วันที่ 20 มีนาคม 2560

เรื่อง

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2560

เรียน

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

สิ่งที่ส่งมาด้ วย

1.
2.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2559
รายงานประจาปี 2559 และงบการเงินของบริษัท สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 (CD-ROM)
3. ข้ อมูลของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กลับเข้ าเป็ นกรรมการบริษัท
3.1 กรรมการที่ไม่ ได้ เป็ นกรรมการอิสระ
3.2 กรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระ
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่ อยของบริษัท
6. ประวัติผ้ สู อบบัญชี
7. แบบหนังสือมอบฉันทะ
8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถอื หุ้น
ที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม
9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม
10. ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
11. แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุ งเทพ
12. แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจาปี 2559

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ของบริ ษัท ลากูนา่ รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน) (บริษัท)
ได้ ถกู กาหนดให้ มีขึ ้นตามกาหนดการต่อไปนี ้:
วันและเวลา

: วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น.

สถานที่

: ห้ องบันยัน บอลรูม ชัน้ 10 โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ
21/100 อาคารไทยวา 2 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
1.

พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2559
ข้ อ เท็ จจริ ง และเหตุ ผล: การประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ ำปี 2559 ของบริ ษั ท ได้ ถูก จัด ขึน้ เมื่อ วัน อัง คารที่
26 เมษายน 2559 โดยมีสาเนารายงานการประชุมซึง่ ได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ให้ การรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
คะแนนเสียงในการลงมติ : วาระนีต้ ้ องผ่านด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 32 (1)

2.

พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สาหรับปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานกิจกำรของบริษัท สาหรับปี 2559 เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ มีรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจาปี ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมนี ้ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เพื่อรับทราบรายงานกิจการ
ของบริ ษัท สาหรับปี 2559
คะแนนเสียงในการลงมติ : ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี ้ เนื่องจากเป็ นการรายงานกิจการของบริ ษัทให้
ผู้ถือหุ้นรับทราบ

3.

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี พร้ อมรายงานผู้สอบบัญชี
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 36 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทางบการเงิน ณ วันสิ ้นสุดของ
รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัทที่ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท
สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ งและคณะกรรมการของบริ ษัท ตามที่ปรากฎในส่วน “งบการเงิน” ของ
รายงานประจาปี (หน้ า 108-176) ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 ซึง่ สรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้

หน้ า 2/9
หน้ า 2/9

(หน่วย : ล้ านบาท)

สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
รายได้ รวม
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินรวม
20,725
8,040
5,342
378
2.28

งบการเงินเฉพาะกิจการ
6,749
1,184
990
652
3.91

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 อนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท
สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้ อมรายงานของผู้สอบบัญชี
คะแนนเสียงในการลงมติ : วาระนีต้ ้ องผ่านด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 32 (1)
4.

พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผ ล: จากผลการดาเนินงานในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา บริ ษัทมีกาไรสุทธิทงสิ
ั ้ ้น 378 ล้ านบาท
ตามที่ปรากฏในงบกาไรขาดทุนของงบการเงินรวม สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีแล้ ว
นโยบายเงินปั นผลของบริ ษัท คือ การมุ่งมัน่ ที่จะเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น และสนับสนุนผู้ถือหุ้นให้ ลงทุนใน
บริ ษัทอย่างยาวนาน ด้ วยการจ่ายเงินปั นผลที่มีอตั ราการเติบโตต่อปี ที่สามารถคาดการณ์ ได้ และมิได้ รับผลกระทบ
จากความผันผวนของกาไร ด้ วยวัตถุประสงค์ดงั กล่าว นโยบายเงินปั นผลของบริ ษัทจึงเป็ นไปตามหลักการของความ
มีเสถียรภาพ การคาดการณ์ได้ และการเติบโตที่บริ หารจัดการได้ แนวทางเป็ นดังนี ้


