไดน้ าเสนออย่างถกูตอ้งตามควรในสาระส าคญัต่างๆ ทัง้สถานะ
ดา้นการเงินและผลประกอบการ  

 
11.3 หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท 

 
นายเตียว เทียน อิง ไดร้บัแตง่ตัง้เป็น หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุม่บรษัิท เม่ือวนัที่ 2 ธันวาคม 2563 
 
นายเตียว เทียน อิง จบการศึกษาปริญญาตรีพาณิชยศาสตร ์จากมหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ออสเตรเลีย และมีประสบการณใ์นการ
ปฏิบัติงานดา้นการตรวจสอบภายในกว่า 12 ปี โดยเป็นประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรพัยซ์ึ่งครอบคลุมทั้งภาคธุรกิจการ
ใหบ้รกิารที่พกั ธุรกิจคา้ปลีก ธุรกิจอสงัหารมิทรพัยเ์ชิงพาณิชย ์และอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการอยู่อาศยั จากประสบการณแ์ละความรู ้
ที่กลา่วมา บรษัิทฯ จึงเห็นวา่มีคณุสมบตัิที่จะปฏิบตัิหนา้ที่หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน (คณุสมบตัิ ประวตัิ และประสบการณข์อง
หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุม่บรษัิท ปรากฏในเอกสารแนบ 1) 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดแูลกิจการ มีอ  านาจพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกยา้ย 
เลิกจา้ง หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามที่ระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดแูลกิจการ 
รายละเอียดตามที่ปรากฎในหวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” ขอ้ยอ่ย 8.1   
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12.   รายการระหว่างกัน 
 

ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการธุรกิจที่ส  าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (เก่ียวข้องกันโดยการถือหุ้น             
มีผูถื้อหุน้ กรรมการ และ/หรือมีการบริหารบางส่วนรว่มกัน) ซึ่งรายการทัง้หมดเป็นการรายการธุรกิจที่ท  าเก่ียวเน่ืองการด าเนินงานธุรกิจ   
โดยปกติทั่วไป 
 

บริษัทฯ มีลักษณะธุรกิจและมีโครงสรา้งที่ซับซอ้นภายในกลุ่มท าใหเ้กิดรายการระหว่างกันเป็นจ านวนมาก ทัง้นี ้  ลากูน่า ภูเก็ต เป็น        
รีสอรท์ แบบครบวงจร ซึ่งประกอบดว้ยโรงแรม และการใหบ้ริการต่างๆ  ที่เก่ียวเน่ืองกับกิจการโรงแรม ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษัท
ต่างๆ ใน กลุ่มบริษัทฯ ดว้ยเหตุนีจ้ึงเกิดรายการระหว่างกันเป็นจ านวนมาก ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแลว้ว่ามีความจ าเป็นและมีความ
สมเหตุสมผลในการด าเนินงานของ ลากูน่า ภูเก็ต โดยลักษณะรายการระหว่างกัน นโยบายการก าหนดราคาและสัญญาที่เก่ียวขอ้ง 
สรุปไดด้ังต่อไปนี  ้

 
รายการเรียกเก็บเงนิแทนระหว่างรีสอรท์ และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 
 

• รายการขายสินคา้และใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในกลุ่ม ลากูน่า ภูเก็ต ซึ่งลูกคา้จะช าระรวมกัน ณ โรงแรมที่
ลูกคา้พัก รายการดังกล่าวไดแ้ก่ การรบัประทานอาหารในภัตตาคาร  ค่าบริการสนามกอลฟ์ ค่าบริการสปา และค่าซือ้สินคา้ โดย
โรงแรมที่ลูกคา้พักซึ่งรบัช  าระเงินแทนจะน าส่งเงินคืนใหก้ับกิจการที่ใหบ้ริการนั้น และมีการคิดค่าธรรมเนียมจากการรบัช าระมี
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนีไ้ปที ่บริษัทที ่รบั รูร้ายการนั ้นเป็นรายได ้ในอัตราระหว่างรอ้ยละ 2 ถึงรอ้ยละ 5 โดยอา้งอิง
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยบริษัทบตัรเครดิต ส  าหรบัโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ และสนามกอลฟ์ ลากูน่า บินตัน มีรายการเรียก
เก็บเงินแทนดว้ยเช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นค่าบริการสปา ค่าบริการสนามกอลฟ์  ค่าซือ้สินคา้ในรา้นคา้ของโรงแรม และ
ค่าบริการสนามกอลฟ์  

• รายการดังกล่าวช่วยอ านวยความสะดวกในการจ่ายช าระเงินของลูกค้ารวมถึงเป็นการสนับสนุนการเป็นโรงแรม รีสอรท์ครบวงจร 

 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ  

• คา่สิทธิส  าหรบัการใชเ้ครือ่งหมายการคา้และสิทธิอ่ืนเก่ียวขอ้งกบั “บนัยนั ทร”ี, “องัสนา” และ “แคสเซีย” 

(ก) บนัยนั ทรี ภเูก็ต (LBTL) แคสเซีย ภเูก็ต (PGR) องัสนา วิลล่า รีสอรท์ ภเูก็ต (BGL) และ ลากูน่า ฮอลิเดยค์ลบั  ภเูก็ต         
รีสอรท์ (BGL) จ่ายค่าสิทธิรอ้ยละ 2 ของรายไดร้วม  

(ข) บนัยนั ทร ีกรุงเทพ (TWPL) และ องัสนา ลากนู่า ภเูก็ต (BGL) จา่ยคา่สิทธิรอ้ยละ 3 ของรายไดร้วม 

(ค) BTG(T) และ BTG(S) จา่ยคา่สิทธิรอ้ยละ 1 ของรายได ้
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• คา่บรหิารจดัการโรงแรมและคา่บรกิารใหค้วามชว่ยเหลือทางเทคนิค 

(ง) สญัญาใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิคของโรงแรมบนัยนั ทรี ภเูก็ต มีค่าธรรมเนียมทางเทคนิค รอ้ยละ  7.5 ของก าไรขัน้ตน้จาก
การด าเนินงาน 

(จ) สญัญาบริหารจดัการของโรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ และโรงแรมองัสนา ลากูน่า ภเูก็ต มีค่าธรรมเนียมการจดัการรอ้ยละ 10 
ของก าไรขัน้ตน้จากการด าเนินงาน ในสว่นของโรงแรมแคสเซีย ภเูก็ต โรงแรมองัสนา วิลล่า รีสอรท์ ภเูก็ต และโรงแรมลากูน่า 
ฮอลิเดย ์คลบั ภเูก็ต รสีอรท์ มีคา่ธรรมเนียมการจดัการรอ้ยละ 7.5 ของก าไรขัน้ตน้จากการด าเนินงาน 

(ฉ) นอกจากนี ้เก่ียวเน่ืองกบัสญัญาการบรหิารจดัการโรงแรมและสญัญาใหค้วามชว่ยเหลือทางเทคนิค จะมีการปันสว่นคา่ใชจ้า่ย
การตลาดส่วนกลาง เช่น ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย เงินเดือนฝ่ายขาย ค่าใชจ้่ายในการจองหอ้งพกัและค่าใชจ้่ายของ
ส านักงานขายในต่างประเทศจากส านักงานใหญ่ของกลุ่มบนัยนั ทรี และ/หรือ กลุ่มองัสนา และ/หรือ กลุ่มแคสเซีย โดยคิด
คา่บรกิารดงันี ้

▪ คา่ใชจ้า่ยการตลาดสว่นกลาง คิดในอตัรารอ้ยละ 2 ของรายไดข้องโรงแรมตามจรงิ 

▪ คา่บริการในการจองหอ้งพกัในอตัรารอ้ยละ 1 ของรายไดห้อ้งพกับวก 12 เหรียญสหรฐัฯ ต่อการจองหอ้งพัก 1 รายการ 
ผ่านผูใ้หบ้รกิารอ่ืน 

• ค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจโดยทั่วไป ค่าใชจ้่ายทางการตลาดส่วนกลางของบันยัน ทรี ภูเก็ต        

บนัยนั ทร ีกรุงเทพ องัสนา ลากูน่า ภเูก็ต องัสนา วิลล่า รสีอรท์ ภเูก็ต แคสเซีย ภเูก็ต และลากนู่า ฮอลิเดย ์คลบั ภเูก็ต รสีอรท์ จะเบิก

ชดเชยตามผลประโยชนท์ี่แตล่ะโรงแรมไดร้บั ดงันัน้ รายการดงักลา่วจงึเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ทั่วไป      
     
ค่าธรรมเนียมการจัดการ – บริการโครงการ บริการออกแบบสถาปัตยแ์ละออกแบบภายใน 
 

• ค่าบริการโครงการ บรกิารออกแบบสถาปัตยแ์ละออกแบบภายใน โดยมีค่าบริการตามจ านวนชั่วโมงในการท างานที่เกิดขึน้จรงิ และ

ตน้ทนุที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดบวกอตัราสว่นเพ่ิมรอ้ยละ 10 คา่ธรรมเนียมดงักลา่วสอดคลอ้งกับวิธีปฏิบตัิในธุรกิจนีแ้ละเป็นไปตามเง่ือนไข

การคา้โดยทั่วไป 
 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ – การรับรู้และอบรมเก่ียวกับสินค้า 
 

• การใหบ้รกิารเก่ียวกบัการจดัการ การรบัรูแ้ละอบรมเก่ียวกบัสินคา้แก่บรษัิทที่เก่ียวขอ้งกนั โดยมีคา่บรกิารตอ่ปีในอตัราตามที่ระบไุวใ้น

แตล่ะสญัญาบวกอตัรารอ้ยละ 15 ของก าไรขัน้ตน้จากการด าเนินงาน เป็นสกลุเงินสิงคโปรด์อลลา่ร ์
 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ  
 

• ค่าบริการการจัดการไดร้บัจาก BTRS(T) และ BTHR(T) เน่ืองจากการใหบ้ริการด าเนินการเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

บรหิารงานบคุคล โดยคิดคา่บรกิารรายเดือนตามตน้ทนุบวกอตัราก าไรสว่นเพ่ิม  
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ซือ้และขายสินค้า 
 
• การซือ้สินคา้เพื่อใชเ้ป็นของก านัลทางการขายและการตลาด และใชเ้ป็นของใชส้  าหรบัหอ้งพกัของกิจการโรงแรม และสปา  โดยเป็น

รายการเก่ียวกบั   

 (ก) รายการขายสินคา้โดยกิจการแกลเลอรีใ่หก้ับบรษัิทที่เก่ียวขอ้งกนัในราคาสว่นลดรอ้ยละ 15 ถึงรอ้ยละ 30 จากราคาขายปลีก 
ขึน้กบัปรมิาณการซือ้สินคา้ 

 (ข) รายการขายของใชส้  าหรบักิจการโรงแรมและกิจการสปาในปริมาณมาก โดยบริษัทที่ด  าเนินกิจการแกลเลอรี่ใหบ้ริษัท             
ที่เก่ียวขอ้งอ่ืนในราคาตน้ทนุบวกก าไรสว่นเพ่ิมสงูสดุรอ้ยละ 30 และรอ้ยละ 40 

 (ค) รายการซือ้และขายสินคา้ระหว่าง BTG(S) และ  BTG(T) ในราคาทนุบวกคา่ใชจ้า่ยรอ้ยละ 5 ถึงรอ้ยละ 20 โดยท าหนา้ที่เป็น
ตวัแทนในการจัดซือ้สินคา้ในประเทศตน และเป็นการจดัซือ้ส่วนกลางเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการสั่งซือ้ของจ านวน
มาก ไดใ้นราคาที่เหมาะสม 

 

ซือ้และขายบัตรก านัลบันยัน ทรี สปา และบัตรก านัลบันยัน ทรี แกลเลอร่ี 
 

• ซือ้บตัรก านลับนัยนั ทร ีสปา และบตัรก านลับนัยนั ทร ีแกลเลอรี ่เพื่อเป็นสวสัดิการใหผู้บ้รหิาร บตัรก านลันีจ้ะจดัสรรใหก้บัผูบ้รหิารที่มี

คณุสมบตัิตามที่ก  าหนดเป็นประจ าทกุปี และมีอาย ุ1 ปีนบัจากวนัที่ออก โดยซือ้ตามราคาเทา่กบัที่ระบหุนา้บตัรก านลั 
 

• การขายบัตรก านัลสปา และบัตรก านัลแกลเลอรี่ โดยบริษัทที่ด  าเนินกิจการสปาและบริษัทที่ด  าเนินกิจการแกลเลอรี่ใหแ้ก่บริษัท           

ที่เก่ียวขอ้งกนัเพ่ือน าไปใชเ้ป็นเครือ่งมือทางการตลาด บตัรก านัลสปาคิดราคาส่วนลดในอตัรารอ้ยละ 30 - 50 จากราคาตามใบแสดง

ราคาของสปา ส  าหรบับตัรก านลัแกลเลอรีค่ิดราคาสว่นลดในอตัรารอ้ยละ 20 จากมลูคา่หนา้บตัรก านลั 

 
เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 

• คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานที่เกิดขึน้ระหวา่งกนั โดยจะเรยีกเก็บกบับรษัิทที่เก่ียวขอ้งตามตน้ทนุที่เกิดขึน้จรงิ  

• รายการดงักลา่วจะชว่ยอ านวยความสะดวกในการจา่ยช าระเงิน  

• คา่บรกิารส่วนกลางเรยีกเก็บโดย BTRS (T) ในสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการใหบ้รกิารสว่นกลางที่เก่ียวขอ้งกบัการบญัชี การจดัซือ้ ทรพัยากร

บคุคล การเรยีนรูแ้ละการพฒันา การส ารองหอ้งพกั และเทคโนโลยีสารสนเทศ คา่ใชจ้่ายเหล่านีค้ิดจากตน้ทนุจรงิบวกอตัราส่วนเพิ่ม

รอ้ยละ 5 และเป็นอตัราเดียวกนัส  าหรบัทกุโรงแรมและหน่วยธุรกิจ 

 
ค่าเช่าและค่าบริการรับ     
 
• คา่เชา่ส  าหรบัการเชา่พืน้ที่และที่ดิน  

(ก) ค่าเช่าและค่าบริการที่ไดร้บัจาก BTRS(T) และ BTG(T) จากการเช่าพืน้ที่ในโรงแรมส าหรบัการบริการสปา รา้นแกลเลอรี ่

ส  านักงาน และหอ้งเก็บของ ในอัตรารอ้ยละ 5 ถึงรอ้ยละ 10 ของรายได ้และอตัราคงที่รายเดือน ขึน้อยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น 

ที่ตัง้ ประมาณการยอดขาย อายกุารเชา่ ขนาดพืน้ที่และลกัษณะธุรกิจ 

บนัยัน ทรี สปา และบนัยัน ทรี แกลเลอรี่ เป็นตราสินคา้ของสิ่งอ  านวยความสะดวกภายในโรงแรมที่มีชื่อเสียง ซึ่งช่วยเสริม

ภาพพจนแ์ละดา้นการตลาดของโรงแรม ค่าเช่าที่เรยีกเก็บกบั BTRS(T) และ BTG(T) สอดคลอ้งกับธุรกิจทั่วไป รวมถึงเป็นไป

ในแนวทางเดียวกบัคา่เชา่ที่ถกูเรยีกเก็บจากโรงแรมอ่ืนซึง่เป็นบคุคลอ่ืนที่ไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 
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(ข) ค่าเช่าและค่าบริการพืน้ที่ส  านักงานเรียกเก็บโดย TWPL ส าหรบัค่าเช่าพืน้ที่ส  านักงานของอาคารไทยวา และโรงแรมบันยัน ทร ี

กรุงเทพ โดยมีอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารที่เก่ียวเน่ืองเป็นอตัราเดียวกับอตัราตลาดโดยทั่วไป ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขในสญัญา จะ

คลา้ยคลงึกบัของลกูคา้รายอ่ืนๆ และใกลเ้คียงกบัตลาด ส  าหรบัคา่บรกิารจะแยกท าสญัญาจากคา่เชา่ ดว้ยเหตผุลทางดา้นภาษี 

(ค) ค่าเช่าและค่าบริการพืน้ที่ส  านักงาน และหอ้งเก็บของของบันยนั ทรี สปา ในโรงแรมบนัยนั ทร ีภเูก็ต มีอตัราค่าเช่าต่อเดื อน

ตารางเมตรละ 1,207 บาท  

(ง) รายไดค้า่บรกิารจากการใหเ้ชา่ บนัยนั ทร ีแมเนจเมน้ท ์อคาเดมี ในอตัรา 136,591 บาทตอ่เดือน 

 

ผลตอบแทนการใหเ้ช่าหน่วยหอ้งพักในโรงแรม 
 

• CGL ไดร้บัผลตอบแทนเน่ืองจากสัญญาการด าเนินงานในการบริหารหน่วยหอ้งพกัในโรงแรม องัสนา รีสอรท์ แอนด ์สปา บนเกาะ   

บินตนั ประเทศอินโดนีเซีย โดยไดร้บัผลตอบแทนรอ้ยละ 15 ตอ่ปีของเงินลงทนุในสิทธิการเชา่ ซึ่ง CGL ไดร้บัผลตอบแทนการเช่าที่ดี

ก่อนจะน าหอ้งพกันัน้ไปด าเนินธุรกิจ 
 
ค่าบริการในการด าเนินกิจการโรงแรม 
 
• คา่บรกิารเรยีกเก็บจาก BTRS(T) เป็นรายไดข้อง LSC ในการใหบ้รกิารสว่นกลางใหแ้ก่กลุม่ธุรกิจตา่ง ๆ ในลากนู่า ภเูก็ต ในอตัราดงันี ้

  - คา่ซกัรดี : ตน้ทนุบวกอตัราก าไรสว่นเพ่ิม 

   -      คา่รถรบัสง่พนกังาน : ตน้ทนุบวกอตัราก าไรสว่นเพ่ิม 

  -  คา่ดแูลพืน้ที่สว่นกลาง คา่ขนสง่ : ตามตน้ทนุที่เกิดขึน้จรงิ 
     

• LSC จัดตัง้ขึน้เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการอ านวยความสะดวกและใหบ้ริการส่วนกลางบางอย่างแก่กลุ่มธุรกิจต่างๆ ในลากูน่า 

ภเูก็ต เพ่ือหลีกเลี่ยงการลงทนุและค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานที่ซ  า้ซอ้น ค่าบริการจะเป็นอตัรามาตรฐานหรือเป็นอตัราคงที่  และเป็น

อตัราเดียวกนัส  าหรบัทกุโรงแรมและหน่วยธุรกิจ 
 
ค่าอบรมพนักงานจ่าย 
 

• คา่อบรมพนกังานจา่ยใหแ้ก่ BTHR(T) จากการใหบ้รกิารสว่นกลางดา้นสถานที่และหลกัสตูรอบรมใหแ้ก่พนกังาน คา่ใชจ้า่ยในการจดั

อบรมไดปั้นสว่นใหแ้ตล่ะกิจการตามตน้ทนุที่เกิดขึน้จรงิ 
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ขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
 
เป็นนโยบายของกลุ่มบรษัิทฯ ที่ตอ้งการใหมี้ความแน่ใจว่า การเขา้ท ารายการระหว่างกันจะตอ้งไม่มีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ดังนั้น
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งแตล่ะหน่วยงานจะรายงานรายการระหวา่งกนัที่เกิดขึน้ทัง้หมดเป็นรายไตรมาส ซึง่เป็นรายการที่ไดร้บัการสอบทานแลว้
โดยฝ่ายจดัการ รายการระหวา่งกนัรายการใหมซ่ึง่จะเกิดขึน้จะถกูแยกแยะและน าเสนอใหผู้บ้รหิารระดบัที่สงูกวา่ทราบ เพื่อขออนมุตัิการเขา้
ท ารายการต่อผูบ้ริหารระดับสูง กรรมการหรือผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรพัยฯ์ และ ก.ล.ต. นอกจากนี้
รายการระหว่างกันที่มีนัยส  าคญัซึ่งจะเกิดขึน้ใหม่ทัง้หมด ก็จะถูกน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  บริหารความเสี่ยง และก ากับดแูล
กิจการเพ่ือใหค้วามเห็น รวมทัง้แสดงความเห็นของรายการวา่เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ทั่วไป และอยู่บนพืน้ฐานเสมือนหนึ่งกระท าโดย
บุคคลที่ไม่เก่ียวขอ้งกัน หลังจากที่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการแลว้ก็จะ
น าเสนอขออนมุตัิการเขา้ท  ารายการดงักลา่วต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืคณะกรรมการบริษัทฯ และผูถื้อหุน้  ซึง่หากมีกรรมการทา่นหนึ่ง
ทา่นใดเป็นผูมี้สว่นไดเ้สีย กรรมการทา่นนัน้จะ  ไมเ่ขา้รว่มอนมุตัิรายการดงักลา่ว 
 
นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 
เป็นความตัง้ใจของกลุม่บรษัิทฯ ที่จะพยายามลดจ านวนรายการระหวา่งกนัหากสามารถกระท าได ้อยา่งไรก็ตามจากลกัษณะโครงสรา้งและ
ลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ท าใหก้ารลดรายการระหว่างกันที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นไปไดย้าก ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะ
ตรวจสอบรายการระหว่างกันในปัจจบุนัและที่จะเกิดขึน้ในอนาคตทกุรายการเพื่อใหม้ั่นใจว่าเป็นรายการที่มีความจ าเป็น และเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการคา้ทั่วไปและอยูบ่นพืน้ฐานเสมือนหนึ่งกระท าโดยบคุคลที่ไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 
 
เหตุผลที่ให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) แทนที่
จะถือโดยบริษัทฯ  
 
