
 
 

บรษิทั ลากนู่า รสีอรท์ แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564  

 

 

 

วันและเวลา    

 

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น.   

 

สถานทีป่ระชุม 

 

การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม

ส าหรับ การถ่ายทอดสด ณ ห้องจามจุรี ชั้น 11 โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ อาคารไทยวา 2    

เลขที่ 21/100  ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  ประเทศไทย 

 

นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 (ประธานฯ) ทั้งนี้ นายโฮ 

กวงปิง ยังด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัทด้วย 

 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลาเปิดประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจ านวน 28 ท่าน นับ

จ านวนหุ้นได้ 150,293,585 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.16 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจ านวน 166,682,701 

หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และเพื่อความสะดวกส าหรับท่านผู้ถือหุ้น 

ประธานฯ ได้เชิญ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ

กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบ

บัญชีของบริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งน าเสนอวาระต่างๆ ตั้งแต่วาระที่ 1 จนถึงวาระที่ 6 และทุกๆ วาระที่พึงมี

ต่อที่ประชุมเป็นภาษาไทย 

 

ดร.ชิงชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากข้อจ ากัดในการเดินทางจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้

กรรมการบางท่านไม่สามารถเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ อย่างไรก็ตาม กรรมการดังกล่าวได้เข้า

ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ 

 

ดร. ชิงชัย ได้แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในห้อง

ประชุมและที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้ 

 

กรรมการและผู้บรหิารทีเ่ข้ารว่มประชุมในหอ้งประชุม 

 

1. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์  

 

กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ 

และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. นางสาวศรินธร อุนยโกวิท กรรมการอิสระ  

3. นายโฮ กวง จิง กรรมการ 

4. นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ 

5. นายควน เชท ผู้อ านวยการ และเลขานุการบริษัท 

6. นายเอดมันด์ ตัน มิน ไฮ   ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ – หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 

7. นางอารีวรรณ์ ศรีวิชชุพงษ์   ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี และผู้ช่วยผู้อ านวยการ – ฝ่ายการเงิน  
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กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์  

 

1. นายธงชัย อานันโทไทย กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ และ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายเอเรียล พี วีร่า กรรมการอิสระ  

3. นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล กรรมการ 

4. นางโฮ เรน ยุง กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร 

5. นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

6. นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง   กรรมการ 

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน  มีกรรมการเข้าร่วมการประชุม 12 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ร้อยละ 100 

 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

นายเทพชล โกศล และทีมงานจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด ท าหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย  

 

ผู้สอบบัญชี 

นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  

 

ก่อนที่จะน าเสนอวาระต่างๆ ดร. ชิงชัย ได้ขอให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียง

ลงคะแนนส าหรับการประชุมนี้  

 

นางสาวรตินันท์ วงศ์วัชรานนท์ ตัวแทนเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

ส าหรับการประชุมนี้ ดังนี้ 

 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ หรือหนึ่งหุ้น

ต่อหนึ่งเสียง 

2. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบหมายให้ออกเสียงลงคะแนน เมื่อประธานแจ้ง

ให้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ที่ประชุมลงมติโดยออกเสียงลงคะแนนในระบบตามวาระที่เก่ียวข้อง ส าหรับผู้ถือหุ้น

ที่ประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด กรุณากดปุ่มสัญลักษณ์รูปกราฟ โดยเลือก

วาระนั้นๆ หรือ กดที่แถบแสดงสถานะการประชุมของวาระนั้น และให้ท าเครื่องหมายในช่อง “ไม่เห็นด้วย” 

หรือ“งดออกเสียง” ในโปรแกรมการลงคะแนน ทั้งนี้ เฉพาะกรณีคัสโตเดียนโปรดระบุจ านวนคะแนนเสียงใน  

แต่ละช่องที่ประสงค์จะลงคะแนน  

3. ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยในหนังสือมอบฉันทะที่ถือมานั้นผู้ถือหุ้นได้ออกเสียง

ลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในทุกวาระก่อนเริ่มการประชุมแล้ว ผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนใน

ระหว่างการประชุม เนื่องจากบริษัทได้เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ตั้งแต่ช่วงลงทะเบียนแล้ว  
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4. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนใน

ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ ต้อง

ออกเสียงลงคะแนนด้วยจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดว่า “เห็นด้วย” หรือ  “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” 

เท่าน้ัน 

5. คัสโตเดียนที่ได้รับแต่งต้ังโดยผู้ลงทุนในต่างประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด หรือแบ่งการออกเสียง

ลงคะแนนในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ สามารถแบ่งจ านวนคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” จ านวนคะแนนเสียงที่ ”ไม่เห็น

ด้วย” และจ านวนคะแนนเสียงที่ “งดออกเสียง” ได้   

6. ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 

บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจ านวนเสียงของท่านต่อมติที่น าเสนอ   

 

7.  ในการนับผลการลงคะแนนเสียง บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจาก

คะแนนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ  และคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง    

ที่เห็นด้วย 

8.  ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ก าหนดว่ามติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

1) ในกรณีปกติซึ่งได้แก่วาระที่ 1, 2, 3, 4.1 และ 5 ของหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ให้ถือ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด 

2) หากเป็นกรณีการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 4.2 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า     

2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

9.  คะแนนเสียงของจ านวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการล็อกอินเข้าร่วมประชุม และล็อคเอ้าค์

ออกจากห้องประชุมออนไลน์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่พร้อมกัน ดังนั้น จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่

ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

10.   ภายหลังการน าเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็น             

ที่เก่ียวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม  

1) หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถาม กรุณากดปุ่มยกมือ ในช่วงเวลาที่ท่านประธานเปิด

โอกาสให้ซักถาม เมื่อถึงล าดับของท่าน บริษัทจะส่งไมโครโฟนในระบบให้ท่าน ท าให้ปุ่มการใช้

ไมโครโฟนของท่านจะแสดงเป็นสีเขียว เมื่อประธานฯ เรียกให้ท่านซักถามได้ กรุณาแจ้งชื่อและ

นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

2) หากมีการกดปุ่มยกมือก่อนการเปิดให้ซักถาม เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้กดยกเลิก 

3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณา

น าไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม 

 

ดร. ชิงชัย ได้ด าเนินการเสนอวาระต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 

วาระที ่1  พจิารณาและรับรองรายงานการประชมุสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2563 

 

ดร. ชิงชัย ได้เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซึ่งได้ส่ง

ส าเนาให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอที่

ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
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ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม  

 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม

และออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 โดยมี

รายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี ้ 

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัติ 150,342,085 100.00% 

 ไม่อนุมัติ -ไม่มี- 0.00% 

 บัตรเสีย -ไม่มี- 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 150,342,085 100.00% 

 

 งดออกเสียง -ไม่มี-  

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 150,342,085  

 

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้าง

มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 2 พิจารณารบัทราบรายงานกิจการของบริษัท ส าหรับปี 2563 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี 

 

เพื่อความรวดเร็วในการด าเนินการประชุม ดร. ชิงชัย ได้เชิญ นางสาวอารีวรรณ์ ศรีวิชชุพงษ์         

ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี และผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายการเงิน น าเสนอรายงานกิจการของบริษัท 

และงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี 2563 ต่อที่ประชุมเป็นภาษาไทย  

 

นางสาวอารีวรรณ์  รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

 

ผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 

 

ภาพรวมในปี 2563 

บริษัทมีก าไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบ้ีย และภาษี และก่อนรายการพิเศษ 404 ล้านบาท เม่ือเทียบ

กับ 1,084 ล้านบาทในปี 2562 เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบอย่างมากจากการระบาดของโรคโค

วิด-19 และยังมีการปิดโรงแรมตามค าสั่งของส านักงานจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นการช่วยหยุดการ

แพร่กระจายของไวรัส  

 

ทั้งนี้ ท าให้กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุน จ านวน 947 ล้านบาทหลังหักรายการพิเศษในปี 2563 เทียบกับผล

ก าไร จ านวน 364 ล้านบาทในปี 2562 

 

ในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 บริษัทให้ความส าคัญใน 4 ด้าน ต่อไปนี ้
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1. มาตราการด้านความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน 

2. มาตราการการเก็บรักษาเงินสด 

3. การจัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวจากลูกค้าภายในประเทศ 

4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและผูกพันของพนักงาน 

 

กิจการโรงแรม  

 

ส าหรับอัตราการเข้าพักของโรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมแคชเซีย 

ภูเก็ต และโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ อัตราการเข้าพักและค่าห้องพักโดยเฉลี่ยลดลง เนื่องจากใน

ระหว่างปี บริษัทมีรายได้หลักจากนักท่องเที่ยวภายในประเทศเท่านั้น ส่งผลให้รายได้ต่อห้องพักในปี 

2563 ลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อน 

 

กิจการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 

การขายอสังหาริมทรัพย์ในลากูน่าภูเก็ต ได้รับผลกระทบจากจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่น้อยลง แต่

บริษัทมีเครือข่ายการขายในประเทศจีนที่ได้ตั้งขึ้นก่อนหน้าการระบาดของ Covid-19 ช่วยผลักดันให้

มียอดขายได้ในระดับหนึ่ง  

 

บริษัทมีการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย โดยมุ่งเน้น 

 กิจกรรมทางการขายแบบ online/ offline กับตลาดหลักของบริษัท เช่น ไทย จีน อินเดีย และ

รัสเซีย 

 การน าเสนออสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลายซึ่งครอบคลุมก าลังซื้อของลูกค้าทุกระดับ  

 โปรโมชั่นต่างๆ (เช่น แผนการจ่ายช าระแบบระยะยาวด้วยอัตราดอกเบ้ียต่ า สิทธิการเข้าพัก

โรงแรมในเครือ)   

 

ในปี 2563 บริษัทรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จ านวน 1,488 ล้านบาท และมีก าไรขั้นต้น 

710 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของรายได้ 

 

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมียอดขายที่รอการรับรู้รายได้ในอนาคตอีกจ านวน 2,473 ล้านบาท จาก

โครงการ สกายพาร์ค ดาวา และ อังสนา โอเชี่ยนวิว ซึ่งคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2564 และ 2565 

เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 หากไม่มีการยกเลิกสัญญา บริษัทคาดว่าจะมีเงินสดรับ

ประมาณ 1,000 ล้านบาท    

 

รายละเอียดกิจการของบริษัทปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อม

หนังสือนัดประชุมแล้ว การรายงานกิจการของบริษัท ส าหรับปี 2563 เป็นการรายงานเพื่อทราบจึงไม่มี

การลงมต ิ

 

ต่อจากนั้น นางสาวอารีวรรณ์ ได้รายงานผลการด าเนินงานทางการเงินของบริษัท ส าหรับปี 2563 ต่อที่

ประชุม 

 

นางสาวอารีวรรณ์ ได้สรุปสาระส าคัญของผลการด าเนินงานทางการเงินต่อที่ประชุม ตามที่ปรากฎใน    

งบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก       

ผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รวมทั้งได้วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย 

และผลก าไรของกลุ่มบริษัท  
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จากนั้น นางสาวอารีวรรณ์ ได้รายงานความคืบหน้าเก่ียวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งบริษัทได้

ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจในระยะยาวและเพื่อสร้างมูลค่า

ให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายก ากับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัท 

 

นางสาวอารีวรรณ์ แจ้งให้ที ่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิ ้นสุด ณ วันที ่ 31 

ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแล

กิจการ คณะกรรมการของบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ปรากฎในส่วน 

“งบการเงิน” ของรายงานประจ าปีที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติวาระนี้ 

 

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัท ส าหรับปี 2563 และมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอก

ฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบ

การเงินของบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัติ 150,342,085 100.00% 

 ไม่อนุมัติ 

 บัตรเสีย 
-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

0.00% 

0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 150,342,085 100.00% 

 

 งดออกเสียง ไม่มี-  

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 150,342,085  

 

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้าง

มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่3  พจิารณาและอนมุัติการจา่ยเงนิปันผล 

 

