วันที 22 มีนาคม 2556
เรือง

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2556

เรียน

ท่ านผู้ถอื หุ้น
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)

สิงทีส่งมาด้ วย

1.
2.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2555
รายงานประจําปี 2555 และงบการเงินของบริษัท สําหรับปี สิน1 สุดวันที 31 ธันวาคม
2555 (CD-ROM)
3. ข้ อมูลของผู้ท ไี ด้ รับการเสนอชือเพือเลือกตัง1 กลับเข้ าเป็ นกรรมการบริษัท
3.1 กรรมการทีไม่ ได้ เป็ นกรรมการอิสระ
3.2 กรรมการทีเป็ นกรรมการอิสระ
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่ อยของบริษัท
6. ประวัตผิ ้ สู อบบัญชี
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. ประวัตกิ รรมการอิสระทีได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถอื หุ้น
ทีไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม
9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม
10. ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
11. แผนทีโรงแรมบันยัน ทรี กรุ งเทพ
12. แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจําปี

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 ของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) (บริษัท)
ได้ ถกู กําหนดให้ มขี ึ 5นตามกําหนดการต่อไปนี 5:
วันและเวลา

: วันพฤหัสบดีที 25 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น.

สถานที

: ห้ องบันยันบอลรูม ชัน5 10 โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ
21/100 อาคารไทยวา 2 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
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โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี 5
1.

พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2555 ของบริ ษัทได้ ถูกจัดขึน5 เมือวันศุกร์ ที
27 เมษายน 2555 โดยมีสาํ เนารายงานการประชุมซึงได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริงตามสิงทีส่งมาด้ วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนําเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 ให้ การรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555

2.

พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรับปี 2555
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานกิจการของบริ ษัท สําหรับปี 2555 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ รายละเอียดตาม
ทีปรากฏในรายงานประจําปี ซงได้
ึ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมนี 5 ตามสิงทีส่งมาด้ วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 รับทราบรายงานกิจการ
ของบริษัท สําหรับปี 2555

3.

พิจารณาและอนุ มัตงิ บการเงินของบริ ษัท สําหรั บปี สิน1 สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 ซึงผ่ านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้ อมรายงานผู้สอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: ข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อที 36 กําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทํางบการเงิน ณ วันสิ 5นสุดของ
รอบปี บัญชีของบริ ษัททีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบการเงินของ
บริ ษัท สําหรับปี สิ 5นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 ซึงได้ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสียงและคณะกรรมการของบริ ษัท และได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว ตามทีปรากฎ
ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจําปี (หน้ า 108-167) ตามสิงทีส่งมาด้ วย 2 ซึงสรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี 5
(หน่วย : ล้ านบาท)

สินทรัพย์รวม
หนี 5สินรวม
รายได้ รวม
กําไร / (ขาดทุน) สุทธิ
กําไร / (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

19,405
4,730
4,299
41
0.25

6,058
1,026
319
(43 )
(0.26 )
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ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนําเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 อนุมตั งิ บการเงินของ
บริษัท สําหรับปี สิ 5นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 ซึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้ อมรายงานของ
ผู้สอบบัญชี
4.

พิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปั นผล
ั 5 5น 41.39
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: จากผลการดําเนินงานในรอบปี 2555 ทีผ่านมา บริษัทมีกําไรสุทธิทงสิ
ล้ านบาท ตามทีปรากฏในงบกําไรขาดทุนของงบการเงินรวม สําหรับปี สิ 5นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 ซึงผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ ว
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท ประกอบไปด้ วย 2 ส่วน ดังนี 5
1)

ส่วนคงที คิดเป็ นหนึงในสามของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม สําหรับปี ทสามารถจั
ี
ดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้น
และ

2)

ส่ว นผัน แปร ซึงจะขึน5 อยู่กับ ดุล ยพินิ จ ของคณะกรรมการบริ ษั ทจากการพิ จ ารณาถึ ง เงิ นสดที มีอ ยู่
หลังจากทีได้ คํานึงถึงค่าใช้ จ่ายฝ่ ายทุนรายการใหญ่ๆ และข้ อตกลงในการชําระหนี 5คืนในปี ต่อไป

ข้ อบังคับของบริษัทข้ อที 39 กําหนดให้ บริษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึงไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี ของบริษัทหักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี 5จะมี
จํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการ: เมือพิจารณาจากกําไรสุทธิของงบการเงินรวมดังกล่าว ประกอบกับแผนการ
ขยายงานและข้ อตกลงในการชําระหนีข5 องบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรนําเสนอทีประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 จัดสรรเงินกําไรสะสม สําหรับงวดปี สิ 5นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 เป็ นดังนี 5
ก).