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ที่ถือหุน้ในบริษัทย่อยและบริษัทรว่มเกินกว่ารอ้ยละ  10 (ทัง้ทางตรงและทางออ้ม) คือ BTH ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้      
รายใหญ่ของบริษัทฯ ทั้งนี ้ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มี BTH ถือหุ้นร่วมอยู่ด ้วยนั้นเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงแรมและพัฒนา
อสงัหาริมทรพัย ์และการขายสินคา้ที่ระลึกในโรงแรมที่บริหารจดัการโดย BTH  ดังนัน้ การเขา้ถือหุน้รว่มโดย BTH ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความ
ช านาญและประสบการณท์ัง้ในการพฒันาและบริหารจดัการโรงแรมทั่วโลกภายใต้เครือ่งหมายทางการคา้ “บนัยนั ทรี” และ “องัสนา” และ 
“แคสเซีย” ไดร้บัรางวัลโรงแรมและรีสอรท์ยอดเยี่ยมมากมายจะส่งผลใหบ้ริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวไดร้บัประโยชน์จากการใช้
เครือ่งหมายการคา้และความมีชื่อเสียง และการชว่ยเหลือในการบรหิารจดัการจาก BTH 
 

รายการที่เก่ียวขอ้งกันต่างๆ ไดร้บัการสรุปตามหลักเกณฑ ์เง่ือนไข และขอ้ตกลงที่ก  าหนดโดยบริษัทฯ บริษัทย่อย และบุคคลหรือกิจการ       
ที่เก่ียวขอ้งกนั รายการส  าคญัซึง่มีมลูคา่มากกวา่ 1 ลา้นบาทจะถกูเปิดเผยแยกเป็นแตล่ะรายการ และรายการที่ไมมี่นยัส  าคญัจะถกูเปิดเผย
รวมเป็นกลุม่ตามประเภทของรายการ ดงัตอ่ไปนี ้



 
 
รายการธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ในปี 2563 
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  ผู้รับ ผู้จา่ย รายละเอียดของรายการ/ สัญญา 
มูลค่าในปี 

2562 
(ล้านบาท) 

บุคคลทีอ่าจ
มีความ
ขดัแยง้ 

ลักษณะของ
ความสัมพนัธ ์

กรรมการทีมี่
ส่วน 

ไดเ้สียร่วม 

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม        

เบิกชดเชยค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน       

1 TWPL TWPC เรียกเก็บคืนค่าใชจ้่าย 3 - - CSH  

ค่าเช่าและค่าบริการรับ       
2 TWPL TWPC ค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีชัน้ 1, ชัน้ 5 และ ชัน้ 6 ของอาคารไทยวา ประกอบดว้ย 

ชั้น 1 และชั้น 5 (พื ้นที่  276 ตารางเมตร) สัญญาเช่า ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 
ธันวาคม 2564 

ชัน้ 6 (พืน้ที่ 1,042 ตารางเมตร) สญัญาเช่า ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 
2565 

ชัน้ 6 (พืน้ท่ี 859 ตารางเมตร) สญัญาเช่า ตัง้แต่ 1 ตลุาคม 2562 ถงึ 30 กนัยายน 2565 
 

15 - - CSH  

  



 
 
รายการธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ในปี 2563 
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ผู้รับ ผู้จา่ย รายละเอียดของรายการ/ สัญญา 
มูลค่าในปี 

2562 
(ล้านบาท) 

บุคคลที่
อาจมีความ
ขดัแยง้ 

ลักษณะของ
ความสัมพนัธ ์

กรรมการทีมี่
ส่วน 

ไดเ้สียร่วม 

รายการธุรกิจกับบริษัททีเ่ก่ียวขอ้ง        
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดติรับ       

3 TWPL BTRS(T) ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิตรบั 0 BTRS(T) B CH, CSH, KW 
คืนเงนิเรียกเก็บแทนระหว่างรีสอรท์       

4 BTRS(T)  BGL เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอรท์ เป็นการรบัช าระเงินแทนจากลกูคา้และน าสง่ใหก้บัผูใ้หบ้ริการ      2 BTRS(T) B CH, CSH, 
ESHL, KCH, KW 

5 BTRS(T)  LBTL เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอรท์ เป็นการรบัช าระเงินแทนจากลกูคา้และน าสง่ใหก้บัผูใ้หบ้ริการ      9 BTRS(T) B CH, CSH, 
ESHL, KCH, KW 

6 BTRS(T)  PGR เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอรท์ เป็นการรบัช าระเงินแทนจากลกูคา้และน าสง่ใหก้บัผูใ้หบ้ริการ      0 BTRS(T) B CH, CSH, 
ESHL, KCH, KW 

7 BTRS(T)  TWPL รบัช าระเงินแทนจากลกูคา้และน าสง่ใหก้บัผูใ้หบ้ริการ      5 BTRS(T) B CH, CSH, KW 
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ       

8 LRH BTRS(T) สญัญาใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิคในการใหบ้ริการด าเนินการเกี่ยวกับสารสนเทศ และการ
บริหารงานบคุคล และบริการท าความสะอาด 

5 BTRS(T) A CSH, ESHL, 
KCH 

9   ค่าธรรมเนียมการจดัการรบั(< 1 ลา้นบาท) 0    
ค่าธรรมเนียมการจดัการจา่ย       

10 BTHR BTG(T) สญัญาการใชส้ทิธิ:  1 BTH A, B ESHL 
   ส าหรบัการใชเ้ครื่องหมายการคา้และสทิธิอื่นเกี่ยวขอ้งกบั “บนัยนั ทรี” และ “องัสนา”   

 
    

11 BTHR BGL สญัญาการใชส้ทิธิ:  8 BTH B ESHL 
   ส าหรบัการใชเ้ครื่องหมายการคา้และสทิธิอื่นเกี่ยวขอ้งกบั “องัสนา”        
   สญัญาเริ่ม ตัง้แต่ กรกฎาคม 2555 ถงึ พฤศจิกายน 2574 ส าหรบัโรงแรมองัสนา ลากนู่า ภเูก็ต  

สญัญาเริ่ม ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 ถงึ 25 ปี ตามสญัญาบริหารจัดการโรงแรม อังสนา วิลล่า 
รีสอรท์ ภเูก็ต 
สัญญาเริ่ม  ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2558 ถึง 20 ปี ตามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมลากูน่า          
ฮอลเิดย ์คลบัภเูก็ต รีสอรท์  
สญัญาบริการโครงการและสญัญาบริการออกแบบ 
ส าหรบัโครงการ องัสนา โอเชียนวิว 
สญัญาบริการโครงการเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 และสญัญาบริการออกแบบเริ่ม  ตั้งแต่ 1
มกราคม 2561 ทัง้สองสญัญาจะด าเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยการแจง้ล่วงหนา้เป็น
เวลาหนึ่งเดือน 

    

12 BTHR BTL สญัญาบริการโครงการและสญัญาบริการออกแบบ 
ส าหรบัโครงการ องัสนา บชีฟรอนท ์
สญัญาบริการโครงการเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 และสญัญาบริการออกแบบเริ่ม  ตั้งแต่ 1
มกราคม 2561 ทัง้สองสญัญาจะด าเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยการแจง้ล่วงหนา้เป็น
เวลาหนึ่งเดือน  

0 BTH B ESHL 

13 BTHR  LBTL สญัญาการใชส้ทิธิ:  11 BTH B ESHL 
     ส าหรบัการใชเ้ครื่องหมายการคา้และสทิธิอื่นเกี่ยวขอ้งกบั “บนัยนั ทรี”          
    สัญญาเริ่ม ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2555 ถึง ธันวาคม 2558 ต่อสัญญาเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 

2559  ถงึ 31 ธันวาคม 2568 
สญัญาบริการโครงการและสญัญาบริการออกแบบ 
ส าหรับโครงการ ส่วนขยายของโรงแรมบนัยัน ทรี ภูเก็ต, ส่วนขยายของบนัยัน ทรี สปา ภูเก็ต 
และบนัยนั ทรี ภเูก็ต พลาโต 
สญัญาบริการโครงการเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 และสญัญาบริการออกแบบเริ่ม  ตั้งแต่ 1
มกราคม 2561 ทัง้สองสญัญาจะด าเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยการแจง้ล่วงหนา้เป็น
เวลาหนึ่งเดือน 

    

14 BTHR LRH สญัญาบริการโครงการและสญัญาบริการออกแบบ 
ส าหรบัโครงการ เชียงใหม่ บทูีค ฟารม์ และโครงการอื่นๆ 
สญัญาบริการโครงการเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 และสญัญาบริการออกแบบเริ่ม  ตั้งแต่ 1
มกราคม 2561 ทัง้สองสญัญาจะด าเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยการแจง้ล่วงหนา้เป็น
เวลาหนึ่งเดือน 

0 BTH A ESHL 
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ผู้รับ ผู้จา่ย รายละเอียดของรายการ/ สัญญา 
มูลค่าในปี 

2562 
(ล้านบาท) 

บุคคลที่
อาจมีความ
ขดัแยง้ 

ลักษณะของ
ความสัมพนัธ ์

กรรมการทีมี่
ส่วน 

ไดเ้สียร่วม 

ค่าธรรมเนียมการจดัการจา่ย (ตอ่)     

15 BTHR LGL สญัญาบริการโครงการและสญัญาบริการออกแบบ 
ส าหรบัโครงการ ดาวา ลากนู่าพารค์ เฟส 2 และ ที จงัชั่น 
สญัญาบริการโครงการเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 และสญัญาบริการออกแบบเริ่ม  ตั้งแต่ 1
มกราคม 2561 ทัง้สองสญัญาจะด าเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยการแจง้ล่วงหนา้เป็น
เวลาหนึ่งเดือน 

6 BTH B - 

16 BTHR TWRH สญัญาบริการโครงการและสญัญาบริการออกแบบ 
ส าหรบัโครงการ สกายพารค์ และ ลากนู่า วิลเลจ เรสซิเดนท ์8  
สญัญาบริการโครงการเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 และสญัญาบริการออกแบบเริ่ม  ตั้งแต่ 1
มกราคม 2561 ทัง้สองสญัญาจะด าเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยการแจง้ล่วงหนา้เป็น
เวลาหนึ่งเดือน 

1 BTH B ESHL 

17 BTHR PGR สญัญาการใชส้ทิธิ 4 BTH B ESHL 
   ส าหรบัการใชเ้ครื่องหมายการคา้และสทิธิอื่นเกี่ยวขอ้งกบั “แคสเซีย”        
   สญัญาเริ่ม ตัง้แต่ 19 ตลุาคม 2558 ถงึ 25 ปี ตามสญัญาบริหารจดัการโรงแรม 

สญัญาบริการโครงการและสญัญาบริการออกแบบ 
ส าหรบัโครงการ แคสเซีย เฟส 3, 4 และ 5 ภเูก็ต รอเยล และสว่นขยายของดสุติวิลลา 
สญัญาบริการโครงการเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 และสญัญาบริการออกแบบเริ่ม  ตั้งแต่ 1
มกราคม 2561 ทัง้สองสญัญาจะด าเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยการแจง้ล่วงหนา้เป็น
เวลาหนึ่งเดือน 

    

18 BTHR TWPL สญัญาการใชส้ทิธิ:  9 BTH B - 
     ส าหรบัการใชเ้ครื่องหมายการคา้และสทิธิอื่นเกี่ยวขอ้งกบั “บนัยนั ทรี”          
     สญัญาเริ่ม ตัง้แต่ กรกฎาคม 2555  ถงึ ธันวาคม 2564 

สญัญาบริการโครงการและสญัญาบริการออกแบบ 
ส าหรับโครงการ บันยัน ทรี กรุงเทพ แซฟฟรอน ครูซ บันยัน ทรี กรุงเทพ เฟส 2 และส่วน
ปรบัปรุงเพิ่มเติม  
สญัญาบริการโครงการเริ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 และสญัญาบริการออกแบบเริ่ม  ตั้งแต่ 1
มกราคม 2561 ทัง้สองสญัญาจะด าเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยการแจง้ล่วงหนา้เป็น
เวลาหนึ่งเดือน 

      

19 BTHR(T) BGL สญัญาการใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิค: 0 BTRS(T) B CSH, ESHL 
   เพื่อด าเนินธุรกิจโรงแรม  โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ในการวางแผน ก่อสร้าง 

ตกแต่ง ติดตัง้อุปกรณต่์างๆ และวิธีการด าเนินงานของ องัสนา ลากนู่า ภเูก็ต และค่าบริการใน
การจองหอ้งพกั 
สญัญาเริ่ม ตัง้แต่ กรกฎาคม 2555 ถงึ พฤศจิกายน 2574   

    

20 BTHR(T) LBTL สญัญาการใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิค:  4 BTRS(T) B CSH, ESHL 
   เพื่อด าเนินธุรกิจโรงแรม  โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ในการวางแผน ก่อสร้าง 

ตกแต่ง ติดตัง้อปุกรณต่์างๆ และวิธีการด าเนินงานของ บนัยนั ทรี ภูเก็ต  และค่าบริการในการ
จองหอ้งพกั 

    
       

   สญัญาเริ่ม ตัง้แต่ กรกฎาคม 2555  ถงึ ธันวาคม 2558 โดยมีสทิธิที่จะขอต่อสญัญาต่อไปอีก 2 
ครัง้ๆ ละ 10 ปี ตามขอ้เสนอของ BTHR(T) ต่อสญัญาครั้งที่ 1 เริ่ม ตัง้แต่ 1 มกราคม 2559  ถึง 
31 ธันวาคม 2568 

    

       

21 BTHR(T) PGR สญัญาบริหารจดัการโรงแรม: 3 BTRS(T) B CSH, ESHL 
   เพื่อด าเนินธุรกิจโรงแรม  โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ในการวางแผน ก่อสร้าง 

ตกแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และวิธีการด าเนินงานของ แคสเซีย ภูเก็ต และค่าบริการในการ
จองหอ้งพกั 
สญัญาเริ่ม ตัง้แต่ 19 ตลุาคม 2558 จนกว่าจะครบอายขุองสญัญา (25 ปี)  

    

22 BTHR(T) TWPL สญัญาบริหารจดัการโรงแรม: 2  BTRS(T) B CSH 
   เพื่อด าเนินธุรกิจโรงแรม โดยใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิคในการวางแผน ก่อสรา้ง ตกแต่ง 

ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และวิธีการด าเนินงานส าหรับ  บันยัน ทรี กรุงเทพ และค่าบริการในการ
จองหอ้งพกั                                         

    
       

   สญัญาเริ่ม ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถงึ ธันวาคม 2564 โดยมีสทิธิที่จะขอต่อสญัญาต่อไปอีก 1 
งวด เป็นเวลา 20 ปี  ตามขอ้เสนอของ BTHR(T) 
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ผู้รับ ผู้จา่ย รายละเอียดของรายการ/ สัญญา 
มูลค่าในปี 

2562 
(ล้านบาท) 

บุคคลที่
อาจมีความ
ขดัแยง้ 

ลักษณะของ
ความสัมพนัธ ์

กรรมการทีมี่
ส่วน 

ไดเ้สียร่วม 

ค่าธรรมเนียมการจดัการจา่ย (ตอ่)     

23 BTMG BGL ค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง และส่วนแบ่งต้นทุนการด าเนินงานของฝ่ายการตลาดของ
ภมูิภาค 

4 BTH B ESHL 

24 BTMG LBTL ค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง และส่วนแบ่งต้นทุนการด าเนินงานของฝ่ายการตลาดของ
ภมูิภาค 

6 BTH B ESHL 

25 BTMG PGR ค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง และส่วนแบ่งต้นทุนการด าเนินงานของฝ่ายการตลาดของ
ภมูิภาค 

2 BTH B ESHL 

26 BTMG TWPL ค่าใช้จ่ายการตลาดส่วนกลาง และส่วนแบ่งต้นทุนการด าเนินงานของฝ่ายการตลาดของ
ภมูิภาค 

6 BTH B - 

27   ค่าธรรมเนียมการจดัการจ่าย(< 1 ลา้นบาท) 1    
ซือ้บัตรก านัลสปาและบัตรก านัลแกลเลอร่ี       

28 BTS BGL ซือ้บตัรก านลัสปา เพื่อเป็นสวสัดิการใหก้บัผูบ้ริหาร 1 BTH B CSH, ESHL 

29 BTS LBTL ซือ้บตัรก านลัสปา เพื่อเป็นสวสัดิการใหก้บัผูบ้ริหาร 1 BTH B CSH, ESHL 

30 BTS PGR ซือ้บตัรก านลัสปา เพื่อเป็นสวสัดิการใหก้บัผูบ้ริหาร 1 BTH B CSH, ESHL 

31 BTS LSC ซือ้บตัรก านลัสปา เพื่อเป็นสวสัดิการใหก้บัผูบ้ริหาร 0 BTH B CSH 

32 BTS TWPL ซือ้บตัรก านลัสปา เพื่อเป็นสวสัดิการใหก้บัผูบ้ริหาร 0 BTH B CSH 

33
w 

  ซือ้บตัรก านลัสปาและบตัรก านลัแกลเลอรี่ (<1ลา้นบาท) 0    

ขายสินค้า       

34 BTG(T) HSSA ขายสนิคา้ 0 BTH A, B CSH, ESHL 

35 BTG(T) LVCL ขายสนิคา้ 1 BTH A, B ESHL 

36 BTG(T) MAPL ขายสนิคา้ 0 BTH A, B ESHL 

37 BTG(T) MBPL ขายสนิคา้ 2 BTH A, B ESHL 

38 BTG(T) PTBH ขายสนิคา้ 0 TRL C KCH 

39 BTG(T) VM ขายสนิคา้ 1 BTH A, B ESHL 

40
w 

  ขายสนิคา้ (<1ลา้นบาท)  1    

เบิกชดเชยค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน       

41 AVCI PTBH เรียกเก็บคืนค่าใชจ้่าย 0 TRL C - 

42 BGL BTHR(T) เรียกเก็บคืนค่าใชจ้่าย  13 BTRS(T) B CSH, ESHL  

43 BGL BTRS(T) เรียกเก็บคืนค่าใชจ้่าย  0 BTRS(T) B CH, CSH, 
ESHL, KCH, KW 

44 BTG(S) BTS เรียกเก็บคืนค่าใชจ้่าย 1 BTH A, B ESHL, KCM 

45 BTG(S) BTHR เรียกเก็บคืนค่าใชจ้่าย 0 BTH A, B ESHL, KCM 

46 BTG(T) BTS เรียกเก็บคืนค่าใชจ้่าย 4 BTH A, B CSH, ESHL 

47 LBTL  BTHR(T) เรียกเก็บคืนค่าใชจ้่าย  0 BTRS(T) B CSH, ESHL  

48 LBTL BTRS(T)  เรียกเก็บคืนค่าใชจ้่ายเงินเดือน และค่าใชจ้่ายอื่นๆ เกี่ยวเน่ืองกบัสปา ที่ลากนู่า ภเูก็ต 2 BTRS(T) B CH, CSH, 
ESHL, KCH, KW 

49 LGL LVCL เรียกเก็บคืนค่าใชจ้่ายพนกังาน ที่ท างานใหโ้ครงการลากนู่า ลงัโก 0 BTH B - 

50 LGL BTS เรียกเก็บคืนค่าใชจ้่าย 1 BTH B CSH 

51 LRH BTH เรียกเก็บคืนค่าใชจ้่าย 5 BTH A KPH, RHH 

52 LRH BTHR เรียกเก็บคืนค่าใชจ้่าย 1 BTH A ESHL  

53 LRH BTHR(T) เรียกเก็บคืนค่าใชจ้่าย 3 BTRS(T) A CSH, ESHL  

54 LRH BTRS(T) เรียกเก็บคืนค่าใชจ้่าย 1 BTRS(T) A CSH, 
ESHL,KCH 

55 PGR BTRS(T)  เรียกเก็บคืนค่าใชจ้่าย  0 BTRS(T) B CH, CSH, 
ESHL, KCH, KW 

56 TWPL BTRS(T)  เรียกเก็บคืนค่าสาธารณูปโภค และค่าใชจ้่ายอื่นๆ  ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกบัการเช่าพืน้ท่ี  
และปันสว่นค่าใชจ้่ายของแผนกท่ีใชร้่วมกนั 

1 BTRS(T) B CH, CSH, KW 

57 TWPL BTHR เรียกเก็บคืนค่าใชจ้่าย 3 BTH B - 

58 TWPL BTHR(T)  เรียกเก็บคืนค่าใชจ้่าย 0 BTRS(T) B CSH 

59   เบกิชดเชยค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน (< 1 ลา้นบาท) 4    
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ผู้รับ ผู้จา่ย รายละเอียดของรายการ/ สัญญา 
มูลค่าในปี 

2562 
(ล้านบาท) 

บุคคลที่
อาจมีความ
ขดัแยง้ 

ลักษณะของ
ความสัมพนัธ ์

กรรมการทีมี่
ส่วน 

ไดเ้สียร่วม 

จา่ยชดเชยค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน       

60 BTHR BGL จ่ายคืนค่าใชจ้่าย 2 BTH B ESHL 

61 BTHR BTG(S) จ่ายคืนค่าใชจ้่าย 2 BTH A, B ESHL 

62 BTHR LBTL จ่ายคืนค่าใชจ้่าย 2 BTH B ESHL 

63 BTHR LSC จ่ายคืนค่าใชจ้่าย 1 BTH B - 

64 BTHR BTL จ่ายคืนค่าใชจ้่าย 1 BTRS(T) B ESHL 

65 BTHR TWPL จ่ายคืนค่าใชจ้่าย 2 BTH B - 

66 BTHR LGL จ่ายคืนค่าใชจ้่าย 1 BTH B - 

67 BTRS(T) BTG(T) จ่ายคืนค่าสาธารณูปโภค และค่าใชจ้่ายอื่นๆ  ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกบัการเช่าพืน้ท่ี   
และปันสว่นค่าใชจ้่ายของแผนกท่ีใชร้่วมกนั 