ความมีเสถียรภาพ
บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี เว้ นแต่กรณีที่บริ ษัทเผชิญกับผลขาดทุนอย่างรุ นแรง เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น มิได้ รับ
ผลกระทบจากความผันผวนของกาไรในแต่ละปี



การคาดการณ์ได้
ผู้ถือหุ้นสามารถคาดคะเนถึงเงินปั นผลที่จะได้ รับในแต่ละปี ได้ ซึ่งอาจจะทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถวางแผนบริ หาร
จัดการรูปแบบสัดส่วนการลงทุนของตนเองได้ ดียิ่งขึ ้น



การเติบโตที่บริ หารจัดการได้
บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะจ่ายเงินปั นผลเพิ่มขึ ้นในแต่ละปี และมีความผันแปรน้ อยที่ สดุ ภายใต้ กรอบที่กาหนดกว้ างๆ แต่
ต้ องเป็ นอัตราส่วนที่แปรผันตามผลกาไรจากการดาเนินงานที่เกิดขึ ้นจริ งของบริ ษัท เงินสด และการประมาณการ
กระแสเงินสด
หน้ า 3/9
หน้ า 3/9

ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 39 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี สว่ นหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี ของบริ ษัทหักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
เมื่ อ วัน ที่ 10 สิ ง หำคม 2559 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 3/2559 ได้ มี ม ติ อ นุมัติ ก ำรจ่ ำ ยเงิ น ปั น ผล
ระหว่ำงกำลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรำ 0.12 บำทต่อหุ้น รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ำยทังสิ
้ ้น 20,001,924.12 บำท ซึ่งบริ ษัท
ได้ จ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วเมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2559 ส่วนเงินกำไรสะสมที่เหลือให้ เป็ นเงินกำไร
สะสมต่อไป
ความเห็นของคณะกรรมการ: เมื่อพิจารณาจากการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตรา 0.12 บาทในเดือน
กันยายน 2559 และกาไรสุทธิ ของงบการเงินรวมดังกล่าว ประกอบกับแผนการขยายงานและข้ อตกลงในการชาระ
หนี ้ของบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 จัดสรรเงินกาไรสะสม
สาหรับงวดปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นดังนี ้
ก).
ข).

เงินปั นผลประจำปี จ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรำ 0.26 บำทต่อหุ้น สำหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็ นเงินปั นผล
จ่ำยทังสิ
้ ้น 43,337,502.26 บำท
เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้ เป็ นเงินกำไรสะสมต่อไป

ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่ต้องจัดสรรกาไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสารองนี ม้ ีจานวนถึงร้ อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็ นวันที่คณะกรรมการกาหนดให้ เป็ นวันกาหนดรายชื่อ (Record
Date) ผู้ที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล และกาหนดให้ วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2560 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ทัง้ นี ้ เงิ นปั นผลที่เสนอให้ จ่ายสอดคล้ องกับนโยบายเงิ นปั นผลของบริ ษัท โดยเงิ นปั นผลระหว่างกาลและอัตรา
เงินปั นผลประจาปี ที่เสนอให้ จ่ายสาหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังกล่าว คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 17
ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม รายละเอียดเปรี ยบเทียบปรากฏตามตาราง ดังนี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล

2559

2558

1) กาไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้ านบาท)

378

175

2) จานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ ว (ล้ านหุ้น)

167

167

3) เงินปั นผลจ่ายรวม

0.38

0.36



เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)

0.12

-



เงินปั นผลประจาปี (บาท/หุ้น)

0.26

0.36

63.34

60.01

17%

34%

4) รวมเงินปั นผลจ่าย (ล้ านบาท)
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิของงบการเงินรวม
6)

หน้ า 4/9
หน้ า 4/9

คะแนนเสียงในการลงมติ : วาระนีต้ ้ องผ่านด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 32 (1)
5.