เงินปั นผลจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา 0.125 บาทต่อหุ้น สําหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็ นเงินปั นผลจ่าย
ทังสิ
+ +น 20,835,338 บาท

ข).

เงินกําไรสะสมที-เหลือ ให้ เป็ นเงินกําไรสะสมต่อไป

บริษัทจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทีมีรายชือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที 7 พฤษภาคม
2556 ซึงเป็ นวันทีคณะกรรมการกําหนดให้ เป็ นวันกําหนดรายชือ (Record Date) ทีมีสทิ ธิรับเงินปั นผล และ
กําหนดให้ วนั ที 8 พฤษภาคม 2556 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพือให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 23 พฤษภาคม 2556
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ทังนี
+ + เงินปั นผลทีเสนอให้ จ่ายสําหรับปี สิ 5นสุด วันที 31 ธันวาคม 2555 ดังกล่าวสอดคล้ องกับนโยบายการจ่าย
เงินปั นผลของบริ ษัทและคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิ ของงบการเงินรวม รายละเอียด
เปรียบเทียบปรากฏตามตารางดังนี 5
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล

2555

2554

1) กําไร / (ขาดทุน) สุทธิของงบการเงินรวม (ล้ านบาท)

41.39

(223.57)

2) จํานวนหุ้นทีออกจําหน่ายและชําระแล้ ว (ล้ านหุ้น)
3) เงินปั นผลจ่าย

167

167

0.125

-

20.84
50%

-

•
•

เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)
เงินปั นผลประจําปี (บาท/หุ้น)

4) รวมเงินปั นผลจ่าย (ล้ านบาท)
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกําไรสุทธิของงบการเงินรวม

5.

พิจารณาและอนุมัตเิ รืองเกียวกับกรรมการของบริษัท
5.1

เลือกตัง1 กรรมการแทนกรรมการทีถงึ กําหนดออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: ข้ อบังคับบริ ษัทข้ อที 14 กําหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ นอัตราหนึงในสาม และกรรมการทีออกจากตําแหน่งไปนันอาจได้
5
รับ
เลือกตังเข้
5 ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 นี 5 มีกรรมการทีถึง
กําหนดออกตามวาระจํานวน 4 ท่าน ได้ แก่
1)

นายสุรพล สุปรัชญา

รองประธานกรรมการบริษัท

2)

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

3)

นายโฮ เรน ฮวา

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสียง และ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ

4)

นายเอ็ดดี + ซี ฮอก ไล

กรรมการ

กระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการบริษัท ได้ ผ่านการกลันกรองจากคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน ซึงได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้ านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้ าน
คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชียวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะ
กรรมการบริษัทในช่วงทีผ่านมาก่อนทีจะเสนอแนะให้ คณะกรรมการนําเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
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จากประสบการณ์ ความรู้ และการอุทิศตนของกรรมการทีถึงกําหนดออกตามวาระทัง5 4 ท่านให้ แก่
บริ ษัททีผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ เสนอแนะให้ คณะกรรมการเสนอชือ
กรรมการทีถึงกําหนดออกตามวาระทัง5 4 ท่านข้ างต้ นกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไปอีก
วาระหนึง
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนําเสนอทีป- ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 อนุมตั ิการ
เลือกตังกรรมการซึ
+
ง- ถึงกําหนดออกตามวาระในคราวนี +ทัง+ 4 ท่าน ได้ แก่ นายสุรพล สุปรัชญา ดร. ชิงชัย
หาญเจนลักษณ์ นายโฮ เรน ฮวา และนายเอ็ดดี + ซี ฮอก ไล กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไป
อีกวาระหนึง- ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทังนี
5 5 ประวัตโิ ดยย่อ
ของกรรมการทีถึงกําหนดออกตามวาระทัง5 4 ท่าน ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 3
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 4
5.2

