หลักเกณฑ์ และวิธีการ
การให้ สทิ ธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผ้ ูถือหุ้นประจําปี 2555 ล่ วงหน้ า

เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที่ดีในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น บริ ษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด
(มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่ องที่เห็นว่าสําคัญและเป็ นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกําหนด ดังนี ้
หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ สทิ ธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผ้ ูถือหุ้นล่ วงหน้ า
1. คุณสมบัตขิ องผ้ ูถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้


เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทซึง่ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้น
รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้



ต้ องถือหุ้นในบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นข้ างต้ นอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนและยังคงถือหุ้นตาม
สัดส่วนดังกล่าวในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม



สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุในเอกสารแนบ 2

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผ้ ูถือหุ้นล่ วงหน้ า
2.1 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิไม่ บรรจุเรื่ องดังต่ อไปนีเ้ ป็ นระเบียบวาระการประชุม


เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่กํากับดูแล
การดําเนินงานของบริษัท หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท



เรื่ องที่นอกเหนืออํานาจที่บริ ษัทจะดําเนินการได้



เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อมิได้ ระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
พิจารณา หรื อเพื่ออนุมตั ิ



เรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทซึง่ ผู้ถือหุ้นไม่ได้ แสดงให้ เห็นถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่
ปกติของเรื่ องดังกล่าว



เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วน ตามข้ อ 1 หรื อผู้ถือหุ้นไม่ได้ ปฎิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
บริษัทกําหนดไว้ ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าตามข้ อ 2



เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผา่ นมา และได้ รับมติสนับสนุนด้ วย
เสียงที่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมด
้
โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้ เปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสําคัญ



กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

2.2 ขัน้ ตอนในการเสนอ


ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1 สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมโดยกรอก ”แบบเสนอเรื่ องเพื่อ
บรรจุเ ป็ นระเบี ย บวาระการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํ า ปี 2555” ตามเอกสารแนบ 1 ให้ ค รบถ้ ว นและ
ลงลายมือชื่อ พร้ อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ



กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้ องการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมในเรื่ องเดียวกัน ให้
ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้ อมูลในเอกสารแนบ 1 รายละ 1 ชุดและลงลายมือชื่อ พร้ อมแนบหลักฐานตาม
รายละเอียดที่ระบุแล้ วรวมเอกสารทังหมดเป็
้
นชุดเดียวกันและยื่นพร้ อมกันในคราวเดียว



กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระให้ จดั ทําเอกสารแนบ 1
จํานวน 1 ชุด ต่อ 1 วาระ และลงลายมือชื่อ พร้ อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุในแต่ละวาระ



จัดส่งต้ นฉบับพร้ อมแนบหลักฐานต่าง ๆ ที่ลงลายมือชื่อแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาตามที่
อยูด่ งั นี ้
เลขานุการบริษัท
บริษัท ลากนู่ า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 21/11, 21/12บี และ 21/13 อาคารไทยวาทาวเวอร์ 1 ชัน้ 6
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120



หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ ที่ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0 2677 4455

2.3 ระยะเวลาในการยื่นเสนอ
วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2554 ทังนี
้ ้ บริษัทจะถือวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้ าซองเป็ นสําคัญ

ขัน้ ตอนการพิจารณา


คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยงจะพิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอให้ บรรจุเป็ นระเบียบวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้นและให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา



คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอให้ บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม ซึง่ จะต้ อง
ไม่มีลกั ษณะเข้ าข่ายตามเรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุมตามข้ อ 2.1 ของหลักเกณฑ์และวิธีการให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
้ ้ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็ นที่สดุ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า ทังนี



เรื่ องที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555



เรื่ องที่ ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท จะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบพร้ อมชี แ้ จงเหตุผลในที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น

-----------------------------------------