4 BTRS(T) B CH, CSH, 
ESHL, KCH, KW 

68 BTRS(T) LBTL จ่ายคืนค่าใชจ้่ายในการขาย และการตลาดของกลุ่มบนัยนั ทรี ซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการ
สง่เสริมการตลาดของ บนัยนั ทรี ภเูก็ต และค่าใชจ้่ายแผนกงานสว่นกลาง 

6  BTRS(T) B CH, CSH, 
ESHL, KCH, KW 

69 BTRS(T) LGL จ่ายคืนค่าใชจ้่ายแผนกงานสว่นกลาง และอปุกรณส์ านกังานของ ลากนู่า กอลฟ์ ภเูก็ต 4  BTRS(T) B CH, CSH, KW 

70 BTRS(T) LHC จ่ายคืนค่าใชจ้่ายแผนกงานสว่นกลางที่มิใช่โรงแรม 3 BTRS(T) B CH, CSH, KW 

71 BTRS(T) LRH จ่ายคืนค่าใชจ้่ายแผนกงานสว่นกลางที่มิใช่โรงแรม 1 BTRS(T) A CSH, ESHL, 
KCH 

72 BTRS(T) LSC จ่ายคืนค่าใชจ้่ายแผนกงานสว่นกลางที่มิใช่โรงแรม 1 BTRS(T) B CH, CSH, KW  

73 BTRS(T) LGL จ่ายคืนค่าใชจ้่ายแผนกงานสว่นกลางที่มิใช่โรงแรม 2 BTRS(T) B CH, CSH, KW 

74 BTRS(T) PGR จ่ายคืนค่าใชจ้่ายแผนกงานสว่นกลางของโรงแรม 2 BTRS(T) B CH, CSH, 
ESHL, KCH, KW 

75 BTRS(T) BGL จ่ายคืนค่าใชจ้่ายแผนกงานสว่นกลางของโรงแรม 3 BTRS(T) B CH, CSH, 
ESHL, KCH, KW 

76 PTBH AVCI จ่ายคืนค่าใชจ้่าย สว่นใหญ่เป็นค่าบ ารุงรกัษา ค่าสาธารณูปโภค ปันสว่นค่าใชจ้่ายสว่นกลาง 
และค่าใชจ้่ายอื่นท่ีเกี่ยวเน่ืองจากการด าเนินกิจการ ฮอลเิดย ์คลบั ใน บนิตนั 

2 TRL C - 

77 RYS LBTL จ่ายคืนค่าใชจ้่าย 12 BTH B ESHL 

78 BTHR PGR จ่ายคืนค่าใชจ้่าย 1 BTHR B ESHL 

79 BTHR(T) LBTL จ่ายคืนค่าใชจ้่ายในการขายส าหรบัการโปนโมทบนัยนั ทรี ภูเก็ต 8 BTHR(T) B CSH, ESHL 

80 BTI LBTL จ่ายคืนค่าใชจ้่าย 4 BTI B ESHL 

81   จ่ายชดเชยค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน (< 1 ลา้นบาท) 2    
ค่าเช่าและค่าบริการรับ       

82 BGL  BTRS(T) ค่าเช่าพืน้ท่ีใน องัสนา ลากนู่า  ภเูก็ต ส าหรบัการด าเนินงานของ องัสนา สปา       1 BTRS(T) B CH, CSH, 
ESHL, KCH, KW    สญัญาเริ่มตัง้แต่ ธันวาคม 2554 ถงึ พฤศจิกายน 2584   

83 LBTL  BTRS(T) ค่าเช่าพืน้ท่ีใน บนัยนั ทรี ภเูก็ต ส าหรบัการด าเนินงานของ บนัยนั ทรี สปา       10 BTRS(T) B CH, CSH, 
ESHL, KCH, KW      สญัญาเริ่มตัง้แต่ 1 มกราคม 2540 และจะสิน้สดุสญัญา เมื่อสญัญาความช่วยเหลอืทางดา้น

เทคนิคระหว่าง BTRS(T)  และ LBTL สิน้สดุลง 
 

     - สญัญาเช่าพืน้ท่ีส  านกังานและหอ้งเก็บของในโรงแรมบนัยนั ทรี ภเูก็ต (พืน้ท่ี 521.53 ตาราง
เมตร) ตัง้แต่ 1 มกราคม 2563 ถงึ 31 ธันวาคม 2565 

    

     - ค่าบริการจากการใหเ้ช่า บนัยนั ทรี แมเนจเมน้ท ์อคาเดมี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2563 ถงึ 31 
ธันวาคม 2565 

    
         

84 TWPL  BTRS(T) ค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีของอาคารไทยวา และโรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ 2 BTRS(T) B CH, CSH, KW 
     - สญัญาเช่าส าหรบั ชัน้ 19 ถงึ 21 (พืน้ท่ีรวม 1,178 ตารางเมตร) ที่โรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ 

สญัญาตัง้แต่ 1 มกราคม 2563 ถงึ 31 ธันวาคม 2563 
 

           
     - สญัญาเช่าส าหรบั ชัน้ 5 อาคารไทยวา  (พืน้ท่ีส  านกังาน พืน้ท่ี 97.98 ตารางเมตร) ตัง้แต่ 1 

กมุภาพนัธ ์2562 ถงึ 23 มิถนุายน 2565 
      

     - สญัญาเช่าส าหรบั ชัน้ 5 อาคารไทยวา  (พืน้ท่ีเก็บของ  พืน้ท่ี 13 ตารางเมตร) และชัน้ 12 
(พืน้ท่ีส  านกังาน พืน้ท่ี 243.35 ตารางเมตร) ตัง้แต่ 16 ธันวาคม 2562 ถงึ 15 ธันวาคม 2565  

- สญัญาเช่าพืน้ท่ีชัน้ลา่ง อาคารไทยวา  (พืน้ท่ี 80 ตารางเมตร) ตัง้แต่ 1 กมุภาพนัธ ์2562 ถงึ 
31 มกราคม 2563 

 

      

ค่าเช่าและค่าบริการจา่ย       



 
 
รายการธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม (บริษัทฯ และ บริษัทย่อย) และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ในปี 2563 

 
 

 103 

  

ผู้รับ ผู้จา่ย รายละเอียดของรายการ/ สัญญา 
มูลค่าในปี 

2562 
(ล้านบาท) 

บุคคลที่
อาจมีความ
ขดัแยง้ 

ลักษณะของ
ความสัมพนัธ ์

กรรมการทีมี่
ส่วน 

ไดเ้สียร่วม 

85 BTHR  BTG(S) ค่าเช่าพืน้ท่ีของอาคาร องัสนา ชัน้4 (พืน้ท่ี 270.52 ตารางฟุต) บริษัท บนัยนัทรี แกลเลอรี่ 
(สงิคโปร)์ 
 

1 BTH A, B ESHL, KCM 

ผลตอบแทนการใหเ้ช่าหน่วยหอ้งพกัในโรงแรม       

86 CGL PTBH ผลตอบแทนจากหน่วยหอ้งพกัในโรงแรมองัสนา รีสอรท์ แอนด ์สปา บนิตนั 
 

4 TRL C - 

ค่าบริการในการด าเนินกิจการโรงแรมรับ       
87 LSC BTRS(T) ค่าบริการซกัรีด ค่าบริการรถรบัสง่พนกังาน และอื่นๆ ที่เรียกเก็บจาก บนัยนั ทรี สปา ภเูก็ต 

 
2 BTRS(T) B CH, CSH, KW 

88   ค่าบริการในการด าเนินกิจการโรงแรมรบั(< 1 ลา้นบาท) 0    
ค่าอบรมพนักงานจ่าย       

89 BTHR(T) BGL การอบรมที่จดัใหแ้ก่พนกังานลากนู่า ภเูก็ต โดยปันสว่นค่าใชจ้่ายตามจริงกบัทกุกิจการ 1 BTRS(T) B CSH, ESHL 

90 BTHR(T) LBTL การอบรมที่จดัใหแ้ก่พนกังานลากนู่า ภเูก็ต โดยปันสว่นค่าใชจ้่ายตามจริงกบัทกุกิจการ 1 BTRS(T) B CSH, ESHL 

91 BTHR(T) PGR การอบรมที่จดัใหแ้ก่พนกังานลากนู่า ภเูก็ต โดยปันสว่นค่าใชจ้่ายตามจริงกบัทกุกิจการ 0 BTRS(T) B CSH, ESHL 

92 BTHR(T) TWPL การอบรมที่จดัใหแ้ก่พนกังานลากนู่า ภเูก็ต โดยปันสว่นค่าใชจ้่ายตามจริงกบัทกุกิจการ 0 BTRS(T) B CSH 

ดอกเบีย้จา่ย     

93 BTS BTG(S) ดอกเบีย้จ่าย 0 BTH A,B ESHL, KCM 

รายการธุรกิจกับผู้บริหารและกรรมการ     

94 KPH LRH ผลตอบแทนการใหเ้ช่าหน่วยหอ้งพกัในโรงแรม 1 KPH กรรมการ 
LRH 

- 

95 CSN LRH ผลตอบแทนการใหเ้ช่าหน่วยหอ้งพกัในโรงแรม 1 CSN คู่สมรส KPH - 
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  ผู้รับ ผู้จา่ย รายละเอียดของรายการ/ สัญญา 
มูลค่าใน  
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

บุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ 

ลักษณะของ
ความสัมพนัธ ์

กรรมการทีมี่
ส่วนไดเ้สีย

ร่วม 

เรียกเก็บเงนิแทนระหว่างรีสอรท์         

1 BTG(T) BGL เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอรท์ เป็นการรบัช าระเงินแทนจากลกูคา้และน าส่งใหก้บั
ผูใ้หบ้ริการ      

0 BTH A, B AS, CH, CSH,  
ESHL, KCH, 

KW, SDR 
2 BTG(T) LBTL  เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอรท์ เป็นการรบัช าระเงินแทนจากลกูคา้และน าส่งใหก้บั

ผูใ้หบ้ริการ      
2 BTH A, B AS, CH, CSH, 

ESHL, KCH, 
KW, SDR 

3 BTG(T)  TWPL รบัช าระเงินแทนจากลกูคา้และน าสง่ใหก้ับผูใ้หบ้ริการ      1 BTH A, B AS, CH, CSH, 
KW, SDR 

4   เรียกเก็บเงินแทนระหว่างรีสอรท์ (<1 ลา้นบาท) 0    

ซือ้สินค้า        

5 BTG(T) BGL ซือ้ของใชห้อ้งพกัแขกเพื่อใชใ้นกิจการโรงแรม 1 BTH A, B AS, CH, CSH, 
ESHL, KCH, 

KW, SDR   
6 BTG(T) BTG(S) เป็นตวัแทนซือ้สนิคา้ให ้ 0 BTH A, B CSN, ESHL, 

SDR 
7 BTG(T) LBTL ซือ้ของใชห้อ้งพกัแขกเพื่อใชใ้นกิจการโรงแรม 1 BTH A, B AS, CH, CSH, 

ESHL, KCH, 
KW, SDR 

8 BTG(T) LGL ซือ้สนิคา้ 0 BTH A, B AS, CH, CSH, 
KW, SDR 

9 BTG(T) PGR ซือ้ของใชห้อ้งพกัแขกเพื่อใชใ้นกิจการโรงแรม 1 BTH A, B AS, CH, CSH, 
ESHL, KCH, 

KW, SDR 
10 BTG(T) TWPL  ซือ้ของใชห้อ้งพกัแขกเพื่อใชใ้นกิจการโรงแรม 3 BTH A, B AS, CH, CSH, 

KW, SDR,  

เบิกชดเชยค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน       

11 BTG(S) BTG(T) เรียกเก็บคืนส าหรบัค่าใชจ้่าย สว่นใหญ่เกี่ยวเน่ืองกบัค่าเดินทาง และค่าขนส่ง 4 BTH A, B CSN, ESHL, 
SDR 

12 LBTL BTG(T) เรียกเก็บคืนค่าสาธารณูปโภค และค่าใชจ้่ายอื่นๆ สว่นใหญ่เกี่ยวเน่ืองกบัการเช่าพืน้ท่ี 0 BTH A, B AS, CH, CSH, 
ESHL, KCH, 

KW, SDR  
13 TWPL BTG(T) เรียกเก็บคืนค่าสาธารณูปโภค และค่าใชจ้่ายอื่นๆ  สว่นใหญ่เกี่ยวเน่ืองกบัการเช่าพืน้ท่ี  1 BTH A, B AS, CH, CSH, 

KW, SDR  
ค่าเช่าและค่าบริการ        

14 LBTL 
  
  

BTG(T) 
  
  

- สญัญาเช่าพืน้ท่ีส  าหรบั บนัยนั ทรี แกลเลอรี่ 2 รา้นท่ีโรงแรมบนัยนั ทรี ภเูก็ต   
สญัญาเช่า 3 ปี ตัง้แต่ 1 มกราคม 2563 ถงึ 31 ธันวาคม 2565 

1 BTH A, B AS, CH, CSH,  
ESHL, KCH, 

KW, SDR  
 - สญัญาเช่าพืน้ท่ีส  านกังานและหอ้งเก็บของใน (พืน้ท่ี 46.2 ตารางเมตร)           

โรงแรมบนัยนั ทรี ภเูก็ต ตัง้แต่ 1 มกราคม 2563 ถงึ 31 ธันวาคม 2565 
  

15 TWPL BTG(T) - สญัญาเช่าพืน้ท่ี ส  าหรบัรา้นแกลเลอรี่ และส านกังาน ที่อาคารไทยวา และโรงแรม 
บนัยนั ทรี กรุงเทพ 

1 BTH 
  
  
  

A, B 
  
  
  

AS, CH, CSH, 
KW, SDR  

  - สญัญาเช่าส าหรบัรา้นแกเลอรี่ชัน้ 1 พืน้ท่ีโดยประมาณ 30 ตารางเมตร และชัน้ 21 
พืน้ท่ีโดยประมาณ 141 ตารางเมตร พืน้ท่ีโดยรวมทัง้หมดประมาณ 171 ตารางเมตร
ที่โรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ ตัง้แต่ 1 มกราคม 2563 ถงึ 31 ธันวาคม 2563 

  

  - สญัญาเช่าพืน้ท่ีส  านกังานชัน้ 3 (88 ตารางเมตร) ที่อาคารไทยวา ตัง้แต่ 26 มิถนุายน 
2562 ถงึ 23 มิถนุายน 2565 

      - สัญญาเช่าพืน้ที่ชั้นล่าง (พืน้ที่ 60 ตารางเมตร) ที่อาคารไทยวา ตั้งแต่ 1 มกราคม 
2563 ถงึ 31 ธันวาคม 2563 

 

      

        
 

หมายเหต ุ: 
(A)  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
(B)  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทใหญ่ (LRH) 
(C)  บริษัทท่ีมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ LRH เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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ช่ือย่อบริษัท  
 
AVCI บรษัิท เอวีซี อินโดนีเซีย จ ากดั 
BGL บรษัิท บางเทาแกรนด ์จ ากดั 
BTG(S) บรษัิท บนัยนั ทร ีแกลเลอรี ่(สิงคโปร)์ จ ากดั 
BTG(T) บรษัิท บนัยนั ทร ีแกลเลอรี ่(ประเทศไทย) จ ากดั  
BTH บรษัิท บนัยนั ทร ีโฮลดิง้ส ์จ  ากดั 
BTHR บรษัิท บนัยนั ทร ีโฮเท็ล แอนด ์รสีอรท์ จ ากดั 
BTHR(T) บรษัิท บนัยนั ทร ีโฮเท็ล แอนด ์รสีอรท์ (ประเทศไทย) จ  ากดั 
BTI บรษัิท บนัยนั ทร ีอินเวสเมน้ท ์จ ากดั 
BTL บรษัิท บางเทา ลากนู่า จ  ากดั 
BTMG บรษัิท บนัยนั ทร ีมารเ์กตติง้ กรุป๊ จ  ากดั 
BTRS(T) บรษัิท บนัยนั ทร ีรสีอรท์ แอนด ์สปา (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
BTS บรษัิท บนัยนั ทร ีสปา จ ากดั  
CGL บรษัิท เชียร ์โกลเดน จ ากดั 
HSSA บรษัิท เฮอรเิทจ สปา เซาทแ์อฟรกิา จ ากดั 
LBTL บรษัิท ลากนู่า บนัยนั ทร ีจ  ากดั 
LGL บรษัิท ลากนู่า แกรนด ์จ ากดั 
LHC บรษัิท ลากนู่า ฮอลิเดย ์คลบั จ ากดั 
LRH บรษัิท ลากนู่า รสีอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) 
LSC บรษัิท ลากนู่าเซอรว์ิส จ ากดั 
LVCL บรษัิท ลากนู่า เวียดนาม จ ากดั 
MAPL บรษัิท มลัดีฟ องัสนา จ ากดั 
MBPL บรษัิท มลัดีฟ เบย ์จ  ากดั 
PGR บรษัิท ภเูก็ต แกรนด ์รสีอรท์ จ  ากดั 
PTBH บรษัิท บินตนั โฮเท็ล จ ากดั 
RYS บรษัิท หรง่หยวน (เซ่ียงไฮ)้ บิซิเนส เมนเนจเมนท ์จ ากดั 
TRL บรษัิท ทรอปิคอล รสีอรท์ จ  ากดั 
TWPC บรษัิท ไทยวา จ ากดั (มหาชน) 
TWPL บรษัิท ไทยวาพลาซา่ จ  ากดั 
TWRH บรษัิท ทีดบับลวิอาร ์โฮลดิง้ส ์จ  ากดั. 
VM บรษัิท วบับินเวสท ์มลัดีฟ จ ากดั 
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ช่ือย่อกรรมการ 
 

 

AS นางสาวอารวีรรณ ์ศรวีิชชพุงษ ์
CH นายควน เชท  
CSH นายชานคราร ์ชานดราน 
CSN นางเชียง ซี งอ แคลร ์
ESHL นายเอ็ดดี ้ซี ฮ็อก ไล 
KCH นายโฮ กวงจิง  
KCM นายมอย คีน ชอย 
KPH นายโฮ กวงปิง  
KW นายกนตธี์ร ์วรพิทยตุ 
RHH นายโฮ เรน ฮวา 
SDR นายสจ๊วต เดวดิ เรดดิง้ 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 
 

13.1 สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 
 
 13.1.1 สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีและนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
 

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี 
 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ส  าหรบังบการเงินของบรษัิทฯและบรษัิทยอ่ย ส  าหรบัปี 2563 คือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตเลขที่ 5659 ของบรษัิท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั 

 
ออกรายงานการตรวจสอบอยา่งไมมี่เง่ือนไข 

 
งบการเงินไดร้บัการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ่งก าหนดใหป้ฏิบัติตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏิบตัิงานตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมั่นอยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็น
สาระส าคญั 

 
ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอยา่งไมมี่เง่ือนไขตอ่งบการเงินส  าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 และแถลงวา่งบการเงินได้
แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดโดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ส  าหรบังบการเงินของบรษัิทฯและบรษัิทยอ่ย ส  าหรบัปี 2562 คือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตเลขที่ 5659 ของบรษัิท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั 

 
ออกรายงานการตรวจสอบอยา่งไมมี่เง่ือนไข 

 
งบการเงินไดร้บัการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ่งก าหนดใหป้ฏิบัติตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏิบตัิงานตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมั่นอยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็น
สาระส าคญั 

 
ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอยา่งไมมี่เง่ือนไขตอ่งบการเงินส  าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 และแถลงวา่งบการเงินได้
แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดโดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ส  าหรบังบการเงินของบรษัิทฯและบรษัิทยอ่ย ส  าหรบัปี 2561 คือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตเลขที่ 5659 ของบรษัิท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั 

 
ออกรายงานการตรวจสอบอยา่งไมมี่เง่ือนไข 

 
งบการเงินไดร้บัการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ่งก าหนดใหป้ฏิบัติตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏิบตัิงานตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมั่นอยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็น
สาระส าคญั 

 
ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่  31 ธันวาคม 2561 และแถลงว่างบการเงินได้
แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดโดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริม่มีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจบุนัและที่จะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงันี ้
 

  ก.    มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรบัปรุง 
(ปรบัปรุง 2562) และฉบับใหม่ จ  านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชส้  าหรบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่          
1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรือจดัใหมี้ขึน้เพื่อใหมี้เนือ้หาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการใหแ้นว
ปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินีไ้ม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งไดมี้การเปลี่ยนแปลงหลักการ
ส าคญั สามารถสรุปไดด้งันี ้  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่เครือ่งมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 7 การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมือทางการเงิน 

ฉบบัที่ 9 เครือ่งมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที่ 32  การแสดงรายการเครือ่งมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 16 การป้องกนัความเสี่ยงของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงานตา่งประเทศ 

ฉบบัที่ 19 การช าระหนีส้ินทางการเงินดว้ยตราสารทนุ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกับการจดัประเภทและ การวดัมลูค่าเครือ่งมือทางการเงิน

ดว้ยมลูค่ายตุิธรรมหรือราคาทนุตดัจ  าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญา

และแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยคา่ของเครื่องมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผล

ขาดทุน   ดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ และหลักการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย

ขอ้มลูเครือ่งมือทางการเงิน 

การน ามาตรฐานกลุม่นีม้าถือปฏิบตัิมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุม่บรษัิทจากรายการดงัต่อไปนี ้

- การจดัประเภทและวดัมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุในตราสารทนุของบริษัทที่ไมใ่ช่บริษัท จดทะเบียน - กลุม่บริษัทวดัมลูค่า