ค่ าตอบแทนสําหรั บกรรมการทีดํารงตําแหน่ งในคณะกรรมการของบริ ษัท กรรมการทีดํารง
ตําแหน่ งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสียง และกรรมการทีดาํ รงตําแหน่ งใน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: ข้ อบังคับบริษัทข้ อที 28 และ 32 กําหนดให้ บรรดาค่าตอบแทนใดๆ ทีจะจ่าย
ให้ แก่กรรมการ ให้ เป็ นไปตามมติของทีประชุมผู้ถือหุ้นทีอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
5
้ ถือหุ้นทีมาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ตามทีได้ นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555 เมือวันที 27 เมษายน 2555 ค่าตอบแทน
กรรมการในปี 2555 ยัง คงเป็ นไปตามวงเงิ น เดิ ม ตามที ได้ รั บ อนุมัติ จ ากที ประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น
ประจําปี 2554
ดังนัน5 ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการทุกท่านซึงดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการทุกท่าน
ซึงดํารงตํ าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสียง และกรรมการทุกท่า นซึงดํารง
ตําแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนยังคงเป็ นวงเงินรวมทังสิ
5 5นไม่เกิน 9.9 ล้ านบาท
ต่อปี โดยมีผลตังแต่
5 วนั ที 1 มกราคม 2555 เป็ นต้ นไป และเป็ นเช่นนี 5ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าทีประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะมีมติเป็ นอย่างอืน และมอบอํานาจให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ ษัท
ในการกําหนดรายละเอียด และค่าตอบแทนทีจะจ่ายให้ แก่กรรมการบริ ษัทแต่ละท่าน กรรมการทีดํารง
ตําแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสียง และ/หรื อ ในคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนแต่ละท่าน ตามทีคณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร ซึงเป็ นไปตามมติทีได้ รับอนุมตั ิ
จากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ ทบทวนค่าตอบแทนสําหรับกรรมการดังกล่าวข้ างต้ น
โดยพิจารณาถึ งความเหมาะสมเมือเทียบกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความรั บผิดชอบของ
กรรมการในแต่ละตําแหน่ง และเสนอให้ เพิมค่าตอบแทนอีกประมาณร้ อยละ 3 จากอัตราในปี ก่อนหน้ า
ในแต่ละตําแหน่งของกรรมการบริ ษัท และในแต่ละตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หาร
ความเสียง และของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทีกําหนดโดยคณะกรรมการบริ ษัท
ตามวงเงินค่าตอบแทนในปี 2555 ซึงเป็ นวงเงินเดิมตามทีได้ รับอนุมัติจากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2554 นอกจากนัน5 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ เสนอค่าตอบแทนสําหรับ
ตําแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท ซึงเป็ นตําแหน่งทีได้ รับการแต่งตังใหม่
5 ด้วย
ทังนี
5 5 เพือยกระดับการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษัท คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
เห็นสมควรเปลียนแปลงรู ปแบบค่าตอบแทนกรรมการทีจะนําเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
จากเดิมทีเสนอในรูปวงเงินรวมต่อปี สําหรับทุกตําแหน่งของกรรมการโดยมอบอํานาจให้ คณะกรรมการ
เป็ นผู้กําหนดรายละเอียด เป็ นการเสนอให้ ทประชุ
ี มผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนแยกเป็ นรายประเภท
และตํา แหน่ง ของกรรมการบริ ษัท ในแต่ละประเภทและตํา แหน่งของกรรมการที ดํ ารงตํา แหน่ง ใน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสียง และในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนทีนําเสนอตามรูปแบบใหม่ ดังนี 5
คณะกรรมการบริษัท
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัท
รองประธานกรรมการบริ ษัท*
กรรมการอิสระ

บัตรกํานัลสปาและแกลเลอรี
ค่ าตอบแทน
/ ปี / ท่ าน
/ ครัง1 การประชุม / ท่ าน (บาท)
2556
2555**
2556
2555
241,000
234,000
200,000
2,000 เหรี ยญสหรัฐ
161,000
156,000
(ประมาณ 60,000 บาท)

กรรมการทีมิได้ เป็ นผู้บริ หาร

161,000

156,000

กรรมการบริ หาร

105,000

102,000

2,000 เหรี ยญสหรัฐ

(ประมาณ 60,000 บาท)

-

-

* ตําแหน่งใหม่อนุมตั โิ ดยทีประชุมคณะกรรมการบริษัท เมือวันที 22 กุมภาพันธ์ 2556

คณะกรรมการตรวสอบและบริหารความเสียง
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
สมาชิก

ค่ าตอบแทน
/ ครัง1 การประชุม / ท่ าน (บาท)
2556
2555**
80,000
41,000

78,000
40,000
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
สมาชิก

ค่ าตอบแทน
/ ครัง1 การประชุม / ท่ าน (บาท)
2556
2555**
80,000
41,000

78,000
40,000

** ค่าตอบแทนทีกําหนดโดยคณะกรรมการบริ ษัท ตามมติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554 ซึงมิได้ เปลียนแปลงในปี 2555