พิจารณาและอนุมตั ิเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท
5.1

การเลือกตัง้ กรรมการแทนที่กรรมการที่ถงึ กาหนดออกตามวาระ
ข้ อเท็จ จริ งและเหตุ ผล: ข้ อ บัง คับ บริ ษั ทข้ อที่ 14 กาหนดว่า ในการประชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้นประจาปี
ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นอัตราหนึ่งในสาม และกรรมการที่ออกจากตาแหน่งไปนัน้ อาจได้ รั บ
เลือ กตัง้ เข้ า มาเป็ น กรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2560 นี ้ มี ก รรมการ
ที่ถึงกาหนดออกตามวาระจานวน 4 ท่าน ได้ แก่
1)

นำยวุฒิพล สุริยาภิวฒ
ั น์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ ง
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

2)

นายโฮ กวงจิง

กรรมการ

3)

นายชานคราร์ ชานดราน

กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ

4)

นำยสจ๊ วต เดวิด เรดดิ ้ง

กรรมการ

กระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการบริ ษัท ได้ ผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้ านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้ านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิช าชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการ
บริ ษัทในช่วงที่ผา่ นมาก่อนที่จะเสนอแนะให้ คณะกรรมการพิจารณาและนาเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
จากความเชี่ ย วชาญ ความรู้ และประสบการณ์ ข องกรรมการที่ ถึ ง ก าหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่ า น
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ เสนอแนะให้ คณะกรรมการเสนอชื่อกรรมการที่ถึงกาหนด
ออกตามวาระทัง้ 4 ท่านข้ างต้ นกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 อนุมตั ิกำรเลือกตัง้
กรรมกำรซึ่งถึงกำหนดออกตำมวำระในครำวนีท้ งั ้ 4 ท่ำน ได้ แก่ นำยวุฒิพล สุริยาภิวฒ
ั น์ นายโฮ กวงจิ ง
นายชานคราร์ ชานดราน และนำยสจ๊ วต เดวิด เรดดิ ้ง กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัทต่อไปอีกวำระ
หนึง่ ตำมกำรเสนอแนะของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ทังนี
้ ้ ประวัติโดยย่อของกรรมการ
ที่ถึงกาหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
นิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
คะแนนเสี ย งในการลงมติ : วาระนีต้ ้ อ งผ่านด้ ว ยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถือ หุ้น ซึ่งมาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 32 (1)
หน้ า 5/9
หน้ า 5/9

5.2

ค่ า ตอบแทนส าหรั บ กรรมการที่ ด ารงต าแหน่ งในคณะกรรมการของบริ ษั ท กรรมการที่ ด ารง
ตาแหน่ ง ในคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ย ง และกรรมการที่ด ารงตาแหน่ งใน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: ข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อที่ 28 และ 32 กาหนดให้ ค่าตอบแทนใดๆ ที่จะจ่ายให้ แก่
กรรมการ ให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ค่า ตอบแทนประจาปี 2559 สาหรั บ กรรมการแยกเป็ น รายประเภท และต าแหน่ง ของกรรมการที่ ดารง
ตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัท รายประเภทและตาแหน่งของกรรมการที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง และในคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ยังคงอัตราและ
รู ปแบบของค่าตอบแทนตามที่ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 และจะเป็ นเช่นนี ้
ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จะมีมติเป็ นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน
ที่ได้ รับการอนุมตั ิในแต่ละตาแหน่ง ตามที่ปรากฎในตารางเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนถัดไป
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ ทบทวนค่าตอบแทนสาหรับกรรมการดังกล่าวข้ างต้ น โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมเมื่อเทียบกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความรั บผิดชอบของกรรมการ
ในแต่ละตาแหน่ง และเสนอให้ เพิ่มค่าตอบแทนในอัตราประมาณร้ อยละ 1 จากอัตราในปี ก่อนหน้ า ในแต่ละ
ตาแหน่งของคณะกรรมการบริ ษัท และในแต่ละตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง
และของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนที่นาเสนอเป็ นตัวเลขที่ได้ ปัดให้ เป็ น
จานวนเต็มหลักพันบาท มีรายละเอียดเปรี ยบเทียบค่าตอบแทน ตามที่ปรากฎในตาราง ดังนี ้
คณะกรรมการบริษัท
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระ

บัตรกานัลสปาและแกลเลอรี่
ค่ าตอบแทน
/ ปี / ท่ าน
/ ครัง้ การประชุม / ท่ าน (บาท)
2560
2559
2560
2559
256,000
253,000
2,000 เหรี ยญสหรัฐ
171,000
169,000
(ประมาณ 70,000 บาท)

กรรมการที่มิใช่ผ้ บู ริ หาร

171,000

169,000

กรรมการ

112,000

111,000

2,000 เหรี ยญสหรัฐ

(ประมาณ 70,000 บาท)

-

-

คณะกรรมการตรวสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
สมาชิก

ค่ าตอบแทน
/ ครัง้ การประชุม / ท่ าน (บาท)
2560
2559
85,000
84,000
44,000
43,000
หน้ า 6/9
หน้ า 6/9

หากค่าตอบแทนตามที่นาเสนอได้ รับการอนุมตั ิ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมี ผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2560
เป็ นต้ นไป และเป็ นเช่นนี ้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะมีมติเป็ นอย่างอื่น แต่หาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ไม่อนุมตั ิคา่ ตอบแทนตามที่เสนอ ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2559 จะยังคง
มีผลต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 อนุมตั ิ การเพิ่ม
ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการจากอัตราในปี ก่อนหน้ า แยกเป็ นรายประเภทและตาแหน่งของกรรมการที่ดารง
ตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัท รายประเภทและตาแหน่งของกรรมการที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง และในคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ตามรายละเอียด
ที่เสนอแนะโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนข้ างต้ น
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท ซึ่งประกอบด้ วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริ หารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
และรายละเอีย ดค่าตอบแทนที่จ่ ายให้ แก่ก รรมการแต่ละท่า นในปี 2559 ปรากฏในส่ว น “รายละเอีย ด
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้ รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2559” ของรายงานประจาปี (หน้ า 71)
ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
คะแนนเสียงในการลงมติ : วาระนีต้ ้ องผ่านด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 32 (3)
6.

พิจารณาและอนุมตั ิการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และการกาหนดค่ าสอบบัญชี สาหรับปี 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: มาตรา 120 พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
และกาหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นทุกปี ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี
ได้ ผา่ นการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ งและคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยงได้ เสนอให้ แต่งตัง้ นายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3182 และ/หรื อ นางสาวรุ้ งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรื อ นางสาวรสพร
เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรื อ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4521 และ/หรื อ นางสาวสุมนา พันธ์ พงษ์ สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ของบริ ษัท สานักงาน อีวาย
จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับปี 2560 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2560 เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้นไม่
เกิน 760,000 บาท ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีเพียงค่าสอบบัญชีเท่านัน้
บริ ษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด มีผลการดาเนินงานที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริ หารความเสีย่ งและคณะกรรมการบริ ษัทมีความพึงพอใจกับผลการดาเนินงานดังกล่าว นอกจากนัน้ ผู้สอบบัญชีทงั ้
5 ท่านไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทย่อย / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด สาหรับค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fees) บริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าบริ การอื่น
หน้ า 7/9
หน้ า 7/9