ยตุิธรรมของเงินลงทนุในตราสารทนุของบรษัิทที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียนและจดัประเภทเงินลงทนุดงักล่าวเป็นสินทรพัยท์าง

การเงินที่วดัมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

- การรบัรูร้ายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - กลุ่มบริษัทรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ต่อสินทรพัยท์างการเงิน

โดยไมจ่  าเป็นตอ้งรอใหเ้หตกุารณท์ี่มีการดอ้ยคา่ดา้นเครดิตเกิดขึน้ก่อน กลุม่บรษัิทจะใชว้ิธีการอยา่งงา่ยในการพิจารณาค่า

เผ่ือผลขาดทนุที่คาดวา่จะเกิดขึน้ตลอดอายสุ  าหรบัลกูหนีก้ารคา้ 

กลุ่มบรษัิทรบัรูผ้ลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีม้าถือปฏิบตัิครัง้แรกโดยปรบัปรุงกับก าไรสะสม ณ 

วนัที่ 1 มกราคม 2563 และไมป่รบัยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรยีบเทียบ 

ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหต ุ4 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 เรื่อง สญัญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่

เก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีไ้ดก้  าหนดหลกัการของการรบัรูร้ายการวดัมลูคา่ การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูของสญัญาเชา่ และ

ก าหนดใหผู้เ้ชา่รบัรูส้ินทรพัยแ์ละหนีส้ินส  าหรบัสญัญาเช่าทกุรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรพัยอ์า้งอิง

นัน้มีมลูคา่ต  ่า 

การบัญชีส  าหรบัผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17  ผูใ้หเ้ช่ายังคงตอ้งจัดประเภท

สญัญาเชา่เป็นสญัญาเชา่ด  าเนินงานหรอืสญัญาเชา่เงินทนุ 

กลุ่มบริษัทรบัรูผ้ลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีม้าถือปฏิบตัิครัง้แรกโดยปรบัปรุงกับก าไรสะสม ณ 

วนัที่ 1 มกราคม 2563 และไมป่รบัยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรยีบเทียบ 

ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหต ุ4 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจาก

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรบัทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรบั

ผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบาง

เรือ่งจากการปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในวิธีปฏิบตัิทางบญัชีในชว่งเวลาที่ยงัมี

ความไมแ่น่นอนเก่ียวกบัสถานการณด์งักลา่ว 

แนวปฏิบตัิทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานเุบกษาเม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใชส้  าหรบัการจดัท างบ

การเงินของกลุม่บรษัิทที่มีรอบระยะเวลารายงานสิน้สดุภายในชว่งเวลาระหวา่งวนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563  

ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 กลุม่บริษัทไดเ้ลือกปฏิบตัิตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรบัทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีในเรื่องการวดั

มลูคา่ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตามวิธีการอยา่งง่าย การวดัมลูคา่ยตุิธรรมของที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์อสงัหารมิทรพัย์

เพื่อการลงทนุ และเงินลงทนุในตราสารทนุของบริษัทที่ไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียน การดอ้ยค่าของสินทรพัยแ์ละค่าความนิยม และการกลบั

รายการสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทไดป้ระเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับการวัดมูลค่าของสินทรัพยท์ี่เกิดจากความไม่แน่นอนของ

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 แลว้ ดงันัน้ ในการจดัท างบการเงินส  าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

กลุม่บรษัิทจงึพิจารณายกเลิกการถือปฏิบตัิตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรบัทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีและไดร้บัรูผ้ลขาดทุนจาก

การวดัมลูค่าดงักล่าวรวมจ านวน 235 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทนุรวม ซึ่งเกิดจากการลดลงของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อ

การตดับญัชีจ  านวน 94 ลา้นบาท และการเพิ่มขึน้ของคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของที่ดิน อาคารและอปุกรณจ์ านวน 141 ลา้นบาท 

นอกจากนี ้กลุม่บรษัิทไดบ้นัทึกรบัรูก้ารลดลงของมลูค่าของสินทรพัยร์วมจ านวน 227 ลา้นบาท เป็นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนในงบก าไร

ขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม ซึ่งเกิดจากการลดลงของมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและการ

ลดลงของสว่นเกินทนุจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอปุกรณจ์ านวน 189 ลา้นบาท และ 38 ลา้นบาท ตามล าดบั 
   

ข.    มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที ่1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุง ซึ่งจะมี

ผลบงัคบัใชส้  าหรบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ไดร้บัการปรบัปรุงหรือจดัใหมี้ขึน้เพื่อใหมี้เนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ

อธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบตัิทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ปัจจบุันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มน ามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือ

ปฏิบตัิ 
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        13.1.2   สรุปงบการเงนิ 
 

        งบก าไรขาดทุนรวม                                                                                                                                   หน่วย : บาท    
  งบการเงนิรวม 

  2563 2562 2561 

    (ปรับปรุงใหม่) 

รายได้      

รายไดจ้ากกิจการโรงแรม    1,206,726,678  3,356,259,391 3,572,747,471 
รายไดจ้ากกิจการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์   1,572,726,655  2,568,162,685  1,705,618,276  
รายไดจ้ากกิจการใหเ้ชา่พืน้ที่อาคารส านกังาน   35,836,691  91,182,662 98,667,116 
รายไดอ่ื้น  19,028,653  104,022,452 70,035,772 
รวมรายได้   2,834,318,677 6,119,627,190 5,447,068,635 
ค่าใช้จ่าย      
ตน้ทนุของกิจการโรงแรม   1,172,168,715  2,083,085,206 2,043,390,377 
ตน้ทนุของกิจการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์   863,035,873  1,486,462,100   1,132,780,838  
ตน้ทนุของกิจการใหเ้ชา่พืน้ที่อาคารส  านกังาน   24,204,509  42,557,058   49,879,209  
คา่ใชจ้า่ยในการขาย    228,328,182  476,391,632  430,865,563  
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร  1,166,730,538  1,359,129,324   1,518,113,767  
รวมค่าใช้จ่าย   3,454,467,817 5,447,625,320  5,175,029,754  
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษัท

ร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
 

(620,149,140) 672,001,870 272,038,881 
สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม  2,626,307  4,779,916 65,627,750 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  (617,522,833) 676,781,786 337,666,631 
รายไดท้างการเงิน  51,728,130 38,193,529 31,368,328 
คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน  (234,822,190) (132,252,130) (158,178,352) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  (800,616,893) 582,723,185 210,856,607 
คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้  (167,597,683) (224,517,782) (127,630,259) 
ก าไรส าหรับปี  (968,214,576) 358,205,403 83,226,348 

การแบ่งปันก าไร     
สว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ    (947,298,557) 364,101,439 87,697,417 
สว่นที่เป็นของผูมี้สว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย   (20,916,019) (5,896,036) (4,471,069) 
  (968,214,576) 358,205,403 83,226,348 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพืน้ฐาน  
ก าไรสว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

 
(5.59) 2.18 0.53 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                                                                                                                                                   หน่วย : บาท 
 
  งบการเงนิรวม 
  2563 2562 2561 

    (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรส าหรับปี  (968,214,576) 358,205,403 83,226,348 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน     
   ที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ  (253,507) 2,140,604 8,004,633 
ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  (27,938,606) - (9,101,458) 
สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืนจากบรษัิทรว่ม  (11,596,100) (10,544,062) 1,023,085 
ขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงมลูคา่เงินลงทนุในตราสารทนุที่ก  าหนดใหว้ดั 
     มลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

 

(188,702,536)  - - 
การเปลี่ยนแปลงในสว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรพัย ์  (37,585,679) 812,375,853 - 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี  (266,076,428) 803,972,395 (73,740) 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  (1,234,291,004) 1,162,177,798 83,152,608 

     
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม     
สว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ    (1,213,149,932) 1,165,764,915 87,946,167 
สว่นที่เป็นของผูมี้สว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย   (21,141,072) (3,587,117) (4,793,559) 
   (1,234,291,004) 1,162,177,798 83,152,608 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม                                                                                                                      หน่วย : บาท 
                                                                                                                                                                                                             

  งบการเงนิรวม 
   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
  2563 2562 2561 

สินทรัพย ์    (ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพยห์มุนเวียน      
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด    568,735,346  632,543,523 601,678,401 
เงินฝากประจ าระยะสัน้   2,268,852  - 14,044,883 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น   782,756,373  813,940,591   636,051,262  
สินคา้คงเหลือ    72,767,038   88,325,038   101,116,835  
ตน้ทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์   4,164,706,156  4,138,397,889   3,815,339,965  
ตน้ทนุในการไดม้าซึง่สญัญาที่ท  ากบัลกูคา้  101,311,721 99,982,089 70,722,274 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น    156,911,081   241,838,015   271,722,731  
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน   5,849,456,567  6,015,027,145 5,510,676,351 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     
เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระค า้ประกนั    38,034,317   37,872,733   41,189  
เงินฝากประจ าระยะยาว  -  2,268,852   2,178,200  
ลกูหนีก้ารคา้ระยะยาว   723,503,500 796,461,495   488,042,448  
เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม   960,373,829 981,182,127   1,015,217,329  
เงินลงทนุระยะยาวอื่น   713,180,950  606,364,594   606,364,594  
อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ  1,410,577,067  1,411,202,087   1,233,350,769  
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์  12,653,408,200  13,177,872,310   11,526,678,951  
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้  56,541,071 - - 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัช ี  45,009,396 54,198,090   78,025,222  
คา่ความนิยม   407,903,881   407,903,881   407,903,881  
สิทธิการเชา่    -  5,811,485   8,637,717  
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น    13,194,120   30,152,248   25,917,223  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  17,021,726,331 17,511,289,902 15,392,357,523 
รวมสินทรัพย ์  22,871,182,898 23,526,317,047 20,903,033,874 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)                                                                                                                         หน่วย : บาท 
 
  งบการเงนิรวม 
  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

  2563 2562 2561 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้     (ปรับปรุงใหม่) 
หนีสิ้นหมุนเวียน      
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน    1,308,804,224  1,117,000,000   450,000,000  
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น    1,396,738,320 1,188,160,411  1,020,813,844  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี    737,411,289 899,235,358  673,343,101  
สว่นของหนีส้ินตามสญัญาเชา่ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  40,167,609 - - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจา่ย    10,195,002   26,851,373   38,800,305  
เงินรบัลว่งหนา้จากลกูคา้   835,916,092   955,996,163  904,919,466  
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น    226,784,672   261,323,369  195,430,761  
รวมหนี้สินหมุนเวียน   4,556,017,208 4,448,566,674 3,283,307,477 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน      
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน– สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระ  

ภายในหนึ่งปี  
 

4,357,658,451 3,959,091,576  2,323,850,568  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั   26,950,000  26,950,000 - 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน   113,275,550  74,328,953  65,492,702  
ประมาณการหนีส้ินระยะยาว   1,773,685   18,314,159   20,681,911  
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี  2,810,792,810  2,676,464,668   2,358,878,779  
หนีส้ินตามสญัญาเชา่-สทุธิจากสว่นทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  38,642,204 - - 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น   213,959,917    110,029,557   121,408,438  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   7,563,052,617  6,865,178,913 4,890,312,398 
รวมหนี้สิน    12,119,069,825  11,313,745,587 8,173,619,875 
ส่วนของผู้ถือหุน้      
ทนุเรอืนหุน้  - ทนุจดทะเบียน 
         หุน้สามญั 211,675,358 หุน้ มลูคา่หุน้ละ  10 บาท 

 

2,116,753,580 2,116,753,580 2,116,753,580 

         ทนุที่ออกและช าระเต็มมลูคา่แลว้    
         หุน้สามญั 166,682,701 หุน้ มลูคา่หุน้ละ  10 บาท 

 
1,666,827,010 1,666,827,010 1,666,827,010 

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั   2,062,460,582 2,062,460,582 2,062,460,582 
ทนุส  ารอง  568,130,588 568,130,588 568,130,588 
ก าไรสะสม      
       จดัสรรแลว้ – ส  ารองตามกฎหมาย   211,675,358 211,675,358 211,675,358 
       ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร   447,533,915 1,858,942,161 3,043,537,032 
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้  5,675,948,171 5,704,657,240 4,922,763,641 
สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ  10,632,575,624 12,072,692,939 12,475,394,211 
สว่นของผูมี้สว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย  119,537,449 139,878,521 254,019,788 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้    10,752,113,073  12,212,571,460 12,729,413,999 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้   23,526,317,047 23,526,317,047 20,903,033,874 
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งบกระแสเงนิสดรวม                                                                                                                                                         หน่วย : บาท 

  
  งบการเงนิรวม 

  2563 2562 2561 

 กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน      
 เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน   31,594,092 158,994,126 486,423,530 
 กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน      
 เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ   (148,482,647) (1,008,386,250) (553,878,662) 
 กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ      
 เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน   51,834,784  876,062,928 (352,624,494) 
 ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินที่เป็นเงินตราตา่งประเทศสทุธิ  1,245,594 4,194,318 11,776,599 
 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ   (63,808,177) 30,865,122 (408,303,027) 
 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันต้นปี   632,543,523 601,678,401 1,009,981,428 
 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันสิน้ปี   568,735,346 632,543,523 601,678,401 
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งบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ                                                                                                                                          หน่วย : บาท 

                                                                                                                                                                                                        
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2561 

รายได้      
รายไดจ้ากกิจการโรงแรม    14,010,713  36,296,848   37,370,516  
รายไดจ้ากกิจการใหเ้ชา่พืน้ที่อาคารส านกังาน  9,258,812    21,577,181   21,339,103  
รายไดอ่ื้น  109,073,136 1,154,555,335  131,212,611 
รวมรายได้   132,342,661 1,212,429,364 189,922,230 
ค่าใช้จ่าย      
คา่ใชจ้า่ยของกิจการโรงแรม   20,768,839   29,434,088  29,441,874  
ตน้ทนุของกิจการใหเ้ชา่พืน้ที่อาคารส  านกังาน  4,736,496 7,082,740   6,728,901  
คา่ใชจ้า่ยในการขาย     5,054,208   2,068,056   1,590,391  
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร    116,716,184   173,749,198   184,508,760  
รวมค่าใช้จ่าย   147,275,727 212,334,082  222,269,926  
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษี
เงนิได้ 

 
(14,933,066) 1,000,095,282 (32,347,696) 

รายการทางการเงิน  81,085,090 73,143,428 41,693,688 
คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน  (84,403,957) (53,474,500)  (39,015,177)  
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (18,251,933)  1,019,764,210  (29,669,185) 
คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้  (10,667,964)  491,674   9,869,096  
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี  (28,919,897) 1,020,255,884  (19,800,089) 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)     
สว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ  (28,919,897) 1,020,255,884 (19,800,089) 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพืน้ฐาน      
ก าไร(ขาดทนุ)สว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ  (0.17) 6.12 (0.12) 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ                                                                                                                                    หน่วย : บาท                

 
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2563 2562 2561 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี  (28,919,897) 1,020,255,884 (19,800,089) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  (5,103,156) - (2,250,883) 
การเปลี่ยนแปลงในสว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรพัย ์  - 2,270,437 - 
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี  (5,103,156)  2,270,437 (2,250,883) 
 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 

 
(34,023,053) 1,022,526,321 (22,050,972) 

     
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม     
สว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ  (34,023,053) 1,022,526,321 (22,050,972) 
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งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ                                                                                                                                 หน่วย : บาท 

  
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

  2563 2562 2561 

สินทรัพย ์     

สินทรัพยห์มุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด   146,680,693 21,705,541  22,643,210  
เงินฝากประจ าระยะสัน้  2,268,852 - - 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น  208,490,137 64,262,353  62,818,881  
ตน้ทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์  111,429,000 111,429,000  111,429,000  
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น   20,055,412   15,194,230  15,115,506  
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน   488,924,094 212,591,124  212,006,597  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     
เงินฝากประจ าระยะยาว  - 2,268,852 2,178,200 

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย    4,242,655,371   4,242,655,371   4,242,655,371  

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม   777,454,049   777,454,049   777,454,049  

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บรษัิทยอ่ย   1,255,550,000   1,905,550,000   987,000,000  
อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ   181,602,200   181,619,106   183,621,330  
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์  41,690,319  42,546,018   42,090,404  
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้  3,039,352 - - 
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น   1,342,353  1,342,353  1,342,053  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน    6,503,333,644 7,153,435,749   6,236,341,407  

รวมสินทรัพย ์   6,992,257,738 7,366,026,873   6,448,348,004  
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งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)                                                                                                                          หน่วย : บาท 

                                                                                                                                                                                           
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

  2563 2562 2561 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้      
หนีสิ้นหมุนเวียน      
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน   670,000,000   650,000,000   240,000,000  
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น    187,234,234  38,605,983   33,678,514  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  26,500,000 37,000,000  3,875,000  
สว่นของหนีส้ินตามสญัญาเชา่ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  6,017,412 - - 
เงินรบัลว่งหนา้จากลกูคา้  -   175,310   503,847  
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น   12,877,535  24,225,492   7,621,536  
รวมหนี้สินหมุนเวียน   902,629,181  750,006,785  285,678,897  
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน      
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบรษัิทยอ่ย  132,500,000 173,000,000  433,500,000  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี  

 
1,327,695,428 

  
1,326,809,446  

  
70,250,000  

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน    29,213,460  19,637,813   16,270,273  
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี  116,103,823 106,852,652   106,776,717  
หนีส้ินตามสญัญาเชา่-สทุธิจากสว่นทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  116,827 - - 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น   34,705,000  5,796,736   6,008,810  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   1,640,334,538 1,632,096,647  632,805,800  
รวมหนี้สิน  2,542,963,719 2,382,103,432  918,484,697  
ส่วนของผู้ถือหุน้      
ทนุเรอืนหุน้     
         ทนุจดทะเบียน 
         หุน้สามญั 211,675,358 หุน้ มลูคา่หุน้ละ  10 บาท     

 
2,116,753,580 2,116,753,580 2,116,753,580 

         ทนุที่ออกและช าระเต็มมลูคา่แลว้    
         หุน้สามญั 166,682,701 หุน้ มลูคา่หุน้ละ  10 บาท 

 
1,666,827,010 1,666,827,010 1,666,827,010 

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั  2,062,460,582 2,062,460,582 2,062,460,582 
ก าไรสะสม      
      จดัสรรแลว้ – ส  ารองตามกฎหมาย   211,675,358 211,675,358 211,675,358 
      ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร   367,017,677 901,647,099   1,449,857,402  
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้   141,313,392  141,313,392   139,042,955  
รวมส่วนของผู้ถือหุน้  4,449,294,019 4,983,923,441 5,529,863,307 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้   6,992,257,738 7,366,026,873 6,448,348,004 
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งบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการ                                                                                                                                 หน่วย : บาท 

  
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2561 

 กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน      
 เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน   (127,251,018) 17,999,612 (32,094,286) 
 กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน      
 เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ   654,806,495 110,344,460 10,838,494 
 กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ      
 เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน   (402,580,325) (129,281,741) 3,661,320 
 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ   124,975,152  (937,669) (17,594,490) 
 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันต้นปี   21,705,541 22,643,210 40,237,700 
 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันสิน้ปี   146,680,693 21,705,541 22,643,210 
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 13.1.3 อัตราส่วนทางการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 

อัตราส่วนของงบการเงนิรวม 
 
 
 
LTD. 