ดร. ชิงชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อพิจารณาถึงผลขาดทุนจ านวนมากของบริษัทและเพื่อเป็นการ

ส ารองเงินสดไว้ส าหรับช่วงที่สถานการณ์ไม่แน่นอน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 อนุมัติการ

งดจ่ายเงินปันผล ส าหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม 
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มติ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัติ 150,342,085 100.00% 

 ไม่อนุมัติ -ไม่มี- 0.00% 

 บัตรเสีย -ไม่มี- 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 150,342,085 99.99% 

   

 งดออกเสียง -ไม่มี-  

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 150,342,085  

 

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้าง

มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่4  พจิารณาเรือ่งเกีย่วกับกรรมการของบรษิทั 

 

 4.1 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงก าหนดออกตามวาระ 

 

ดร. ชิงชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 13 ก าหนดว่า ในการลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งกรรมการไม่ใช้คะแนนเสียงแบบสะสมและผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ

หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และข้อบังคับบริษัทข้อที่  14 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกจากต าแหน่ง

ไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2564 นี้ มีกรรมการที่ถึงก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 

 

1) นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบริษัท  และ 

ประธานกรรมการบริหาร                                                                      

2) นายธงชัย อานันโทไทย กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ 

และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                                

3) นางสาวศรินธร อุนยโกวิท กรรมการอิสระ 

4) นายเอเรียล พ ีวีร่า กรรมการอิสระ 

 

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถึงก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา

ด้วย 3 ของหนังสือนัดประชุม 
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ดร. ชิงชัย แจ้งที่ประชุมว่า จากความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการซึ่ง         

ถึงก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน  คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 

เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่ง        

ถึงก าหนดออกตามวาระในคราวน้ีทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีก

วาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

  

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม  

 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออก

เสียงลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงก าหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 

4 ท่าน ได้แก่ นายโฮ กวงปิง นายธงชัย อานันโทไทย นางสาวศรินธร อุนยโกวิท และ

นายเอเรียล พี วีร่า กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมี

รายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี ้

 

1)  นายโฮ กวงปิง 

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัติ 150,342,085 100.00% 

 ไม่อนุมัติ -ไม่มี- 0.00% 

 บัตรเสีย -ไม่มี- 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 150,342,085 100.00% 

 

 งดออกเสียง -ไม่มี-  

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 150,342,085  

 

2) นายธงชัย อานันโทไทย   

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัติ 150,342,085 100.00% 

 ไม่อนุมัติ -ไม่มี- 0.00% 

 บัตรเสีย -ไม่มี- 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 150,342,085 100.00% 

 

 งดออกเสียง -ไม่มี-  

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 150,342,085  
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3) นางสาวศรินธร อุนยโกวิท  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัติ 150,342,085 100.00% 

 ไม่อนุมัติ -ไม่มี- 0.00% 

 บัตรเสีย -ไม่มี- 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 150,342,085 100.00% 

 

 งดออกเสียง -ไม่มี-  

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 150,342,085  

 

4) นายเอเรียล พ ีวีร่า 

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัติ 150,342,085 100.00% 

 ไม่อนุมัติ -ไม่มี- 0.00% 

 บัตรเสีย -ไม่มี- 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 150,342,085 100.00% 

 

 งดออกเสียง -ไม่มี-  

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 150,342,085  

 

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

 4.2 พิจารณารับทราบค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท 

กรรมการทีด่ ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ 

และกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

ดร. ชิงชัย แจ้งที ่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ทบทวน

ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ โดยพิจารณาถึงผลกระทบอย่างรุนแรงของการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ต่อธุรกิจของบริษัท และเสนอให้ลดค่าตอบแทนลงในอัตราร้อยละ 15 จาก

อัตราในปีก ่อนหน้าของแต่ละต าแหน่ง ของคณะกรรมการบริษัท ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ และของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนที่น าเสนอเป็นตัวเลขที่ได้ปัดให้เป็นจ านวนเต็มหลักพันบาท 

โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนตามที่ปรากฏในตาราง ดังนี้ 
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คณะกรรมการบริษัท 

 

ต าแหนง่ 

ค่าตอบแทน                         

/ ครัง้การประชุม / ทา่น 

(บาท) 

