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โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี � 

 

1. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ �น เมื)อวันองัคารที) 22 
เมษายน 2557 โดยมีสาํเนารายงานการประชมุซึ)งได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริง ตามสิ)งที)สง่มาด้วย 1  

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนําเสนอที)ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ให้การรับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี �ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ)งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที) 32 (1)  

2. พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สาํหรับปี 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานกิจการของบริษัท สาํหรับปี 2557 เพื)อให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ มีรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจําปี ซึ)งได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุนี � ตามสิ)งที)สง่มาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที)ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 เพื)อรับทราบรายงานกิจการ
ของบริษัท สาํหรับปี 2557 

คะแนนเสียงในการลงมติ: ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี � เนื)องจากเป็นการรายงานกิจการของบริษัทให้         
ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิของบริษัท สาํหรับปีสิ 0นสุด ณ วันที2 31 ธันวาคม 2557 ซึ2งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญช ี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที) 36 กําหนดให้บริษัทต้องจดัทํางบการเงิน ณ วนัสิ �นสดุของ    
รอบปีบญัชีของบริษัทที)ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี และเสนอให้ที)ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบการเงินของบริษัท 
สาํหรับปีสิ �นสดุ ณ วนัที)  31 ธนัวาคม 2557  ซึ)งได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว และผา่นการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี)ยงและคณะกรรมการของบริษัท ตามที)ปรากฎในสว่น “งบการเงิน” ของ
รายงานประจําปี (หน้า 108-168) ตามสิ)งที)สง่มาด้วย 2  ซึ)งสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี � 
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  (หน่วย : ล้านบาท) 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 สนิทรัพย์รวม 18,714 6,811 

 หนี �สนิรวม 7,306 1,479 

 รายได้รวม 4,016 384 

 กําไร / (ขาดทนุ) สทุธิ 18 88 

 กําไร / (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาท) 0.11 0.53 
 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนําเสนอที)ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 อนมุตัิงบการเงินของบริษัท 
สาํหรับปีสิ �นสดุ ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2557 ซึ)งผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี พร้อมรายงานของผู้สอบบญัชี 

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี �ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ)งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที) 32 (1)  

4. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: จากผลการดําเนินงานในรอบปี 2557 ที)ผา่นมา บริษัทมีกําไรสทุธิทั �งสิ �น 18.14 ล้านบาท 
ตามที)ปรากฏในงบกําไรขาดทนุของงบการเงินรวม สาํหรับปีสิ �นสดุ ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2557 ซึ)งผา่นการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชีแล้ว  

นโยบายเงินปันผลของบริษัท คือ การมุง่มั)นที)จะเพิ)มมลูคา่เงินลงทนุให้ผู้ ถือหุ้น และสนบัสนนุผู้ ถือหุ้นให้ลงทนุในบริษัท
อย่างยาวนาน ด้วยการจ่ายเงินปันผลที)มีอตัราการเติบโตต่อปีที)สามารถคาดการณ์ได้และมิได้รับผลกระทบจาก   
ความผันผวนของกําไร ด้วยวัตถุประสงค์ดงักล่าว นโยบายเงินปันผลของบริษัทจึงเป็นไปตามหลกัการของความ         
มีเสถียรภาพ การคาดการณ์ได้ และการเติบโตที)บริหารจดัการได้ แนวทางเป็นดงันี � 

•   ความมีเสถียรภาพ 
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี เว้นแต่กรณีที)บริษัทเผชิญกับผลขาดทนุอย่างรุนแรง เพื)อให้ผู้ ถือหุ้นมิได้รับ
ผลกระทบจากความผนัผวนของกําไรในแตล่ะปี  

•  การคาดการณ์ได้ 
ผู้ ถือหุ้นสามารถคาดคะเนถึงเงินปันผลที)จะได้รับในแต่ละปีได้ ซึ)งอาจจะทําให้ผู้ ถือหุ้นสามารถวางแผนบริหาร
จดัการรูปแบบสดัสว่นการลงทนุของตนเองได้ดียิ)งขึ �น 