ให้ สานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชี ทงั ้ 5 ท่านสังกัด หรื อบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชี ทงั ้ 5 ท่าน
แต่อย่างใดในรอบปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผา่ นมา เพื่อประโยชน์สาหรับผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ จดั ส่งประวัติ
โดยย่อ ของผู้สอบบัญชี ทัง้ 5 ท่า น มาพร้ อมกับหนัง สือ นัด ประชุมนี ้ ตามสิ่งที่ ส่ง มาด้ วย 6 และรายละเอีย ด
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ แก่ บริ ษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด ในปี 2559 ปรำกฏในส่วน “ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ”
ของรายงานประจาปี (หน้ า 177) ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
นำยโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ในปี 2549-2553, 2556-2557 และปี 2559 นำงสำวรุ้ งนภำ
เลิศสุวรรณกุล เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ในปี 2554-2555 นางสาวรสพร เดชอาคม เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ในปี 2558 ส่วนนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ และนางสาวสุมนา พันธ์ พงษ์ สานนท์ ไม่เคยเป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท ซึง่ ตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ สามารถแต่งตัง้
บุคคลที่เป็ นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ ทาหน้ าที่ไม่เกิน 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีคนเดิมทาหน้ าที่
ครบ 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน บริ ษัทจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมนันได้
้ เมื่อพ้ น ระยะเวลาอย่างน้ อย 2 รอบปี บญ
ั ชี
ติดต่อกัน
อนึง่ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสานักงานสอบบัญชีของย่อย / บริ ษัทร่วม
ของบริ ษัทโดยส่วนใหญ่
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 แต่ ง ตั ง้ นายโสภณ
เพิ่มศิริวลั ลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรื อ นางสาวรุ้ งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3516 และ/หรื อ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรื อ นางสาวพิมพ์ใจ
มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรื อ นางสาวสุมนา พันธ์ พงษ์ สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5872 ของบริ ษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สำหรับปี 2560 โดยกำหนดค่ำสอบบัญชี
ทังปี
้ เป็ นจำนวนเงินทังสิ
้ ้นไม่เกิน 760,000 บำท
คะแนนเสียงในการลงมติ : วาระนีต้ ้ องผ่านด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 32 (1)
7.

พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ ามี

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียน
ตังแต่
้ เวลา 13.30 น. ในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านต้ องนา
เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท โปรดกรอกข้ อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. สาหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งได้
แต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ท่านสามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ ทงั ้
แบบ ข. หรื อ แบบ ค. โดยหนังสือมอบฉันทะทังแบบ
้
ข. และ แบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 7 หากท่านประสงค์จะ
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มอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ หรื อ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
กรรมการอิสระของบริ ษัทได้ รายละเอียดประวัติของ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และ นายวุฒิพล สุริยาภิวฒ
ั น์ ปรากฎตาม
สิ่ง ที่ ส่ง มาด้ ว ย 8 ทัง้ นี ้ โปรดส่ง มอบหนัง สือ มอบฉัน ทะพร้ อมทัง้ เอกสารและหลัก ฐานต่อ เลขานุก ารบริ ษั ท ก่ อ นเริ่ ม
การประชุม หรื ออาจส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของบริ ษัท เลขที่ 21/66 อาคารไทยวา 1 ชัน้ 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยจ่าหน้ าซองถึงเลขานุการบริ ษัท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ในวันที่ 10 มีนาคม 2560
และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม
2560
บริ ษัทได้ จดั ทารายงานประจาปี 2559 ในรู ปแบบซีดีรอม โดยจัดส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี ในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบฟอร์ ม
ขอรับรายงานประจาปี 2559 ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 12 และส่งมายังเลขานุการบริ ษัททางโทรสารที่หมายเลข (0) 2285 0733
หรื อติดต่อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (0) 2677 4455 ต่อ 295 หรื อส่งอีเมลมาที่ ir@lagunaresorts.com
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะดาเนินการประชุมตามรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 10 และเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่
ผู้ถือหุ้นในการรักษาสิทธิ ประโยชน์ ของท่าน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคาถามที่ต้องการให้ บริ ษัทชี ้แจงในการประชุม
ครัง้ นี ้ สามารถจัดส่งคาถามล่วงหน้ าได้ ที่ ir@lagunaresorts.com หรื อทางโทรสารทีห่ มายเลข (0) 2285 0733

ขอแสดงความนับถือ
โดยคาสัง่ คณะกรรมการบริ ษัท

(นายชานคราร์ ชานดราน)
กรรมการผู้จัดการ
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