บัตรก านลัสปาและแกลเลอรี ่  

/ ปี / ท่าน 

2564 2563 2564 2563 

ประธานกรรมการบริษัท 223,000 262,000  -  - 

กรรมการอิสระ 149,000 175,000 
2,000 เหรียญสหรัฐ  

(ประมาณ 60,000 บาท) 

กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร 149,000 175,000 
2,000 เหรียญสหรัฐ  

(ประมาณ 60,000 บาท) 

กรรมการ   98,000 115,000  -  - 

 

คณะกรรมการตรวสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ และ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

ต าแหนง่ 

ค่าตอบแทน 

/ ครัง้การประชุม / ทา่น (บาท) 

2564 2563 

ประธานกรรมการ 74,000 87,000 

สมาชิก 38,000 45,000 

 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 อนุมัติการ

ลดค่าตอบแทนกรรมการลงในอัตราร้อยละ 15 จากอัตราในปีก่อนหน้า ส าหรับค่าตอบแทน

กรรมการ ประจ าปี 2564 แยกเป็นรายประเภทและต าแหน่งของกรรมการที่ด ารงต าแหน่ง

ในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ 

และในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  หากค่าตอบแทนตามที่น าเสนอได้รับ

การอนุมัติ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีผลตั ้งแต่วันที ่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และเป็น

เช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น  

 

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม  

 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง

เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการลดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ     

ร้อยละ 15 ในแต่ละต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และในคณะกรรมการ

ตรวจสอบ บริหารความเสี ่ยง และก ากับดูแลกิจการ และในคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน จากอัตราในปีก่อนหน้าตามรายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการ

บริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี

จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดของผลการนับ

คะแนน ดังนี้ 
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ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัติ 150,342,085 100.00% 

 ไม่อนุมัติ -ไม่มี- 0.00% 

 งดออกเสียง -ไม่มี- 0.00% 

• บัตรเสีย -ไม่มี- 0.000% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
150,342,085 100.00% 

 

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการก าหนดค่าตอบแทนใดๆ 

ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้

ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่5 พจิารณาอนมุัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ีและการก าหนดคา่สอบบัญช ีส าหรับป ี2564 

 

ประธาน  แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ

ก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

แต่งตั้ง นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ 

มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 

และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกิด

ศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ นางก่ิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 ของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

ส าหรับปี 2564 โดยก าหนดค่าสอบบัญชี เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 600,000 บาท ทั้งนี้ ประวัติโดย

ย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือ

นัดประชุม รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้ 

(หน่วย : บาท) 

 2564 2563 

บริษัท 600,000 860,000 

บริษัท และบริษัทย่อย  6,600,000 9,240,000 

 

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม 

 

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม

และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 

2564 ตามรายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับ

คะแนน ดังนี้  

 



 
 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 หน้า 12/12 

บริษทั ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) 
 

     

LRH_2021_AGM minutes_T_final_clean  12/12 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัติ 150,342,085 100.00% 

 ไม่อนุมัติ -ไม่มี- 0.00% 

 บัตรเสีย -ไม่มี- 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 150,342,085 100.00% 

 

 งดออกเสียง -ไม่มี-  

รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 150,342,085  

 

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้าง

มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่6  พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ ทีเ่หมาะสม ถ้ามี 

 

ดร. ชิงชัย ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมหรือไม่ 

แตไ่ม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมอีก  

 

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องอื่นๆ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม 

 

หลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ดร. ชิงชัย ได้ส่งที่ประชุมกลับ

ให้ประธานฯ ที่ประชุม 

 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม และกล่าวปิดประชุม  

 

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจ านวน 29 ท่าน นับจ านวนหุ้นได้ 150,342,085 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

90.19 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจ านวน 166,682,701 หุ้น) 

ปิดประชุมเวลา 15.14 น. 

 
 

 

 

 

 

(นายโฮ กวงปงิ)                     

ประธานทีป่ระชุม 

                                          
                               

 

 

 

 

 

 (นายควน เชท) 

ผู้บันทึกการประชุม 
 