      

  งบการเงนิรวม 

  2563  2562  2561 
(ปรับปรุงใหม่) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง       

   อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.28  1.35  1.68 

   อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ เทา่ 0.25  0.28  0.35 

   อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.01  0.04  0.15 

   อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ เทา่ 4.24  9.70  9.62 

   ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 84.91  37.11  37.42 

   อตัราสว่นหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ เทา่ 14.55  21.99  19.12 

   ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย วนั 24.74  16.37  18.83 

   อตัราสว่นหมนุเวียนเจา้หนี ้ เทา่ 2.19  5.25  3.63 

   ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 164.38  68.57  99.17 

   การหมนุเวียนเงินสด วนั (54.74)  (15.09)  (42.92) 
       
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร       

   อตัราก าไรขัน้ตน้ % 

% 

26.85  39.95  40.00 

   อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % (22.03)  11.17  5.06 

   อตัราก าไรสทุธิ % (32.82)  5.91  1.60 

   อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % (8.25)  2.92  0.69 

       

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน       

   อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยร์วม % (4.08)  1.64  0.42 

   อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร % (3.26)  5.67  3.67 

   อตัราการหมนุเวียนของสินทรพัย ์ เทา่ 0.12  0.28  0.26 
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อัตราส่วนของงบการเงนิรวม (ต่อ) 
  งบการเงนิรวม 
  2563  2562  2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ       

   อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ เทา่ 0.13  0.94  0.64  

   อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 1.03  3.43  4.78  

   อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash basis) เทา่ 0.03  0.05  0.27  

   อตัราการจา่ยเงินปันผล % - 
 

 549.35  77.93  
        
อัตราส่วนต่อหุน้        

   มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุน้  บาท 64.51  73.27  76.37  

   ก าไรสทุธิตอ่หุน้ บาท (5.68)  2.18  0.53  

   เงินปันผลตอ่หุน้ บาท -  12.00  0.41  
        

อัตราการเติบโต        

   สินทรพัยร์วม % 
 

(2.78)  12.55  0.09  

   หนีส้ินรวม % 
% 

7.12  38.42  (0.60)  

   รายไดร้วม % 
% 

(53.13)  12.40  12.78  

   คา่ใชจ้า่ยรวม % 
% 

(36.59)  5.27  13.83  

   ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ % 
% 

(360.17)  315.18  47.30  
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อัตราส่วนของงบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 

      

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2562  2562  2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง       

   อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.54  0.28  0.74 

   อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ เทา่ 0.17  0.03  0.09 

   อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ (0.15)  0.03  (0.11) 

   อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ เทา่ 3.69  11.10  10.34 

   ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 97.56  32.23  34.82 

   อตัราสว่นหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ เทา่ -  -  - 

   ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย วนั -  -  - 

   อตัราสว่นหมนุเวียนเจา้หนี ้ เทา่ 6.62  16.70  18.73 

   ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 54.38  21.56  19.22 

   การหมนุเวียนเงินสด วนั 43.18  10.87  15.60 

       

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร       

   อตัราก าไรขัน้ตน้ % 

% 

(9.61)  36.90  39.04 

   อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % (64.17)  1,728.06  (54.51) 

   อตัราก าไรสทุธิ % (13.55)  79.36  (8.55) 

   อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % (0.61)  19.41  (0.36) 

       

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน       

   อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยร์วม % (0.40)  14.77  (0.31) 

   อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร % (8.02)  457.27  (5.00) 

   อตัราการหมนุเวียนของสินทรพัย ์ เทา่ 0.03  0.19  0.04 
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อัตราส่วนของงบการเงนิเฉพาะกิจการ (ต่อ)       
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  

  2563  2562  2561 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ       

   อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ เทา่ 0.57  0.48  0.17 

   อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ (0.88)  1.39  0.32 

   อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash basis) เทา่ (0.08)  0.00  (0.02) 

   อตัราการจา่ยเงินปันผล % -  196.05  (345.15) 

       

อัตราส่วนต่อหุน้       

     มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุน้ บาท 26.69  29.90  33.18 

     ก าไรสทุธิตอ่หุน้ บาท (0.17)  6.12  (0.12) 

     เงินปันผลตอ่หุน้ บาท -  12.00  0.41 

       

อัตราการเติบโต       

     สินทรพัยร์วม % (5.07)  14.23  (0.43) 

     หนีส้ินรวม % 6.75  159.35  6.70 

     รายไดร้วม % (83.40)  455.05  (36.25) 

     คา่ใชจ้า่ยรวม % (30.64)  (4.47)  5.52 

     ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ % 102.83  5,252.78  121.07 
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14. ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ 
 

14.1 การวิเคราะหก์ารด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 
 

ส ำหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัท ลำกูน่ำ รีสอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ  ำกัด (มหำชน) ไดร้บัผลกระทบจำกกำรระบำดของโรค    
โควิด-19 และแสดงผลขำดทนุสทุธิ 947 ลำ้นบำท เม่ือเทียบกบัผลก ำไร 364 ลำ้นบำทในปี 2562 

  
รำยไดร้วมส ำหรบัปีลดลง 3,285 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เน่ืองจำก 

• รำยไดจ้ำกกิจกำรโรงแรม ซึ่งประกอบดว้ยธุรกิจโรงแรม สนำมกอลฟ์ และรำ้นขำยสินคำ้ มียอดลดลง 2,150 ลำ้นบำท เม่ือเทียบกบัปี

ก่อน เช่นเดียวกับธุรกิจเกือบทัง้หมดในอตุสำหกรรมกำรบริกำรในประเทศไทย กำรระบำดของโรคโควิด-19 สง่ผลกระทบอย่ำงมำก

ตอ่ธุรกิจของกลุม่บรษัิท โดยเฉพำะธุรกิจโรงแรม บรษัิทตอ้งหยดุด  ำเนินกำรตัง้แตเ่ดือนเมษำยนถึงเดือนพฤษภำคม 2563 เพื่อปฏิบตัิ

ตำมมำตรกำรในกำรหยุดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโควิด -19 ของรฐับำล และเพื่อลดค่ำใชจ้่ำยของโรงแรม โรงแรมใน

จงัหวดัภเูก็ตของกลุม่บรษัิทยงัคงหยดุด  ำเนินกำรตอ่เน่ืองในเดือนมิถนุำยนถึงเดือนสิงหำคม 2563 เน่ืองจำกไม่มีนกัทอ่งเที่ยว และได้

เปิดใหบ้รกิำรอีกครัง้ในเดือนกนัยำยน 2563 หลงัจำกที่รฐับำลไดอ้อกโครงกำรเพ่ือกระตุน้กำรทอ่งเที่ยวภำยในประเทศ 

• รำยไดจ้ำกกิจกำรพฒันำอสังหำริมทรพัย ์ซึ่งประกอบดว้ยธุรกิจขำยอสงัหำริมทรพัยแ์ละขำยสิทธิกำรพกัในที่พกัตำกอำกำศมียอด

ลดลง 995 ลำ้นบำท กำรรบัรูร้ำยไดล้ดลงสว่นใหญ่เน่ืองจำกกำรรบัรูร้ำยไดโ้ครงกำรแคสเซีย ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนและถกูชดเชย

บำงสว่นเพ่ิมขึน้จำกโครงกำร องัสนำ บีช ฟรอ้นท ์ในปีนี ้ณ วนัที่ตำมรำยงำน มีรำยไดจ้ำกธุรกิจขำยอสงัหำรมิทรพัยร์วม 2,473 ลำ้น

บำท ที่จะสำมำรถรบัรูไ้ดใ้นอนำคต กรณีที่ไมมี่กำรยกเลิก     

• รำยไดจ้ำกกิจกำรใหเ้ชำ่พืน้ที่อำคำรส  ำนักงำน ซึ่งรวมกำรใหเ้ชำ่รำ้นคำ้ ลดลง 55 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เป็นผลจำกกำรลดลงของอตัรำ

กำรเชำ่พืน้ที่อำคำรส  ำนกังำนไทยวำ  

• รำยไดอ่ื้นลดลง 85 ลำ้นบำท เกิดจำกปีก่อนมีก ำไรจำกกำรประเมินมลูคำ่อสงัหำรมิทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุ จ ำนวน 87 ลำ้นบำท 
   

คำ่ใชจ้ำ่ยรวมลดลง 1,993 ลำ้นบำท เม่ือเทียบกบัปีก่อน สว่นใหญ่เน่ืองจำก 

• ตน้ทนุของกิจกำรโรงแรมลดลง 911 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เป็นไปตำมรำยไดจ้ำกกิจกำรโรงแรมที่ลดลงและมีมำตรำกำรลดตน้ทนุหลงั

เกิดโรคโควิด-19 

• ตน้ทนุของกิจกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยล์ดลง 623 ลำ้นบำท  ส่วนใหญ่เป็นผลจำกรำยไดจ้ำกกิจกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยท์ี่ลดลง

ในระหวำ่งปี 

• ตน้ทนุของกิจกำรใหเ้ชำ่พืน้ที่อำคำรส  ำนกังำนลดลง 18 ลำ้นบำท เป็นผลจำกภำษีโรงเรอืนและคำ่ไฟฟำ้ลดลง  

• ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยลดลง 248 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เป็นผลจำกกำรลดลงของค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำยของกิจกำรโรงแรม , สนำมกอลฟ์

และกำรใหเ้ชำ่พีน้ที่ส  ำนกังำนไทยวำ  

• คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรลดลง 192 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เป็นผลจำกกำรลดลงของคำ่ภำษีโรงเรอืน คำ่บรหิำรโรงแรม และคำ่เชำ่ 
 

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบรษัิทรว่มลดลง 2 ลำ้นบำทเป็นผลมำจำกผลก ำไรที่ลดลงของ บรษัิท ไทยวำ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินเพิ่มขึน้ 103 ลำ้นบำทเม่ือเทียบกับปีก่อน เป็นผลจำกกำรเพิ่มขึน้ของยอดเงินกูย้ืมคงเหลือในงวดปัจจุบนั และกำร
ลดลงของดอกเบีย้จำ่ยที่บนัทกึเป็นตน้ทนุโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยอ์นัเน่ืองมำจำกกำรหยดุกำรก่อสรำ้งจำกกำรเกิดโรคโควิด-19 
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คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงินไดล้ดลง 57 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เป็นผลมำจำกไมมี่กำรตัง้สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีในระหวำ่งปี  
 
ขำดทุนส่วนที่เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึน้ 15 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นผลขำดทนุจำกธุรกิจใหบ้ริกำรและ
ธุรกิจรำ้นขำยสินคำ้  

 
จำกเหตผุลดงักลำ่วขำ้งตน้ สง่ผลใหบ้รษัิทฯ แสดงผลขำดทนุเพ่ิมขึน้ เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
 
การด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม 

 หน่วย : ลำ้นบำท 

 2563 % 2562 % 2561 % 

รายได้ 

ค่าใช้จ่าย 

ก าไรขัน้ต้นจากการด าเนินงาน 

1,206 

1,172 

34 

100 

97 

3 

3,356 

2,083 

1,273 

100 

62 

38 

3,572 

2,043 

1,529 

100 

57 

43 

 
• รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนของธุรกิจโรงแรมลดลง 2,150 ลำ้นบำท และค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ลดลง 911 ลำ้นบำทเม่ือเทียบกับปีก่อน เกิด

จำกกำรระบำดของโรคโควิด-19 สง่ผลกระทบอยำ่งมำกตอ่ธุรกิจของกลุม่บรษัิท โดยเฉพำะธุรกิจโรงแรม  
 

• โรงแรมในกลุม่บริษัทตอ้งหยดุด  ำเนินกำรตัง้แต่เดือนเมษำยนถึงเดือนพฤษภำคม 2563 เพื่อปฏิบตัิตำมมำตรกำรในกำรหยดุกำรแพร่

ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโควิด-19 ของรฐับำล และเพ่ือลดค่ำใชจ้่ำยของโรงแรม โรงแรมในจงัหวัดภเูก็ตของกลุ่มบริษัทยงัคงหยุด

ด ำเนินกำรต่อเน่ืองในเดือนมิถนุำยนถึงเดือนสิงหำคม 2563 เน่ืองจำกไม่มีนกัทอ่งเที่ยว และไดเ้ปิดใหบ้ริกำรอีกครัง้ในเดือนกนัยำยน 

2563 หลงัจำกที่รฐับำลไดอ้อกโครงกำรเพ่ือกระตุน้กำรทอ่งเที่ยวภำยในประเทศ 

 
       ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจขายสิทธิการพักในทีพ่ักตากอากาศ  

                                                                                                                                                                                    หน่วย : ลำ้นบำท                

 2563 % 2562 % 2561 % 

รายได้ 

ค่าใช้จ่าย 

ก าไรขัน้ต้นจากการด าเนินงาน 

1,573 

863 

710 

100 

55 

45 

2,568 

1,486 

1,082 

100 

58 

42 

1,706 

   1,133 

  573 

100 

66 

34 

 
• รำยไดล้ดลง 995 ลำ้นบำทและคำ่ใชจ้ำ่ยลดลง 623 ลำ้นบำทเม่ือเทียบกบัปีก่อน เป็นผลจำกกำรรบัรูร้ำยไดโ้ครงกำรแคสเซียลดลงซึ่ง

ถูกชดเชยบำงส่วนจำกกำรรบัรูร้ำยได้เพิ่มขึน้จำกโครงกำร อังสนำ บีช ฟรอ้นท ์ในปีนี ้  อย่ำงไรก็ตำม อัตรำก ำไรขั้นตน้จำกกำร
ด ำเนินงำนรอ้ยละ 45 เพ่ิมขึน้จำกปี 2562 ที่มีอตัรำรอ้ยละ 42 และ รอ้ยละ 34 ในปี 2561    
 

• รำยไดจ้ำกธุรกิจขำยอสงัหำรมิทรพัยร์วม 2,473 ลำ้นบำท ที่จะสำมำรถรบัรูไ้ดใ้นอนำคต กรณีที่ไมมี่กำรยกเลิก     
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งบดุล 
 
รำยกำรที่ส  ำคญัในงบดลุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีดงัตอ่ไปนี ้

           หน่วย: ลำ้นบำท 

 หมาย
เหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 1 569 633 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 2 1,506 1,559 

ตน้ทนุกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 3 4,165 4,138 

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 4 960 981 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุ 5 1,411 1,411 

อำคำร อปุกรณแ์ละทีด่ิน 6 12,653 13,178 

เงินกูย้ืมจำกธนำคำร 7 6,404 5,975 

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัช ี 8 2,811 2,676 

สว่นของผูถื้อหุน้ 9 10,752 12,213 

 
ค ำอธิบำยยอดเคลื่อนไหวของรำยกำรในงบดลุ ส  ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 สำมำรถแสดงไดต้ำมหมำยเหตดุงัตอ่ไปนี ้

 
1. โปรดดคู  ำอธิบำยรำยกำรเคลื่อนไหวเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดจำกงบกระแสเงินสดที่จะกลำ่วตอ่ไป 

 
2. ลกูหนีก้ำรคำ้และลูกหนีอ่ื้นๆลดลงเพียงเล็กนอ้ยจำกปีก่อน เกิดจำกกำรลดลงของลกูหนีธุ้รกิจโรงแรม ชดเชยดว้ยกำรเพิ่มขึน้ของ

ลกูหนีธุ้รกิจกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ 
 

3. กำรเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยของตน้ทุนกำรพัฒนำอสงัหำริมทรพัย์ เน่ืองจำกกำรคืบหนำ้ในกำรก่อสรำ้งของโครงกำร ลำกูน่ำ พำรค์ 2 และ
องัสนำ บีชฟรอ้นท ์ระหวำ่งปี 

 
4. เงินลงทนุในบรษัิทรว่มลดลงเน่ืองจำกเงินปันผลรบัจำกบรษัิท ไทยวำ จ ำกดั (มหำชน)  

 
5. อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุมีมลูค่ำเท่ำกับปีก่อน เน่ืองจำกกำรประเมินรำคำโดยวิธีเกณฑร์ำคำตลำดตำมรำยงำนจำกผูป้ระเมิน

อิสระไมเ่ปลี่ยนแปลงเม่ือเทียบจำกปีก่อน 
 

6. กำรลดลงของอำคำร อปุกรณแ์ละที่ดิน สว่นใหญ่เกิดจำกกำรลดมลูคำ่อำคำรโรงแรมและสนำมกอลฟ์ รวมทัง้กำรตดัคำ่เสื่อมรำคำใน
ระหวำ่งปี  

 
7. เงินกูย้ืมจำกธนำคำรเพิ่มขึน้ในระหวำ่งปี 2563 เน่ืองจำกมีกำรเบิกเงินจำกวงเงินกูร้ะยะยำวจ ำนวน 789 ลำ้นบำท และเงินกูร้ะยะสัน้

จ  ำนวน 192 ลำ้นบำท ชดเชยกบักำรจำ่ยช ำระคืนเงินกูร้ะยะยำวตำมก ำหนดจ ำนวน 548 ลำ้นบำท  
 

8. หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีส่วนใหญ่ประกอบดว้ยส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรพัยจ์  ำนวน 1,904 ลำ้นบำท และผลต่ำง
ชั่วครำวจำกกำรรบัรูร้ำยไดจ้  ำนวน 920 ลำ้นบำท  

 
9. สว่นของผูถื้อหุน้ลดลงสว่นใหญ่เน่ืองจำกเงินปันผลจำ่ยจ ำนวน 500 ลำ้นบำท และขำดทนุส  ำหรบัปี 2563 จ ำนวน 947 ลำ้นบำท   
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งบกระแสเงนิสด 

 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  ณ  วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 มีจ  ำนวนเงิน 569 ลำ้นบำท ลดลง 64 ลำ้นบำทเม่ือเทียบกบัยอด ณ วนัที่  

31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีแหล่งที่มำหลักของเงินทุนจำกกระแสเงินสดสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน 32 ลำ้นบำท เกิดจำกขำดทุนสุทธิ

ประจ ำปีปรบัปรุงดว้ยคำ่เสื่อมรำคำและรำยกำรเคลื่อนไหวของเงินทนุหมนุเวียน   

 
บรษัิทฯ มีเงินสดรบัจำกกำรเบิกเงินกูย้ืมระยะยำว 789 ลำ้นบำท กำรเบิกเงินกูร้ะยะสัน้ 192 ลำ้นบำท และเงินปันผลรบัจำกกำรลงทนุใน

บรษัิทรว่ม 12 ลำ้นบำท สง่ผลใหเ้กิดกระแสเงินสดรบัในปี 2563   

 
บริษัทฯ ไดใ้ชเ้งินทุนเหล่ำนีไ้ปในกำรซือ้ทรพัยส์ินจ ำนวน  163 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เก่ียวกับรำยจ่ำยลงทุนของโรงแรม และกำรปรบัปรุง

หอ้งพักโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ โรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต อังสนำ ภูเก็ต และแคสเซีย ภูเก็ต นอกจำกนี ้บริษัทฯ มีกำรจ่ำยเงินปันผล

จ ำนวน 370 ลำ้นบำท จำ่ยช ำระหนีส้ินตำมสญัญำเชำ่ 12 ลำ้นบำท และกำรช ำระคืนเงินกูร้ะยะยำวจ ำนวน 548 ลำ้นบำท   

 

แหล่งทีม่าของเงินลงทุน ล้านบาท  การใช้ไปของเงนิลงทุน ล้านบาท 

กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน 32  ช ำระคำ่ก่อสรำ้ง 163 
เงินปันผลรบัจำกเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 12  ช ำระคืนเงินกูร้ะยะยำว 548 

เงินรบัจำกเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 192  เงินปันผลจำ่ย 370 
เงินรบัจำกเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 789  จำ่ยช ำระหนีต้ำมสญัญำเชำ่ 12 

เงินรบัอ่ืนๆ 4    

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดลดลง 64    

รวม 1,093  รวม 1,093 
 
 

การวิเคราะหอ์ัตราส่วนทางการเงนิของงบการเงินรวม 
 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
 

• อตัรำสว่นสภำพคล่องหมนุเวียน และ อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเรว็ – อตัรำสว่นนีล้ดลงจำกปีก่อนเน่ืองจำกกำรเพ่ิมขึน้ของเงินกูย้ืม
จำกสถำบนักำรเงินระยะสัน้ 

• กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน – อัตรำส่วนนีล้ดลงจำกปีที่แลว้ เน่ืองจำกยอดรำยไดจ้ำกธุรกิจโรงแรมลดลง  รวมทั้งหนี ้สิน
หมนุเวียนถวัเฉลี่ยที่เพ่ิมขึน้ 

• อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนี ้– อตัรำสว่นนีล้ดลงจำกปีก่อนเป็นผลมำจำกยอดรำยไดจ้ำกธุรกิจโรงแรม และ อสงัหำรมิทรพัยล์ดลงอยำ่ง
มีสำระส ำคญั 

• อตัรำสว่นหมนุเวียนสินคำ้คงเหลือ– อตัรำสว่นนีล้ดลงจำกปีก่อนเป็นผลมำจำกยอดคำ่ใชจ้ำ่ยทำงตรงจำกธุรกิจโรงแรมลดลง  รวมทัง้
สินคำ้คงเหลือถวัเฉลี่ยที่ลดลง 
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• ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉลี่ย – อตัรำสว่นนีเ้พ่ิมขึน้จำกปีก่อน เป็นผลมำจำกสินคำ้คงเหลือมีอตัรำสว่นหมนุเวียนที่ต  ่ำ 

• อตัรำสว่นหมนุเวียนเจำ้หนี ้– อตัรำสว่นนีล้ดลงจำกปีก่อน เน่ืองจำกกำรลดลงของยอดซือ้เช่ือ แตเ่จำ้หนีก้ำรคำ้ถวัเฉลี่ยมีอตัรำที่สงู 

• ระยะเวลำกำรจำ่ยช ำระหนี ้– อตัรำสว่นนีเ้พ่ิมขึน้จำกปีก่อน เน่ืองจำกเจำ้หนีมี้อตัรำกำรหมนุเวียนที่ต  ่ำ 

• กำรหมนุเวียนเงินสด – อตัรำส่วนนีล้ดลงจำกปีก่อน เน่ืองจำกระยะเวลำกำรรบัช ำระเงินจำกกำรจ ำหน่ำยอสังหำริมทรพัย์ยำวขึน้  
ระยะเวลำขำยสินคำ้ของธุรกิจโรงแรมเพ่ิมขึน้ และระยะเวลำกำรจำ่ยช ำระหนีท้ี่นำนขึน้ 

 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

 
• อตัรำก ำไรขัน้ตน้ – อตัรำสว่นนีเ้ลดลงจำกปีก่อน เน่ืองจำกยอดรำยไดจ้ำกธุรกิจโรงแรมม อสงัหำริมทรพัย ์และธุรกิจกำรใหเ้ชำ่พืน้ที่

อำคำรส  ำนกังำนลดลงอยำ่งมีสำระส ำคญั 

• อตัรำก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน อตัรำก ำไรสทุธิและอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ – อตัรำส่วนนีมี้ผลเป็นตวัเลขติดลบ เน่ืองจำกยอด
กำรขำดทนุจำกผลประกอบกำร 

 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 

• อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยร์วม อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยถ์ำวร และอตัรำหมนุเวียนสินทรพัย ์– อตัรำสว่นนีมี้ผลเป็นตวัเลข
ติดลบ เน่ืองจำกยอดกำรขำดทนุจำกผลประกอบกำร 

 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ 
  

• อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ – อตัรำส่วนนีเ้พ่ิมขึน้จำกปีที่แลว้ เน่ืองจำกกำรกำรเพ่ิมขึน้ของเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินทัง้
ระยะสัย้และระยะยำว 

• อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ –  อตัรำสว่นนีล้ดลงจำกปีก่อนเน่ืองจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนลดลง 

• อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผูกพัน (เงินสด) –  อัตรำส่วนนี้ลดลงจำกปีที่แลว้ เน่ืองจำกเงินสดสุทธิจำกกิจกรรม
ด ำเนินงำนลดลง รวมทัง้มีกำรจำ่ยเงินปันผล และจำ่ยช ำระเงินกูร้ะยะยำว   

• อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล – อตัรำนีข้ึน้อยู่กับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลที่จดัสรรใหก้ับผูถื้อหุน้และส่วนผันแปรซึ่งขึน้อยู่กับดลุยพินิจ
ของคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ในกำรจดัสรรเงินคงเหลือหลงัจำกรำยจำ่ยเพ่ือกำรลงทนุที่ส  ำคญัและกำรช ำระคืนเงินกู ้ 
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14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณท์ีอ่าจมีผลต่อฐานะทางการเงนิหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต 

 
โปรดดูหัวข้อ 2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ  ซึ่งมีกำรระบุปัจจัยหรือเหตุกำรณ์ที่อำจมีผลต่อฐำนะทำงกำรเงินหรือกำรด ำเนินงำน           

อยำ่งมีนยัส  ำคญัในอนำคต 

 

   โปรดดหูวัขอ้ 13 ขอ้มลูทำงกำรเงินที่ส  ำคญั ซึง่มีกำรระบมุำตรฐำนกำรบญัชีที่จะมีผลบงัคบัในอนำคต อยำ่งไรก็ตำมฝ่ำยบรหิำรของบริษัทฯ

เช่ือว่ำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินขำ้งตน้จะไมมี่ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัตอ่งบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบตัิ  
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ส่วนที ่4 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

“บริษัทฯ ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันีแ้ลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษัทฯ ขอรบัรองว่า ขอ้มลู
ดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท  าใหผู้อ่ื้นส  าคัญผิด หรือไม่ขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคัญ นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอ
รบัรองวา่ 

 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน  และกระแสเงินสดของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยแลว้  

 

(2) บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มลูที่ดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษัิทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนที่เป็นสาระส าคญัทัง้ของบริษัทฯ 
และบรษัิทยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหมี้การปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

 

(3) บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคมุดูแลใหมี้การปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และบริษัทฯ ไดแ้จง้ขอ้มลู 
การประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วันที่   31 ธันวาคม 2563  ต่อผูส้อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง 
และก ากบัดแูลกิจการของบรษัิทฯ แลว้  ซึง่ครอบคลมุถึงขอ้บกพรอ่งและการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัของระบบการควบคมุภายใน 
รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

 

ในการนี ้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้ บริษัทฯ ได้
มอบหมายให ้นายเอ็ดมนัด ์ตนั มิน ไฮ และนางสาวอารีวรรณ ์ศรีวิชชพุงษ์     เป็นผูล้งลายมือชื่อก ากับเอกสารนีไ้วทุ้กหนา้ดว้ย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ   นายเอ็ดมนัด ์ตนั มิน ไฮ และนางสาวอารีวรรณ ์ศรีวิชชพุงษ์    ก ากับไว ้ บรษัิทฯ จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มลูที่
บรษัิทฯ ไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้” 

 

 
ช่ือ                  ต าแหน่ง               ลายมือช่ือ 

 
 
นายชานคราร ์ชานดราน                               กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ           _________________________ 
(Mr. Shankar Chandran)                                            
 

นายสจ๊วต เดวดิ เรดดิง้                                                         กรรมการ   _________________________ 
(Mr. Stuart David Reading)                                           
 
ช่ือผู้รับมอบอ านาจ                  ต าแหน่ง               ลายมือช่ือ 

 
 

นายเอ็ดมนัด ์ตนั มิน ไฮ                 ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการ    _________________________ 
(Mr. Edmund Tan Min Hai)                               หวัหนา้ฝ่ายการเงินและบญัชี 
                                              
นางสาวอารวีรรณ ์ศรวีิชชพุงษ ์                            ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการ ฝ่ายการเงิน                           _________________________ 
(Ms. Areewan Sriwichupong)                                  

 

 

“เอกสารแปล” 
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เอกสารแนบ 1

1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

คุณวุฒสูิงสุดทางการศกึษา สัดส่วน ความสัมพันธ์

  ต าแหน่งปัจจุบนั อายุ (ปี) และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

  วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก ในบริษัทฯ ระหว่างผู้บริหาร

1 นายโฮ กวงปิง(1) 68 ๐ ปรญิญาเอก (กิตตมิศกัดิ)์  สาขาวชิาการจดัการธุรกิจบรกิาร ไมมี่ พ่ีชายของ กิจการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน

  ประธานกรรมการบรษัิท    มหาวทิยาลยัจอหน์สนัแอนดเ์วลส ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา (ไมมี่การ นายโฮ กวงจิง ปัจจบุนั ๐ ประธานกรรมการบรษัิท และประธานกรรมการบรหิาร ๐ บรษัิท ลากนูา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จ  ากดั (มหาชน)

  4 กรกฏาคม 2529 ๐ ปรญิญาเอก (กิตตมิศกัดิ)์  สาขาวชิาการจดัการ เปลีย่นแปลง และ ๐ ประธานกรรมการบรษัิท ๐ บรษัิท ไทยวา จ ากดั (มหาชน)

   มหาวทิยาลยัฮ่องกงโพลเีทคนิค ฮ่องกง ระหวา่งปี) บดิาของ ๐ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร ๐ บรษัิท บนัยนั ทร ีโฮลดิง้ส ์จ  ากดั 

๐ ปรญิญาตร ีศลิปศาสตร ์(เศรษฐศาสตร ์) นายโฮ เรน ฮวา 2556-2563 ๐ กรรมการทีมิ่ใช่ผูบ้รหิาร กรรมการตรวจสอบ ๐ Diageo plc.

   มหาวทิยาลยัแหง่ประเทศสงิคโปร์ และ นางโฮ เรน ยงุ    กรรมการสรรหา และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน

2543-2558 ๐ ประธานกรรมการบรหิาร ๐ บรษัิท ไทยวาฟดูโปรดกัส ์จ  ากดั  (มหาชน)

2540-2558 ๐ ประธานกรรมการบรษัิท ๐ บรษัิท ไทยวาฟดูโปรดกัส ์จ  ากดั  (มหาชน)

กิจการทีไ่มใ่ช่บรษัิทจดทะเบยีน

ปัจจบุนั ๐ ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการ  ๐ บรษัิททีเ่ก่ียวขอ้งของบรษัิท บนัยนั ทร ีโฮลดิง้ส ์จ  ากดั

๐ ประธานกรรมการ ๐ Singapore Management University

๐ ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการ  ๐ Tropical Resorts Limited

๐ กรรมการ  ๐ Bibace Investments Ltd. และบรษัิททีเ่ก่ียวขอ้ง

๐ กรรมการ  ๐ Bibace Management Company Limited

๐ กรรมการ  ๐ Chang Fung Company Limited

๐ กรรมการ  ๐ Freesia Investments Ltd. 

๐ กรรมการ  ๐ ICD (HK) Limited

๐ กรรมการ  ๐ KAP Holdings Ltd. และบรษัิททีเ่ก่ียวขอ้ง

๐ กรรมการ  ๐ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบรษัิททีเ่ก่ียวขอ้ง

๐ กรรมการ  ๐ บรษัิท แมส่ะมาดแลนด ์จ  ากดั

๐ กรรมการ  ๐ Maypole Ltd. และบรษัิททีเ่ก่ียวขอ้ง

๐ กรรมการ  ๐ บรษัิท แพลท็ทนิมั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ  ากดั และบรษัิททีเ่ก่ียวขอ้ง

๐ กรรมการ  ๐ Recourse Investments Ltd. และบรษัิททีเ่ก่ียวขอ้ง

๐ กรรมการ  ๐ RHYC Pte. Ltd.

๐ กรรมการ  ๐ Sin-Hai Offshore Company Limited

2556-2561 ๐ ประธานกรรมการ ๐ School of Hotel and Tourism Management of the Hong Kong Polytechnic University - 

   School Advisory Committee

2543-2559 ๐ กรรมการ  ๐ บรษัิท เอเชียผลติภณัฑม์นัส  าปะหลงั จ  ากดั

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลังช่ือ-สกุล
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1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

คุณวุฒสูิงสุดทางการศกึษา สัดส่วน ความสัมพันธ์

  ต าแหน่งปัจจุบนั อายุ (ปี) และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

  วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก ในบริษัทฯ ระหว่างผู้บริหาร

2 นายวุฒพิล สุริยาภิวัฒน์ 76 ๐ ปรญิญาตร ีสาขาบญัชี ไมมี่ ไมมี่ กิจการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน

  กรรมการอิสระ     มหาวทิยาลยั นิว เซา้ท ์เวลส ์ประเทศออสเตรเลยี (ไมมี่การ ปัจจบุนั ๐ กรรมการอิสระ ๐ บรษัิท ลากนูา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จ  ากดั  (มหาชน)

  7 พฤษภาคม 2546 ๐ ปรญิญาตร ีสาขากฎหมาย เปลีย่นแปลง    ประธานกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และ

    มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ระหวา่งปี)    ก ากบัดแูลกิจการ และ

๐ หลกัสตูร Director Certification Program (2546)    กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

๐ หลกัสตูร Audit Committee Program (2548) ๐ กรรมการอิสระ ๐ บรษัิท ไทยวา จ ากดั (มหาชน)

    สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย    ประธานกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และ

๐ หลกัสตูรผูบ้รหิาร IMD    ก ากบัดแูลกิจการ และ

    เมืองโลซาน ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์    กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

๐ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบรษัิท  และ ๐ บรษัิท แอล.พี.เอ็น. ดเีวลลอปเมนท ์จ  ากดั (มหาชน)

   ประธานกรรมการตรวจสอบ

2558-2563 ๐ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ๐ บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จ  ากดั (มหาชน)

    ประธานกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน

2558-2561 ๐ ประธานกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล ๐ บรษัิท แอล.พี.เอ็น. ดเีวลลอปเมนท ์จ  ากดั (มหาชน)

2546-2558 ๐ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ๐ บรษัิท ไทยวาฟดูโปรดกัส ์จ  ากดั  (มหาชน)

2542-2558 ๐ กรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง ๐ บรษัิท ไทยวาฟดูโปรดกัส ์จ  ากดั  (มหาชน)

2539-2558 ๐ กรรมการอิสระ ๐ บรษัิท ไทยวาฟดูโปรดกัส ์จ  ากดั  (มหาชน)

กิจการทีไ่มใ่ช่บรษัิทจดทะเบยีน

ไมมี่

ช่ือ-สกุล ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง
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1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

คุณวุฒสูิงสุดทางการศกึษา สัดส่วน ความสัมพันธ์

  ต าแหน่งปัจจุบนั อายุ (ปี) และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

  วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก ในบริษัทฯ ระหว่างผู้บริหาร

3 ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ 78 ๐ ปรญิญาเอก สาขากฎหมายมหาชน ไมมี่ ไมมี่ กิจการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน

  กรรมการอิสระ     มหาวทิยาลยั Caen ประเทศฝรั่งเศส (ไมมี่การ ปัจจบุนั ๐ กรรมการอิสระ ๐ บรษัิท ลากนูา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จ  ากดั  (มหาชน)

  15 พฤษภาคม 2544 ๐ ประกาศนียบตัรดา้น Project Analysis เปลีย่นแปลง    กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และ

    มหาวทิยาลยั Connecticut ประเทศสหรฐัอเมรกิา ระหวา่งปี)    ก ากบัดแูลกิจการ และ

๐ ประกาศนียบตัรดา้น Mid Career Management    ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

    มหาวทิยาลยั Western Ontario ประเทศแคนาดา ๐ กรรมการอิสระ ๐ บรษัิท ไทยวา จ ากดั (มหาชน)

๐ หลกัสตูร Director Accreditation Program (2546)    กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และ

๐ หลกัสตูร Audit Committee Program (2550)    ก ากบัดแูลกิจการ และ

    สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย    ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

๐ รองประธานกรรมการ ๐ บรษัิท เมืองไทยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

๐ ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร ๐ บรษัิท ลอ็กซเลย่ ์จ  ากดั (มหาชน)

๐ กรรมการ และกรรมการบรหิาร ๐ บรษัิท เอเชียน ไฟยโ์ตซูตคิอลส ์จ  ากดั (มหาชน)

2560-2562 ๐ รองประธานกรรมการบรหิาร ๐ บรษัิท ลอ็กซเลย่ ์จ  ากดั (มหาชน)

2557-2562 ๐ กรรมการ ๐ บรษัิท ลอ็กซเลย่ ์จ  ากดั (มหาชน)

2556-2558 ๐ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ๐ บรษัิท ไทยวาฟดูโปรดกัส ์จ  ากดั  (มหาชน)

2543-2558 ๐ กรรมการอิสระ และ ๐ บรษัิท ไทยวาฟดูโปรดกัส ์จ  ากดั  (มหาชน)

    กรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง

กิจการทีไ่มใ่ช่บรษัิทจดทะเบยีน

ปัจจบุนั ๐ ประธานกิตตมิศกัดิ์ ๐ สภาธุรกิจลุม่แมน่ า้โขง 

๐ ประธานกรรมการบรหิาร ๐ ศนูยเ์ลสคิและรกัษาสายตารตันิน-กิมเบล

๐ รองประธานกรรมการ ๐ หอการคา้ไทย

๐ กรรมการ ๐ สถาบนัพระปกเกลา้

2546-2563 ๐ กรรมการ ๐ บรษัิท สปี ออยล ์แอนด ์แก๊ส เซอรว์สิเซส  (ประเทศไทย)  จ ากดั

ช่ือ-สกุล ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง
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1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

คุณวุฒสูิงสุดทางการศกึษา สัดส่วน ความสัมพันธ์

  ต าแหน่งปัจจุบนั อายุ (ปี) และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

  วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก ในบริษัทฯ ระหว่างผู้บริหาร

4 นายธงชัย อานันโทไทย 59 ๐ ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ ไมมี่ ไมมี่ กิจการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน

  กรรมการอิสระ    มหาวทิยาลยั Notre Dame ประเทศสหรฐัอเมรกิา (ไมมี่การ ปัจจบุนั ๐ กรรมการอิสระ ๐ บรษัิท ลากนูา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จ  ากดั  (มหาชน)

  2 มีนาคม 2560 ๐ ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรม (ไฟฟา้) เปลีย่นแปลง    กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และ

   มหาวทิยาลยั Colorado ประเทศสหรฐัอเมรกิา ระหวา่งปี)    ก ากบัดแูลกิจการ และ

๐ หลกัสตูร Director Certification Program (2546)    กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย ๐ ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ Corporate Banking ๐ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

2554-2559 ๐ ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ และ ๐ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

     ผูอ้  านวยการลกูคา้ธุรกิจรายกลางตา่งจงัหวดั

กิจการทีไ่มใ่ช่บรษัิทจดทะเบยีน

ไมมี่

5 นางสาวศรินธร อุนยโกวิท 50 ๐ ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร์ ไมมี่ ไมมี่ กิจการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน

  กรรมการอิสระ     วทิยาลยัสมิท ประเทศสหรฐัอเมรกิา (ไมมี่การ ปัจจบุนั ๐ กรรมการอิสระ ๐ บรษัิท ลากนูา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จ  ากดั  (มหาชน)

  9 มีนาคม 2558 ๐ หลกัสตูร Director Accreditation Program (2558) เปลีย่นแปลง กิจการทีไ่มใ่ช่บรษัิทจดทะเบยีน

    สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย ระหวา่งปี) 2542-2558 ๐ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ๐ บรษัิท เบอรด์า้ (ประเทศไทย) จ ากดั

6 นายสุรพล สุปรัชญา 68 ๐ ปรญิญาโท สาขาบญัชี ไมมี่ ไมมี่ กิจการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน

  กรรมการอิสระ     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (ไมมี่การ ปัจจบุนั ๐ กรรมการอิสระ ๐ บรษัิท ลากนูา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จ  ากดั (มหาชน)

  22 มีนาคม 2539 ๐ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแหง่ประเทศไทย เปลีย่นแปลง ๐ กรรมการทีมิ่ใช่ผูบ้รหิาร ๐ บรษัิท ไทยวา จ ากดั (มหาชน)

๐ หลกัสตูร Director Accreditation Program (2552) ระหวา่งปี) 2559-2562 ๐ กรรมการทีมิ่ใช่ผูบ้รหิาร ๐ บรษัิท ลากนูา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จ  ากดั (มหาชน)

   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 2556-2559 ๐ รองประธานกรรมการบรษัิท ๐ บรษัิท ลากนูา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จ  ากดั (มหาชน)

2539-2558 ๐ กรรมการ ๐ บรษัิท ไทยวาฟดูโปรดกัส ์จ  ากดั  (มหาชน)

กิจการทีไ่มใ่ช่บรษัิทจดทะเบยีน

2546-2559 ๐ กรรมการ  ๐ บรษัิท เวยีดนามแทปปิโอกา้ จ  ากดั

2543-2559 ๐ กรรมการ  ๐ บรษัิท เอเชียผลติภณัฑม์นัส  าปะหลงั จ  ากดั

2539-2559 ๐ กรรมการ  ๐ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลังช่ือ-สกุล
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1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

คุณวุฒสูิงสุดทางการศกึษา สัดส่วน ความสัมพันธ์

  ต าแหน่งปัจจุบนั อายุ (ปี) และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

  วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก ในบริษัทฯ ระหว่างผู้บริหาร

7 นายโฮ กวงจงิ(1) 64 ๐ ปรญิญาตร ีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร ์ ไมมี่ นอ้งชายของ กิจการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน

  กรรมการ    (เกียรตนิิยมเหรยีญทอง) (ไมมี่การ นายโฮ กวงปิง ปัจจบุนั ๐ กรรมการ ๐ บรษัิท ลากนูา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จ  ากดั (มหาชน)

  27 กมุภาพนัธ ์2538    มหาวทิยาลยัแหง่ประเทศสงิคโปร์ เปลีย่นแปลง และ ๐ กรรมการทีมิ่ใช่ผูบ้รหิาร ๐ บรษัิท ไทยวา จ ากดั (มหาชน)

ระหวา่งปี) อาของ 2540-2558 ๐ กรรมการ  ๐ บรษัิท ไทยวาฟดูโปรดกัส ์จ  ากดั  (มหาชน)

นายโฮ เรน ฮวา กิจการทีไ่มใ่ช่บรษัิทจดทะเบยีน

และ นางโฮ เรน ยงุ ปัจจบุนั ๐ กรรมการ  ๐ บรษัิททีเ่ก่ียวขอ้งของบรษัิท ลากนูา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จ  ากดั (มหาชน)(2)

๐ กรรมการ  ๐ บรษัิททีเ่ก่ียวขอ้งของบรษัิท บนัยนั ทร ีโฮลดิง้ส ์จ  ากดั 

๐ กรรมการ  ๐ Profit Chain Ltd.

๐ กรรมการ  ๐ บรษัิท ลานนา แลนด ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั

๐ กรรมการ  ๐ บรษัิท แมม่าลยัดอยรสีอรท์ จ  ากดั

๐ กรรมการ  ๐ บรษัิท แพลท็ทนิมั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ  ากดั และบรษัิททีเ่ก่ียวขอ้ง

๐ กรรมการ  ๐ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบรษัิททีเ่ก่ียวขอ้ง

๐ กรรมการ  ๐ Chang Fung Company Limited

๐ กรรมการ  ๐ PT Bintan Hotels

๐ กรรมการ  ๐ Freesia Investments Ltd. 

๐ กรรมการ  ๐ Vail Enterprises Group Corp.

2549-2559 ๐ กรรมการ  ๐ Bibace Investments Ltd.

2543-2559 ๐ กรรมการ  ๐ บรษัิท เอเชียผลติภณัฑม์นัส  าปะหลงั จ  ากดั

8 นายเอเรียล พี วีร่า 68 ๐ ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ ไมมี่ ไมมี่ กิจการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน

  กรรมการทีมิ่ใช่ผูบ้รหิาร    มหาวทิยาลยัแหง่ประเทศสงิคโปร์ (ไมมี่การ ปัจจบุนั ๐ กรรมการทีมิ่ใช่ผูบ้รหิาร ๐ บรษัิท ลากนูา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จ  ากดั (มหาชน)

  13 พฤษภาคม 2540 ๐ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ประเทศฟิลปิปินส์ เปลีย่นแปลง ๐ กรรมการทีมิ่ใช่ผูบ้รหิาร ๐ บรษัิท ไทยวา จ ากดั (มหาชน)

ระหวา่งปี) 2556-2563 ๐ กรรมการทีมิ่ใช่กรรมการอิสระ และมิใช่ผูบ้รหิาร ๐ บรษัิท บนัยนั ทร ีโฮลดิง้ส ์จ  ากดั 

2556-2558 ๐ กรรมการ ๐ บรษัิท ไทยวาสตารช์ จ  ากดั  (มหาชน)

2556-2558 ๐ กรรมการ ๐ บรษัิท ไทยวาฟดูโปรดกัส ์จ  ากดั  (มหาชน)

กิจการทีไ่มใ่ช่บรษัิทจดทะเบยีน

2558-2563 ๐ กรรมการ ๐ ICD (HK) Limited

ช่ือ-สกุล ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง
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1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

คุณวุฒสูิงสุดทางการศกึษา สัดส่วน ความสัมพันธ์

  ต าแหน่งปัจจุบนั อายุ (ปี) และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

  วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก ในบริษัทฯ ระหว่างผู้บริหาร

9 นายเอ็ดดี ้ซี ฮอก ไล(1) 56 ๐ ปรญิญาตร ีสาขาบญัชี ไมมี่ ไมมี่ กิจการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน

  กรรมการ    มหาวทิยาลยัโอคแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด์ (ไมมี่การ ปัจจบุนั ๐ กรรมการ ๐ บรษัิท ลากนูา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จ  ากดั (มหาชน)

  21 พฤศจิกายน 2555 ๐ Associate Chartered Accountant, เปลีย่นแปลง ๐ ผูอ้  านวยการ และกรรมการผูจ้ดัการกลุม่บรษัิท ๐ บรษัิท บนัยนั ทร ีโฮลดิง้ส ์จ  ากดั

   New Zealand Society of Accountants ระหวา่งปี) 2547-2561 ๐ ผูบ้รหิารสงูสดุฝ่ายการเงิน ๐ บรษัิท บนัยนั ทร ีโฮลดิง้ส ์จ  ากดั

   (ปัจจบุนัรูจ้กัในนาม New Zealand Institute of กิจการทีไ่มใ่ช่บรษัิทจดทะเบยีน

   Chartered Accountants) ปัจจบุนั ๐ กรรมการ ๐ บรษัิททีเ่ก่ียวขอ้งของบรษัิท ลากนูา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จ  ากดั (มหาชน)(2)

๐ กรรมการ ๐ บรษัิททีเ่ก่ียวขอ้งของบรษัิท บนัยนั ทร ีโฮลดิง้ส ์จ  ากดั

๐ กรรมการ ๐ Tropical Resorts Limited และบรษัิททีเ่ก่ียวขอ้ง

๐ กรรมการ ๐ Singapore-Bintan Resort Holdings Pte Ltd 

๐ กรรมการ ๐ Donvale Limited 

๐ กรรมการ ๐ Debenham Limited 

๐ กรรมการ ๐ Hotel Management Ltd 

๐ กรรมการ ๐ Private Collection (S) Pte. Ltd.