หากค่าตอบแทนตามทีนําเสนอได้ รับการอนุมัติ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีผลตังแต่
5 วันที 1 มกราคม
2556 เป็ นต้ นไปและเป็ นเช่นนี 5ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะมีมติเป็ นอย่าง
อืน แต่หากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 ไม่อนุมตั ิค่าตอบแทนตามทีเสนอ ค่าตอบแทนกรรมการ
ในปี 2555 ซึงเป็ นวงเงินเดิมทีได้ รับอนุมตั ติ ามมติทประชุ
ี มสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554 จะยังคงมีผลต่อไป
ความเห็ น คณะกรรมการ: เห็ น สมควรนํ า เสนอที ประชุมสามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํ า ปี 2556 อนุมัติ
ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการซึงดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการซึงดํารงตําแหน่งใน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสียง และกรรมการซึงดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน ตามรายละเอียดทีเสนอแนะโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ข้ างต้ น
หน้ าทีและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสียงและคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 5 และรายละเอียดค่าตอบแทนทีจ่ายให้ แก่
กรรมการแต่ละท่านในปี 2555 ปรากฏในส่วน “รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืนใดทีได้ รับ
ในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2555” ของรายงานประจําปี (หน้ า 76) ตามสิงทีส่งมาด้ วย 2
6.

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง1 ผู้สอบบัญชี และการกําหนดค่ าสอบบัญชี สําหรับปี 2556
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: มาตรา 120 พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ แต่งตัง5
ผู้สอบบัญ ชี และกํ าหนดค่ าสอบบัญชี ใ นการประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นทุก ปี ซึงการคัด เลือ กผู้ส อบบัญ ชี และ
กํ า หนดค่ า สอบบั ญ ชี ได้ ผ่ า นการกลันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี ยงและ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสียงได้ เ สนอให้ แ ต่ ง ตัง5 นายโสภณ เพิมศิ ริ วัล ลภ ผู้ส อบบัญ ชี
รับอนุญาตเลขที 3182 และ/หรื อ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3516 และ/หรื อ
นางสาวพิมพ์ ใจ มานิตขจรกิ จ ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญาตเลขที 4521 และ/หรื อ นางสาวรสพร เดชอาคม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5659 ของบริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
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สําหรับปี 2556 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2556 เป็ นจํานวนเงินทังสิ
5 5นไม่เกิน 670,000 บาท ซึงเท่ากับ
ค่าสอบบัญชีทีได้ รับอนุมตั ใิ นปี 2554 และปี 2555 ทังนี
5 5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีเพียงค่าสอบบัญชีเท่านัน5
บริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด มีผลการดําเนินงานทีดีตลอดระยะเวลาทีผ่านมา และคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริ หารความเสียงและคณะกรรมการบริ ษั ท มีความพึงพอใจกับผลการดํ าเนิ น งานดังกล่า ว
นอกจากนัน5 ผู้สอบบัญชีทงั 5 4 ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทย่อย / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อ ผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด สําหรับค่าบริ การอืน (Non-Audit Fees) บริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยไม่มีการจ่ ายค่าบริ การอืนให้ สํานักงานสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชีทัง5 4 ท่านสังกัด หรื อ บุคคล หรื อ
กิจการทีเกียวข้ องกับผู้สอบบัญชีทงั 5 4 ท่านแต่อย่างใดในรอบปี สิ 5นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 ทีผ่านมา เพือ
ประโยชน์สาํ หรับผู้ถือหุ้น บริษัทได้ จดั ส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทงั 5 4 ท่าน มาพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
นี 5 ตามสิงทีส่งมาด้ วย 6 และรายละเอียดค่าตอบแทนทีจ่ายให้ แก่ บริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ใน
ปี 2555 ปรากฏในส่วน “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ของรายงานประจําปี (หน้ า 168) ตามสิงทีส่งมาด้ วย 2
นายโสภณ เพิ-มศิริวลั ลภ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในปี 2549-2553 นางสาว รุ้ งนภา เลิศสุวรรณกุล เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในปี 2554-2555 ส่วนนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ และนางสาวรสพร เดชอาคม ไม่เคย
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ซึงตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กําหนดให้ สามารถแต่งตังบุ
5 คคลทีเป็ นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ ทําหน้ าทีไม่เกิน 5 รอบปี บัญชีตดิ ต่อกัน และในกรณี
ทีผู้สอบบัญชี คนเดิมทําหน้ าทีครบ 5 รอบปี บัญชี ติดต่อกัน บริ ษัทจะแต่งตัง5 ผู้สอบบัญชีคนเดิมนัน5 ได้ เมือพ้ น
ระยะเวลาอย่างน้ อย 2 รอบปี บัญชีตดิ ต่อกัน
อนึง- บริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสํานักงานสอบบัญชีของ
บริษัทย่อย / บริษัทร่วมของบริษัทโดยส่วนใหญ่
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนําเสนอทีป- ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 แต่ ง ตั ง+ นายโสภณ
เพิมศิริ วัล ลภ ผู้สอบบัญชี รับ อนุญาตเลขที 3182 และ/หรื อ นางสาวรุ้ งนภา เลิศ สุว รรณกุล ผู้ส อบบัญ ชี
รับอนุญาตเลขที 3516 และ/หรื อ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4521 และ/หรื อ
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5659 ของบริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สําหรับปี 2556 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีทงปี
ั + เป็ นจํานวนเงินทังสิ
+ +นไม่เกิน 670,000 บาท
7.