10 นายชานคราร ์ชานดราน(1) 58 ๐ ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจ ไมมี่ ไมมี่ กิจการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน

  กรรมการ    มหาวทิยาลยัคงิสต์นั ประเทศองักฤษ (ไมมี่การ ปัจจบุนั ๐ กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ ๐ บรษัิท ลากนูา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จ  ากดั (มหาชน)

  21 พฤศจิกายน 2555 ๐ หลกัสตูรอาชีวศกึษาระดบัสงู สาขาการเงิน เปลีย่นแปลง ๐ รองประธานกรรมการบรหิาร ฝ่ายการด าเนินงาน ๐ บรษัิท บนัยนั ทร ีโฮลดิง้ส ์จ  ากดั

   เซาท ์เวส ลอนดอน คอลเลจ ประเทศองักฤษ ระหวา่งปี)    กลุม่บรษัิท

๐ กรรมการทีมิ่ใช่ผูบ้รหิาร ๐ บรษัิท ไทยวา จ ากดั (มหาชน)

2560-2562 ๐ กรรมการผูจ้ดัการ ธุรกิจโรงแรมทีเ่ป็นเจา้ของ และ ๐ บรษัิท บนัยนั ทร ีโฮลดิง้ส ์จ  ากดั

   กรรมการผูจ้ดัการ (ธุรกิจสปา)

กิจการทีไ่มใ่ช่บรษัิทจดทะเบยีน

ปัจจบุนั ๐ กรรมการ ๐ บรษัิททีเ่ก่ียวขอ้งของบรษัิท ลากนูา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จ  ากดั (มหาชน)(2)

๐ กรรมการ ๐ บรษัิททีเ่ก่ียวขอ้งของบรษัิท บนัยนั ทร ีโฮลดิง้ส ์จ  ากดั 

๐ กรรมการ ๐ บรษัิท บนัยนั ทร ีโฮเทล็ แอนด ์รสีอรท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

2554-2559 ๐ กรรมการผูจ้ดัการ ๐ ลากนูา่ ลงัโก เวยีดนาม

ช่ือ-สกุล ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง
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1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

คุณวุฒสูิงสุดทางการศกึษา สัดส่วน ความสัมพันธ์

  ต าแหน่งปัจจุบนั อายุ (ปี) และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

  วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก ในบริษัทฯ ระหว่างผู้บริหาร

11 นายสจว๊ต เดวิด เรดดิง้(1) 53 ๐ ปรญิญาตร ีสาขาบญัชี ไมมี่ ไมมี่ กิจการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน

  กรรมการ    มหาวทิยาลยัเวสเทริน์ซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลยี (ไมมี่การ ปัจจบุนั ๐ กรรมการ ๐ บรษัิท ลากนูา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จ  ากดั (มหาชน)

  10 สงิหาคม 2549 ๐ Associate Chartered Accountant, เปลีย่นแปลง 2556 ๐ รองกรรมการผูจ้ดัการ ๐ บรษัิท ลากนูา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จ  ากดั (มหาชน)

   Institute of Chartered Accountants ประเทศออสเตรเลยี ระหวา่งปี) กิจการทีไ่มใ่ช่บรษัิทจดทะเบยีน

๐ หลกัสตูร Director Certification Program (2553) ปัจจบุนั ๐ กรรมการ ๐ บรษัิททีเ่ก่ียวขอ้งของบรษัิท ลากนูา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จ  ากดั (มหาชน)(2)

   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย ๐ ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายพฒันาอสงัหารมิทรพัยก์ลุม่บรษัิท ๐ บรษัิท ลากนูา่ บนัยนั ทร ีจ  ากดั

12 นายโฮ เรน ฮวา(1) 38 ๐ ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร์ ไมมี่ บตุรชายของ กิจการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน

  กรรมการ    (การเงินและการจดัการ) (เกียรตนิิยม) (ไมมี่การ นายโฮ กวงปิง ปัจจบุนั ๐ กรรมการ ๐ บรษัิท ลากนูา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จ  ากดั (มหาชน) 

  9 พฤศจิกายน 2554    วอรต์นัสคลู มหาวทิยาลยัเพนซิลเวเนีย เปลีย่นแปลง และ ๐ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร ๐ บรษัิท ไทยวา จ ากดั (มหาชน)

   ประเทศสหรฐัอเมรกิา ระหวา่งปี) หลานชายของ ๐ กรรมการทีมิ่ใช่กรรมการอิสระ และมิใช่ผูบ้รหิาร ๐ บรษัิท บนัยนั ทร ีโฮลดิง้ส ์จ  ากดั

๐ หลกัสตูร Chartered Director Class (2558) นายโฮ กวงจิง 2558 ๐ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร ๐ บรษัิท ไทยวาสตารช์ จ  ากดั  (มหาชน)

๐ หลกัสตูร Director Certification Program (2558) และ 2554-2558 ๐ กรรมการ ๐ บรษัิท ไทยวาฟดูโปรดกัส ์จ  ากดั  (มหาชน)

๐ หลกัสตูร Diploma Examination (2559) พ่ีชายของ กิจการทีไ่มใ่ช่บรษัิทจดทะเบยีน

   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย นางโฮ เรน ยงุ ปัจจบุนั ๐ กรรมการ ๐ PT Thai Wah Indonesia

๐ ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการ ๐ บรษัิททีเ่ก่ียวขอ้งของบรษัิท บนัยนั ทร ีโฮลดิง้ส ์จ  ากดั 

๐ ประธานกรรมการบรษัิท ๐ Thai Wah International Trade (Shanghai) Company Limited

๐ กรรมการ ๐ Bibace Management Company Limited

๐ กรรมการ ๐ Casita Holdings Ltd.

๐ กรรมการ ๐ Dawina Investments Ltd.

๐ กรรมการ ๐ ICD (HK) Limited

๐ กรรมการ ๐ Maypole Ltd. และบรษัิททีเ่ก่ียวขอ้ง

๐ กรรมการ ๐ RY LTD

๐ กรรมการ ๐ Rocket International Investments Limited

๐ กรรมการ ๐ Sin-Hai Offshore Company Limited

๐ กรรมการ ๐ บรษัิท ส  าปะหลงัพฒันา จ ากดั

๐ กรรมการ ๐ Thai Wah Vietnam Company Limited

๐ กรรมการ ๐ TWPC Investment (Cambodia) Co., Ltd.

๐ กรรมการ ๐ United Insulation Service Pte. Ltd.

2559-2560 ๐ กรรมการ ๐ บรษัิท เอเชียผลติภณัฑม์นัส  าปะหลงั จ  ากดั

ช่ือ-สกุล ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง
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1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

คุณวุฒสูิงสุดทางการศกึษา สัดส่วน ความสัมพันธ์

  ต าแหน่งปัจจุบนั อายุ (ปี) และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

  วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก ในบริษัทฯ ระหว่างผู้บริหาร

13 นางโฮ เรน ยุง 35 ๐ ปรญิญาตร ีสาขาสงัคมวทิยาและการพฒันาเศรษฐกิจ ไมมี่ บตุรสาวของ กิจการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน

  กรรมการทีมิ่ใช่ผูบ้รหิาร    วทิยาลยัเศรษฐศาสตรแ์หง่ลอนดอน ประเทศองักฤษ (ไมมี่การ นายโฮ กวงปิง ปัจจบุนั ๐ กรรมการทีมิ่ใช่ผูบ้รหิาร ๐ บรษัิท ลากนูา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จ  ากดั (มหาชน)

  29 เมษายน 2563 ๐ ประกาศนียบตัรดา้นการบญัชีและการเงิน เปลีย่นแปลง หลานสาวของ ๐ กรรมการทีมิ่ใช่ผูบ้รหิาร ๐ บรษัิท ไทยวา จ ากดั (มหาชน)

   มหาวทิยาลยัแหง่ประเทศสงิคโปร์ ระหวา่งปี) นายโฮ กวงจิง ๐ ผูอ้  านวยการ ๐ บรษัิท บนัยนั ทร ีโฮลดิง้ส ์จ  ากดั

และ กิจการทีไ่มใ่ช่บรษัิทจดทะเบยีน

นอ้งสาวของ ปัจจบุนั ๐ กรรมการ ๐ ICD (HK) Limited

นายโฮ เรน ฮวา ๐ กรรมการ ๐ Bibace Management Company Limited

๐ กรรมการ ๐ Mamaboss Pte. Ltd.

๐ กรรมการ ๐ RY LTD

๐ หวัหนา้แผนก ๐ บนัยนั ทร ีสปา และแกลเลอรี่

๐ ผูร้ว่มก่อตัง้ ๐ Matter Prints

2559-2560 ๐ ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร ๐ บนัยนั ทร ีแกลเลอรี่

หมายเหตุ

- กรรมการและผูบ้รหิารทกุทา่น "ไมมี่" ประวตักิารกระท าผิดกฏหมาย

- การเปิดเผย "สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ" เป็นไปตามมาตรา 59 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535

(1) ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับรษัิทฯ ตามหนงัสอืรบัรอง
(2) รายละเอียดตามทีป่รากฏในหวัขอ้  "ขอ้มลูการด ารงต าแหนง่ของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2563"

ช่ือ-สกุล ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง
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1.2 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ* หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

อายุ (ปี) สัดส่วน ความสัมพันธ์

การถือหุน้ ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

ในบริษัทฯ ระหว่างผูบ้ริหาร

1 นายโฮ กวงปิง 

ประธานกรรมการบรหิาร

2 นายชานคราร ์ชานดราน

กรรมการผูจ้ดัการ

3 นายควน เชท(2) 54 ๐ ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกิจ ไม่มี ไม่มี กิจการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบียน

ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน มหาวทิยาลยัแห่งประเทศสงิคโปร์ (ไม่มีการ ปัจจบุนั ๐ ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ๐ บรษัิท ลากนู่า รสีอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ  ากดั (มหาชน) 

ผูอ้  านวยการ ฝ่ายการเงินและบรหิาร และ ๐ หลกัสตูร Director Certification Program (2545) เปลีย่นแปลง    ผูอ้  านวยการ ฝ่ายการเงินและบรหิาร และ

เลขานกุารบรษัิท สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย ระหวา่งปี)    เลขานกุารบรษัิท

2561-2562 ๐ ผูบ้รหิารสงูสดุฝ่ายการเงิน ๐ บรษัิท บนัยนั ทร ีโฮลดิง้ส ์จ  ากดั

2557-2559 ๐ ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายการเงินและบรหิาร ๐ บรษัิท ลากนู่า รสีอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ  ากดั (มหาชน) 

2543-2558 ๐ กรรมการ ๐ บรษัิท ไทยวาฟดูโปรดกัส ์จ  ากดั (มหาชน) 

กิจการทีไ่ม่ใชบ่รษัิทจดทะเบียน

ปัจจบุนั ๐ กรรมการ ๐ บรษัิททีเ่ก่ียวขอ้งของ บรษัิท ลากนู่า รสีอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ  ากดั (มหาชน)(1)

2551-2558 ๐ กรรมการ ๐ บรษัิท ส  าปะหลงัพฒันา จ ากดั

4 นางสาวพิพลอย ปลืม้อารมย ์  62 ๐ ปรญิญาโท สาขารฐัประศาสนศาสตร์ ไม่มี ไม่มี กิจการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบียน

ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการ ฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคล จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั (ไม่มีการ ปัจจบุนั ๐ ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการ ฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคล ๐ บรษัิท ลากนู่า รสีอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ  ากดั (มหาชน) 

เปลีย่นแปลง กิจการทีไ่ม่ใชบ่รษัิทจดทะเบียน

ระหวา่งปี) ปัจจบุนั ๐ กรรมการ ๐ บรษัิททีเ่ก่ียวขอ้งของ บรษัิท ลากนู่า รสีอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ  ากดั (มหาชน)(1)

5 นางสาวอารีวรรณ ์ศรีวิชชุพงษ์ 49 ๐ ปรญิญาโท คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี ไม่มี ไม่มี กิจการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบียน

ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี  และ (การจดัการเชิงกลยทุธ)์ (ไม่มีการ ปัจจบุนั ๐ ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี  และ ๐ บรษัิท ลากนู่า รสีอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ  ากดั (มหาชน) 

ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการ ฝ่ายการเงิน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เปลีย่นแปลง    ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการ ฝ่ายการเงิน

๐ หลกัสตูร Director Certification Program (2557) ระหวา่งปี) กิจการทีไ่ม่ใชบ่รษัิทจดทะเบียน

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย ปัจจบุนั ๐ กรรมการ ๐ บรษัิททีเ่ก่ียวขอ้งของ บรษัิท ลากนู่า รสีอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ  ากดั (มหาชน)(1)

------------------------------------------------ " ประวตัิตามทีเ่ปิดเผยในหวัขอ้ คณะกรรมการบรษัิทฯ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 "-----------------------------------------------

คุณวุฒสูิงสุดทางการศึกษา

และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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1.2 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ
*
 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

อายุ (ปี) สัดส่วน ความสัมพันธ์

การถือหุน้ ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

ในบริษัทฯ ระหว่างผูบ้ริหาร

หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท

6. นายเตียว เทยีน อิง 40 ๐ ปรญิญาตรพีาณิชยศาสตร ์ ไม่มี ไม่มี กิจการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบียน

หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุม่บรษัิท มหาวทิยาลยัเวสเทิรน์ออสเตรเลยี ประเทศออสเตรเลยี (ไม่มีการ ปัจจบุนั ๐ หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุม่บรษัิท ๐ บรษัิท ลากนู่า รสีอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ  ากดั (มหาชน) 

๐ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ประเทศออสเตรเลยี เปลีย่นแปลง ๐ หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุม่บรษัิท ๐ บรษัิท บนัยนั ทร ีโฮลดิง้ส ์จ  ากดั 

ระหวา่งปี) 2551-2563 ๐ ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ๐ CapitaLand Limited

   หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุม่ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์

กิจการทีไ่ม่ใชบ่รษัิทจดทะเบียน

ไม่มี

เลขานุการบริษัทฯ

นายควน เชท

หมายเหตุ

- กรรมการและผูบ้รหิารทกุท่าน "ไม่มี" ประวตัิการกระท าผิดกฏหมาย

- การเปิดเผย "สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ" เป็นไปตามมาตรา 59 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535

*

(1) รายละเอียดตามทีป่รากฏในหวัขอ้ "รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบรษัิทยอ่ย ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2563"
(2) นายควน เชท ลาออกจากต าแหน่ง ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงินเม่ือวนัที ่15 มกราคม 2564 และนายเอ็ดมนัด ์ตนั มิน ไฮ ด  ารงต าแหน่งแทน

และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง คุณวุฒสูิงสุดทางการศึกษา ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตัง้แตว่นัที ่1 กมุภาพนัธ ์2558  ต าแหน่งผูช้ว่ยผูอ้  านวยการขึน้ไปทัง้หมด เขา้ข่ายเป็นผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ตามนิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

------------------------------------------------ " ประวตัิตามทีเ่ปิดเผยขา้งตน้ "-----------------------------------------------
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2.  ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

AVCI BGL BT1 BT2 BT3 BT4 BTL BTG(S) BTG(T) CGL L3 LBTL LEL LGL LHC LLL

1 นายโฮ กวงปิง  BoDC, CEO, M - - - - - - - - - - - - - - - -

2 นายวฒิุพล สรุยิาภิวฒัน์ ID, ARCGC, NRC - - - - - - - - - - - - - - - -

3 ดร. ชิงชยั                   หาญเจนลกัษณ ์ ID, ARCG, NRCC - - - - - - - - - - - - - - - -

4 นายธงชยั อานนัโทไทย ID, ARCG, NRC - - - - - - - - - - - - - - - -

5 นางสาวศรนิธร อนุยโกวทิ ID - - - - - - - - - - - - - - - -

6 นายสรุพล สปุรชัญา ID - -  - - - - - - - - - - - - - -

7 นายโฮ กวงจิง / - / / / / / / - / - / / - - - -

8 นายเอเรยีล พี วรีา่  NED - - - - - - - - - - - - - - - -

9 นายเอ็ดดี ้ ซี ฮอก ไล / PC / / / / / / / / / / / - - - /

10 นายโฮ เรน ฮวา / - - - - - - - - - - - - - - - -

11 นายชานคราร ์ ชานดราน  /, MD, M - / / / / / / - / / / / - / / /

12 นายสจ๊วต เดวดิ เรดดิง้ / PD / / / / / / / / - / / / / / /

13 นางโฮ เรน ยงุ NED - - - - - - - - - - - - - - - -

14 นายควน เชท M / / / / / / / - / / / / / / / /

15 นางสาวพิพลอย ปลืม้อารมย ์  M - - - - - - - - - - - - / / - -

16 นางสาวอารวีรรณ์ ศรวีชิชพุงษ์ M - / / / / / / - / / / / / / - -

หมายเหตุ BoDC = ประธานกรรมการบรษัิท, CEO = ประธานกรรมการบรหิาร, ID = กรรมการอิสระ, MD = กรรมการผูจ้ดัการ, PD = President Director, PC = President Commissioner,
ARCGC = ประธานกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากับดแูลกิจการ, ARCG  = กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากับดแูลกิจการ, NRCC = ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน, 
NRC = กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน, NED = กรรมการทีมิ่ใชผู่บ้รหิาร, / = กรรมการ,  - = ไม่ด  ารงต าแหน่งใดๆ, M = ผูบ้รหิารตามค านิยามของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

        ช่ือเต็มของบรษัิทปรากฏในหวัขอ้ "ช่ือย่อและช่ือเต็มของบรษัิท" ในเอกสารแนบ 6

บริษัทย่อย
ล าดบัที่ รายช่ือ LRH
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2.  ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

LSC LVL MCP PGR PSD TLDC TWL TWPL TWRH TWT TWT2 V9F BTC TRL BI HHBR TWPC

1 นายโฮ กวงปิง  - - - - - - - - - - - - - BoDC / - BoDC

2 นายวฒิุพล สรุยิาภิวฒัน์ - - - - - - - - - - - - - - - - ID

3 ดร. ชิงชยั                   หาญเจนลกัษณ ์ - - - - - - - - - - - - - - - - ID

4 นายธงชยั อานนัโทไทย - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 นางสาวศรนิธร อนุยโกวทิ - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 นายสรุพล สปุรชัญา - - - - - - - - - - - - - - - - NED

7 นายโฮ กวงจิง - - / / / - / - / / / - - - - - NED

8 นายเอเรยีล พี วรีา่ - - - - - - - - - - - - - - - - NED

9 นายเอ็ดดี ้ ซี ฮอก ไล - / / / / - / - / / / - / / - - -

10 นายโฮ เรน ฮวา - - - - - - - - - - - - - - - - CEO, /

11 นายชานคราร ์ ชานดราน / / / / / - / / / / / - - - - - NED

12 นายสจ๊วต เดวดิ เรดดิง้ / / / / / / / / / / / - - - - - -

13 นางโฮ เรน ยงุ - - - - - - - - - - - - - - - - NED

14 นายควน เชท / / / / / / / / / / / - - - - - -

15 นางสาวพิพลอย ปลืม้อารมย ์  / - - - - - - / - - - - - - - - -

16 นางสาวอารวีรรณ์ ศรวีชิชพุงษ์ / / / / / - / / / / / - - - - - -

หมายเหตุ BoDC = ประธานกรรมการบรษัิท, CEO = ประธานกรรมการบรหิาร, ID = กรรมการอิสระ, MD = กรรมการผูจ้ดัการ, PD = President Director, PC = President Commissioner,
ARCGC = ประธานกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสี่ยง และก ากับดแูลกิจการ, ARCG  = กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสี่ยง และก ากับดแูลกิจการ, NRCC = ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน, 
NRC = กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน, NED = กรรมการที่มิใชผู่บ้รหิาร, / = กรรมการ,  - = ไม่ด  ารงต าแหน่งใดๆ, M = ผูบ้รหิารตามค านิยามของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

        ช่ือเต็มของบรษัิทปรากฏในหวัขอ้ "ช่ือย่อและช่ือเต็มของบรษัิท" ในเอกสารแนบ 6

ล าดับที่ รายช่ือ
บริษัทร่วม บริษัททีเ่ก่ียวข้องกัน
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

AVCI BGL BT1 BT2 BT3 BT4 BTL BTG(S) BTG(T) CGL L3 LBTL LEL LGL

1 นายโฮ กวงจิง - / / / / / / - / - / / - -

2 นายควน เชท / / / / / / / - / / / / / /

3 นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง้ PD / / / / / / / / - / / / /

4 นางสาวอารีวรรณ ์ ศรีวิชชพุงษ์ - / / / / / / - / / / / / /

5 นายชานคราร ์ ชานดราน - / / / / / / - / / / / - /

6 นางแคลร์ เชียง ซี งอ - - - - - - - / / - - - - -

7 นายพิทกัษ์ บญุพจนสนุทร - - - - - - - - - - - - - -

8 นายเอ็ดดี ้ ซี ฮอก ไล PC / / / / / / / / / / / - -

9 นายบญุ ยงสกลุ - - - - - - - - - - - - - -

10 นางสาวศรีญา ยงสกลุ - - - - - - - - - - - - - -

11 นางสาวพิพลอย ปลืม้อารมย ์  - - - - - - - - - - - - / /

12 นายกนตธี์ร ์ วรพิทยตุ - / / / / / / - / - / / / /

13 นายอ านวย นวโชติไชยกลุ - - - - - - - - - - - - - /

14 นางสาวเบอรต์ี ้เมเดียน่า แซนตี ้ / - - - - - - - - - - - - -

15 นายพอล แอนโทน่ี วิลสนั / - - - - - - - - - - - - -

16 นางวรรณวิภา โนเบิล - - - - - - - - - - - - - -

หมายเหต ุ  PC = President Commissioner,  PD = President Director,  / = กรรมการ,  - = ไม่ด  ารงต าแหน่งใดๆ

ช่ือเต็มของบริษัทปรากฏในหวัขอ้ "ช่ือยอ่และช่ือเต็มของบริษัท" ในเอกสารแนบ 6

รายช่ือ
บริษัทย่อย

ล าดับที่

เอกสารแนบ 2
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

LHC LLL LSC LVL MCP PGR PSD TLDC TWL TWPL TWRH TWT TWT2 V9F

1 นายโฮ กวงจิง - - - - / / / - / - / / / -

2 นายควน เชท / / / / / / / / / / / / / -

3 นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง้ / / / / / / / / / / / / / -

4 นางสาวอารีวรรณ ์ ศรีวิชชพุงษ์ - - / / / / / - / / / / / -

5 นายชานคราร ์ ชานดราน / / / / / / / - / / / / / -

6 นางแคลร์ เชียง ซี งอ - - - - - - - - - - - - - -

7 นายพิทกัษ์ บญุพจนสนุทร - - - - - - - / - - - - - -

8 นายเอ็ดดี ้ ซี ฮอก ไล - / - / / / / - / - / / / -

9 นายบญุ ยงสกลุ - / - - - - - - - - - - - -

10 นางสาวศรีญา ยงสกลุ - / - - - - - - - - - - - -

11 นางสาวพิพลอย ปลืม้อารมย ์  - - / - - - - - - / - - - -

12 นายกนตธี์ร ์ วรพิทยตุ / / / / / / / - / / / / / -

13 นายอ านวย นวโชติไชยกลุ / - / - - - - - - / - - - -

14 นางสาวเบอรต์ี ้เมเดียน่า แซนตี ้ - - - - - - - - - - - - - -

15 นายพอล แอนโทน่ี วิลสนั - - - - - - - - - - - - - -

16 นางวรรณวิภา โนเบิล - - - - - - - - - - - - - /

หมายเหต ุ   / = กรรมการ,   - = ไม่ด  ารงต าแหน่งใดๆ

ช่ือเต็มของบริษัทปรากฏในหวัขอ้ "ช่ือยอ่และช่ือเต็มของบริษัท" ในเอกสารแนบ 6

รายช่ือ
บริษัทย่อย

ล าดับที่
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เอกสารแนบ 3 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์ิน 

 
บริษัทฯ มีนโยบายการประเมินราคาสินทรพัยป์ระเภทอาคารและท่ีดินโดยผูป้ระเมินอิสระทุก 3 ปี ราคาประเมินสินทรพัยข์อง           
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประเภทอาคารเป็นการประเมินราคาตามเกณฑ์มูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ (Replacement Cost 
Approach) หรือเกณฑร์ายได ้(Income Approach) และท่ีดินเป็นการประเมินราคาตามเกณฑร์าคาตลาด (Market Approach) 
ตามรายงานลงวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษัท ไซมอนลิม และหุน้ส่วน จ ากดั ในเดือนธันวามคม 2563 มีการประเมินราคา
อาคารและที่ดินเพ่ือปรบัมลูคา่ที่เกิดจากผลกระทบโควิด-19 
 
บริษัทฯ มีนโยบายการประเมินราคาสินทรพัยป์ระเภทอสังหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุนโดยผูป้ระเมินอิสระทุกปี ราคาประเมิน
อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุของบรษิัทฯ และบริษัทย่อย ประเภทหอ้งในอาคารส านกังานและรา้นคา้ใหเ้ช่า และท่ีดนิ/ท่ีดินรอ
การพฒันา/ขาย เป็นการประเมินราคาตามเกณฑร์าคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานลงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 โดย
บรษิัท ไซมอนลิม และหุน้ส่วน จ ากดั 
 
รายละเอียดเก่ียวกบัประเภททรพัยส์ินท่ีมีการประเมินราคาและราคาประเมิน วตัถปุระสงคก์ารประเมิน ช่ือผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประเมิน
ราคา และวนัท่ีประเมิน ไดถ้กูเปิดเผยไวภ้ายใตห้วัขอ้ 4.1 สินทรพัยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดแูลกิจการของบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และ
ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบตัิหนา้ที่ดงันี ้ 

• สอบทานรายงานทางการเงินของบรษัิทฯ  ระบบการควบคมุภายในและตรวจสอบภายใน รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ
การปฏิบตัิตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวขอ้งทัง้หมด 

• เสนอแนะแผนการตรวจสอบพิเศษตอ่ผูต้รวจสอบภายใน และใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย และ
เลกิจา้ง หวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน  

• ใหค้  าแนะน าแก่ฝ่ายจดัการในเรือ่งที่เก่ียวกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

• เสนอแนะการแตง่ตัง้และเลกิจา้งผูส้อบบญัชีภายนอกของบรษัิทฯ และคา่สอบบญัชี 

• สอบทานหรอืหารือนโยบายเก่ียวกบัการประเมินความเสี่ยงและการบรหิารความเสีย่ง รวมถึงขัน้ตอนท่ีฝ่ายจดัการได้
ด าเนินการในการติดตามและควบคมุจากความเสีย่งดงักลา่ว  

• สอดสอ่งและก ากบัดแูลใหเ้กิดความมั่นใจวา่การบรหิารความเสีย่งยงัคงด าเนินไปอยา่งตอ่เนื่อง 

• ก ากบัดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น และ 

• ก ากบัดแูลใหค้  าปรกึษาในการด าเนินงานดา้นการพฒันาอยา่งยั่งยืนของบรษัิทฯ 
 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ ไดป้ระชุมทัง้หมด 4 ครัง้ โดยมีผูส้อบบญัชี
ภายนอกของบริษัทฯ ผูต้รวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการเขา้ร่วมประชุมดว้ย เพื่อสอบทานการปฏิบัติตามหลกัการ
มาตรฐานทางการบญัชี และหลกัการการควบคมุภายใน ก่อนการอนมุตัิงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี  
ในการประชมุดงักลา่ว คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการยงัไดห้ารอืกบัผูต้รวจสอบภายใน
เพื่อสอบทานและให้ค าแนะน าเก่ียวกับสิ่งที่ตรวจพบ ตลอดจนติดตามเรื่องสืบเนื่องจากแผนงานการตรวจสอบ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการไดใ้หค้วามเห็นชอบแก่ผูต้รวจสอบภายในใหด้ าเนินการ
ระหวา่งปี 2563  นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการไดเ้ขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบ
บญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ย 1 ครัง้ เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบญัชี 
 

กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการทกุท่านไดเ้ขา้รว่มประชุมในการประชุมทกุครัง้ที่ไดจ้ดัขึน้ใน
ปี 2563   
 

ในดา้นการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการไดส้อบทานทะเบียนขอ้มลู
ความเสีย่งในหนว่ยงานหลกัของบรษัิทฯ รว่มกบัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของกลุม่บรษัิทฯ ในระหวา่งการสอบทาน
คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการไดใ้หค้  าแนะน าในมาตรการบรรเทาความเสีย่งที่ไดต้รวจ
พบและไดต้รวจสอบถึงความต่อเนื่องของการด าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งของกลุม่บรษัิทฯ วา่ยงัคงมีความเพียงพอและเป็นไปอยา่งมีประสทิธิผล 
 



 

เอกสารแนบ 4 
 

150 

คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ มีความพงึพอใจตอ่การควบคมุภายในของกลุม่บรษัิทฯ 
ที่มีความเพียงพอและมีประสทิธิผล ทัง้ดา้นการสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของกลุม่ฯ และสามารถท าใหผู้ส้อบบญัชีภายนอก
ใหค้วามเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ไดว้่าไดน้ าเสนออย่างถูกตอ้งตามควรในสาระส าคัญต่าง ๆ ทุกประการ แมว้่า
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการจะตรวจพบขอ้บกพรอ่งบางประการดา้นการควบคุม
ภายในในระหวา่งการสอบทาน แตข่อ้บกพรอ่งดงักลา่วมิไดถื้อเป็นขอ้บกพรอ่งที่มีนยัส  าคญั อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายจดัการของ
บรษัิทฯ ไดม้ีความตื่นตวัในเรือ่งดงักลา่วและไดด้  าเนินการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งดงักลา่วอยา่งเหมาะสม 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ มีความเห็นว่า การบรหิารความเสี่ยงเป็นที่เขา้ใจและ 
ถือปฏิบตัิเป็นอย่างดีทั่วทัง้องคก์ร และมีการจัดวางระบบเพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าการบรหิารความเสี่ยงยงัคงด าเนินไป
อยา่งตอ่เนื่อง 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดูแลกิจการ มีความพึงพอใจต่อการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย  ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษัทฯ รวมทั้ง มีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนและการพัฒนาการปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง
ตอ่เนื่องของบรษัิทฯ   ดงันัน้ เพื่อเป็นการแสดงถึงค ามั่นของบรษัิทฯ ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีจรยิธรรม และหลกีเลีย่งการ
กระท าใด ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบัการทจุรติคอรร์ปัชั่นอยา่งต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสี่ยง และก ากบัดแูล
กิจการ จึงไดเ้สนอแนะใหบ้รษัิทฯ เขา้รว่มประกาศเจตนารมณท์ี่จะตอ่สูก้บัการทจุรติคอรร์ปัชั่น ตลอดจนเสนอแนะนโยบาย
ตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น และจดัใหม้ีนโยบายก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบรษัิทฯ  บริษัทฯ ไดเ้ขา้รว่มประกาศเจตนารมณเ์ป็น
แนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุริต และไดก้ าหนดนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นเพื่อสง่เสริมการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องการต่อตา้นการติดสินบนและการคอรร์ปัชั่นในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ส าหรบักรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังาน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งของบรษัิทฯ  หลงัจากวางนโยบายและมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติทัง้หมดที่จ าเป็น
ภายใตแ้นวทางปฏิบตัิที่เขม้งวดของแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย  บริษัทฯ ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกที่ไดก้ารรบัรองจาก
โครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติในเดือนกมุภาพนัธ ์2562 
 

ถึงแมก้ลุม่บรษัิทฯ จะมีโครงสรา้งที่มีความสลบัซบัซอ้น ซึง่มีปฐมเหตจุากการผสมผสานของธุรกิจรสีอรท์และโรงแรมตา่ง ๆ 
ที่ ลากูน่า ภเูก็ต ใหค้รบวงจรที่ท  าใหเ้กิดรายการเก่ียวโยงกนั คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดแูล
กิจการ มีความพงึพอใจตอ่รายการเก่ียวโยงกนัท่ีเกิดขึน้ในปี 2563 ตามที่ไดส้อบทานวา่ไดด้  าเนินการไปอยา่งยตุิธรรมและ
สมเหตุสมผล  และเป็นรายการที่อยู่บนพืน้ฐานเสมือนหนึ่งกระท าโดยบุคคลที่ไม่เก่ียวขอ้งกันโดยอาศัยหลกัการตลาดเสรี
ระหวา่งคูส่ญัญา 
 

ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทุกรายยังคงเป็นเป้าหมายหลกัในการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ
ก ากบัดแูลกิจการ ดงันัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ ไดส้อบทานผลการด าเนินงาน
และรายงานทางการเงินต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อความโปรง่ใสและความครบถว้นถูกตอ้ง ซึ่งจากการด าเนินการดงักลา่ว  
คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ มีความพงึพอใจตอ่การแกไ้ขปัญหาเรือ่งตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้
ทัง้กบัฝ่ายจดัการ ผูส้อบบญัชีภายนอก และผูต้รวจสอบภายในภายใตก้ฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความ
เสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ใหแ้ต่งตัง้ 
นางสาวรุง้นภา เลิศสวุรรณกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3516 และ/หรอื นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตเลขที่ 4521 และ/หรอื นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ นายชยพล 
ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
เลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6014 และ/หรือ นางก่ิงกาญจน ์
อศัวรงัสฤษฎ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4496 ของบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2564 โดยเสนอคา่สอบบญัชีเท่ากบั 600,000 บาท ทัง้นี ้การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และคา่สอบ
บญัชี จะอยูภ่ายใตก้ารไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบรษัิทฯ 
 
 
 
 
นายวุฒพิล สุริยาภวิัฒน ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ 
18 กุมภาพันธ ์2564 
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 
 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนของบรษัิท ลากนูา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย
กรรมการอิสระ 3 ทา่น โดยมีวตัถปุระสงค ์ดงันี ้

1. ก าหนดและด าเนินการใหน้โยบายและแผนดา้นทรพัยากรบุคคลส าหรบัผูบ้ริหารระดับสูงเป็นไปในแนวทาง
เดียวกบัเปา้หมายทางธุรกิจและแนวทางการปฏิบตัิทั่วไป 

2. ดงึดดูและรกัษาบคุลากรที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในต าแหนง่ผูบ้รหิารระดบัสงูไวก้บับรษัิทฯ 

3. สรา้งความมั่นใจว่าค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชนต์่างๆ ส าหรบัผูบ้ริหารระดบัสงูอยู่ในระดบัที่สามารถแข่งขนั
กบัผูป้ระกอบธุรกิจรายอื่นในอตุสาหกรรมเดียวกนัได ้

4. ให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่ เก่ียวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถมอบหมายหน้าที่  ความรับผิดชอบให้แก่
คณะกรรมการชดุยอ่ยไดอ้ยา่งเหมาะสม และ 

5. แกไ้ขปัญหาและ/หรอืใหค้  าแนะน าในเรือ่งคา่ตอบแทนของพนกังานซึง่มเีรือ่งขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ในการด าเนินการตามวตัถุประสงค ์คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ดังต่อไปนี ้

1. เสนอแนวทางและใหค้วามเห็นในภาพรวมเก่ียวกับการขึน้เงินเดือนประจ าปี และนโยบายการจ่ายโบนัสของ
บรษัิทฯ 

2. พิจารณาทบทวนการจ่ายโบนสั การขึน้เงินเดือน รวมทัง้สิง่จงูใจทางดา้นสวสัดิการและผลประโยชนข์องประธาน
กรรมการบรษัิทฯ รวมทัง้ญาติของทา่นซึง่เป็นพนกังานของบรษัิทฯ 

3. พิจารณาทบทวน และอนมุตัิคา่ใชจ้่ายของประธานกรรมการบรษัิทฯ 

4. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จ  าเป็นเสนอใหม้ีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ  บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

5. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จ  าเป็นเสนอใหม้ีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม เติมสวสัดิการ ผลประโยชน ์(เช่น     
การใหส้ิทธิพนักงานซือ้หุน้ เบีย้เลีย้ง เงินอุดหนุน และสวสัดิการอื่นๆ) นโยบายการขึน้เงินเดือน และการจ่าย
โบนสั ส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู ทัง้นี ้ฝ่ายจดัการจะเป็นผูก้  าหนดเงินคา่จา้งของพนกังานแตล่ะทา่น 

6. ก าหนดหลกัเกณฑบ์คุคลท่ีจะด ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการบรษัิทฯ 
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7. ก าหนดกระบวนการคดัเลอืกกรรมการอยา่งมีหลกัเกณฑแ์ละโปรง่ใส 

8. เสนอและ/หรือประเมินบคุคลท่ีสมควรไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทฯ และสมาชิกคณะกรรมการชดุยอ่ย
ใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ พิจารณาในกรณีที่มีต  าแหนง่วา่งลง 

9. ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความตอ้งการวา่จะใหม้ีกรรมการอิสระท่านใหมเ่พิ่มเติม
ตามนโยบายคณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืไม่ 

10. แจ้งรายช่ือกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยที่ก าลงัจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระใหแ้ก่กรรมการ   
บรษัิทฯ  และเสนอแนะคณะกรรมการบรษัิทฯ วา่สมควรท่ีจะใหก้ารสนบัสนนุกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยทา่นนัน้ๆ ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหนง่ตอ่ไปหรอืไม่ 

11. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และเสนอแนะ    
การแกไ้ขเปลีย่นแปลงที่จ าเป็นตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ และ 

12. รายงานการปฏิบตัิงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนใหค้ณะกรรมการ
บรษัิทฯ ทราบ 

 
ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนกฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประจ าปี พิจารณาเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอช่ือ
กรรมการซึ่งถึงก าหนดออกตามวาระกลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอแนะ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย นอกจากนี ้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาและเสนอแนะอตัราเงินโบนสัประจ าปี และนโยบาย     
การขึน้เงินเดือนใหแ้ก่พนกังานของบริษัทฯ  เนื่องจากการแพรร่ะบาดของโควิด-19 สง่ผลกระทบเป็นอย่างมากต่อ
ธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดเ้สนอการลดค่าตอบแทนกรรมการโดยสมคัรใจ
รอ้ยละ 15 ในแต่ละต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และของคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบั
ดแูลกิจการ และของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน โดยมีผลตัง้แตเ่ดือนสงิหาคม 2563 

 

 

  
ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ ์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
15 มกราคม 2564 
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ชื่อย่อและชื่อเต็มของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ช่ือย่อ ช่ือเต็ม 

AVCI บรษิัท เอวีซี อินโดนีเซีย จ ำกดั  
BGL บรษิัท บำงเทำแกรนด ์จ ำกดั 
BI บรษิัท ไบเบซ อินเวสทเ์มนท ์จ ำกดั  

BT1 บรษิัท บำงเทำ (1) จ ำกดั 
BT2 บรษิัท บำงเทำ (2) จ ำกดั 
BT3 บรษิัท บำงเทำ (3) จ ำกดั 

BT4 บรษิัท บำงเทำ (4) จ ำกดั 
BTC บรษิัท บนัยนั ทรี ไชน่ำ จ ำกดั 

BTL บรษิัท บำงเทำ ลำกนู่ำ  จ ำกดั 
(เดมิชือ่ บริษัท บางเทา ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั) 

BTG(S) บรษิัท บนัยนั ทรี แกลเลอรี่ (สิงคโปร)์ จ ำกดั 

BTG(T) บรษิัท บนัยนั ทรี แกลเลอรี่ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
CGL บรษิัท เชียร ์โกลเดน จ ำกดั 
HHBR บรษิัท หวัหิน บีช รีสอรท์ จ ำกดั 

L3 บรษิัท ลำกูน่ำ (3) จ ำกดั 
LBTH บรษิัท ลิเจียง บนัยนั ทรี โฮเทล็ จ ำกดั 
LBTL บรษิัท ลำกูน่ำ บนัยนั ทรี จ  ำกดั 

LEL บรษิัท ลำกูน่ำ เอ็กซเ์คอรช์ั่น จ ำกดั 
LGL บรษิัท ลำกูน่ำ แกรนด ์จ ำกดั 
LHC บรษิัท ลำกูน่ำ ฮอลิเดย ์คลบั จ ำกดั 

LLL บรษิัท ลำกูน่ำ เลคส ์จ ำกดั 
LRH บรษิัท ลำกูน่ำ รีสอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จ ำกดั (มหำชน) 
LSC บรษิัท ลำกูน่ำเซอรว์สิ จ ำกดั 

LVL บรษิัท ลำกูน่ำ วลิเลจ จ ำกดั 
MCP บรษิัท แม่จนัทรพ์รอ็พเพอรต์ี ้จ  ำกดั 
PGR  บรษิัท ภเูก็ต แกรนด ์รีสอรท์  จ ำกดั 

(เดมิชือ่ บริษัท ภูเก็ต รีสอร์ท ดเีวลลอปเมนต ์จ ากดั) 
PSD บรษิัท ปำยสะมำด ดเิวลลอปเมนท ์จ ำกดั 
TLDC บรษิัท ถลำงพฒันำ จ ำกดั 

TRL บรษิัท ทรอปิคอล รีสอรท์ จ ำกดั 
TWL  บรษิัท ทวนิ วอเตอรส์  จ ำกดั 

(เดมิชือ่ บริษัท ทวนิ วอเตอร์ส ดเีวลลอ็ปเมนท ์จ ากดั) 
TWPC บรษิัท ไทยวำ จ ำกดั (มหำชน) 

TWPL บรษิัท ไทยวำพลำซำ่ จ ำกดั 
TWRH บรษิัท ทีดบับลิวอำร ์โฮลดิง้ส ์จ  ำกดั 
TWT บรษิัท ไทยวำทำวเวอร ์จ ำกดั 

TWT2 บรษิัท ไทยวำทำวเวอร ์(2) จ ำกดั 
V9F บรษิัท วิชั่น 9 ฟำรม์ จ ำกดั 

 