พิจารณาเรืองอืนๆ ทีเหมาะสม ถ้ ามี

จึงเรี ยนมาเพือโปรดเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าวข้ างต้ น โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้ ผ้ ถู ื อหุ้น
ลงทะเบียนตังแต่
5 เวลา 13.30 น. ในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2556 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ทุกท่านต้ องนําเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมตามสิงทีส่งมาด้ วย 9 มาแสดงเพือลงทะเบียน
ในวันประชุมด้ วย
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ในกรณีทีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
5 คคลอืนเข้ าร่ วมประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท โปรดกรอกข้ อความ ลงลายมือชือ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. สําหรับผู้ถือหุ้น
ต่างชาติซงได้
ึ แต่งตังให้
5 คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ท่านสามารถเลือกใช้ หนังสือ
มอบฉันทะได้ ทงั 5 แบบ ข. หรื อ แบบ ค. โดยหนังสือมอบฉันทะทังแบบ
5
ข. และ แบบ ค. เป็ นไปตามสิงทีส่งมาด้ วย 7
หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ กับกรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ หรื อ
นายวุ ฒิพล สุ ริยาวั ฒน์ กรรมการอิสระของบริ ษัทได้ รายละเอียดประวัติข อง ดร. ชิ งชัย หาญเจนลักษณ์ และ
นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ปรากฎตามสิงทีส่งมาด้ วย 8 ทัง5 นี 5 โปรดส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพร้ อมทัง5 เอกสารและ
หลักฐานต่อเลขานุการบริษัทก่อนเริมการประชุม หรืออาจส่งทางไปรษณีย์มาตามทีอยู่ของบริษัท
บริษัทได้ กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 ในวันที 12 มีนาคม 2556
และให้ รวบรวมรายชือตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที 13 มีนาคม
2556
บริ ษัทได้ จัดทํารายงานประจําปี 2555 ในรู ปแบบซีดีรอม โดยจัดส่งให้ กับผู้ถือ หุ้นพร้ อมหนังสือเชิ ญประชุม
ในครัง5 นี 5ตามสิงทีส่งมาด้ วย 2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี ในรูปแบบหนังสือ โปรด
กรอกแบบฟอร์ มขอรับรายงานประจําปี ตามสิงทีส่งมาด้ วย 12 และส่งมายังเลขานุการบริ ษัททางโทรสารทีหมายเลข
(0) 2285 0733 หรือติตต่อทางโทรศัพท์ทหมายเลข
ี
(0) 2677 4455 ต่อ 295
ทังนี
5 5 บริษัทจะดําเนินการประชุมตามรายละเอียดตามสิงทีส่งมาด้ วย 10 และเพือเป็ นการอํานวยความสะดวก
แก่ผ้ ถู ือหุ้นในการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคําถามทีต้ องการให้ บริ ษัทชีแ5 จงในการ
ประชุมครัง5 นี 5 สามารถจัดส่งคําถามล่วงหน้ าได้ ที ir@lagunaresorts.com หรือทางโทรสารทีหมายเลข (0) 2285 0733

ขอแสดงความนับถือ
โดยคําสังคณะกรรมการบริษัท

(นายสจ๊ วต เรดดิง1 )
รองกรรมการผู้จัดการ
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