•   การเติบโตที)บริหารจดัการได้ 
บริษัทมุง่มั)นที)จะจา่ยเงินปันผลเพิ)มขึ �นในแตล่ะปีและมีความผนัแปรน้อยที)สดุภายใต้กรอบที)กําหนดกว้างๆ แตต้่อง
เป็นอตัราสว่นที)แปรผนัตามผลกําไรจากการดาํเนินงานที)เกิดขึ �นจริงของบริษัท เงินสด และการประมาณการกระแส
เงินสด 
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ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที) 39 กําหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ)งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีของบริษัทหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสาํรองนี �จะมีจํานวน
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

ความเห็นของคณะกรรมการ:   เมื)อพิจารณาจากกําไรสทุธิของงบการเงินรวมดงักลา่ว ประกอบกบัแผนการ  
ขยายงานและข้อตกลงในการชําระหนี �ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอที)ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2558 จดัสรรเงินกําไรสะสม สาํหรับงวดปีสิ �นสดุ ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2557 เป็นดงันี � 

ก). เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.125 บาทตอ่หุ้น สาํหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั ,งสิ ,น 
20,835,338 บาท 

ข). เงินกําไรสะสมที.เหลอื ให้เป็นเงินกําไรสะสมตอ่ไป 

ทั �งนี � บริษัทไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย เนื)องจากทุนสํารองนี �มีจํานวนถึงร้อยละ 10     
ของทุนจดทะเบียนตามที)กฎหมายกําหนดแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นที)มีรายชื)อปรากฏใน           
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัที) 11 พฤษภาคม 2558  ซึ)งเป็นวนัที)คณะกรรมการกําหนดให้เป็นวนักําหนด
รายชื)อ (Record Date) ผู้ ที)มีสิทธิรับเงินปันผล และกําหนดให้วนัที) 12 พฤษภาคม 2558 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียน     
ผู้ ถือหุ้ นเพื)อรวบรวมรายชื)อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที)                
26 พฤษภาคม 2558 

ทั ,งนี , เงินปันผลที)เสนอให้จ่ายสาํหรับปีสิ �นสดุ วนัที) 31 ธนัวาคม 2557 ดงักลา่ว สอดคล้องกบันโยบายเงินปันผลของ
บริษัท และคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 115 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวม รายละเอียดเปรียบเทียบปรากฏ
ตามตาราง ดงันี �  

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 2557 2556 

1) กําไรสทุธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท) 18.14 111.79 

2) จํานวนหุ้นที)ออกจําหนา่ยและชําระแล้ว (ล้านหุ้น) 167 167 

3) เงินปันผลจ่าย   

• เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุ้น) - - 

• เงินปันผลประจําปี (บาท/หุ้น) 0.125 0.34 

4) รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 20.84 56.67 

5) สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิของงบการเงินรวม 115% 51% 
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คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี �ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ#งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที# 32 (1)  

5. พิจารณาและอนุมัติเรื�องเกี�ยวกับกรรมการของบริษัท 

5.1 เลือกตั #งกรรมการแทนกรรมการที�ถงึกาํหนดออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับบริษัทข้อที# 14 กําหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี           
ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นอัตราหนึ#งในสาม และกรรมการที#ออกจากตําแหน่งไปนั �นอาจได้รับ
เลือกตั �งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2558 นี �  มีกรรมการ            
ที#ถึงกําหนดออกตามวาระจํานวน 4 ทา่น ได้แก่ 

1) นายโฮ กวงปิง กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร                                             

2) นายอดุม วิชยาภยั กรรมการอิสระ 

3) นางสาวศรินธร อนุยโกวิท  กรรมการอิสระ  

4) นายเอเรียล พี วีร่า กรรมการที#มใิช่ผู้บริหาร  

กระบวนการพิจารณาสรรหาบคุคลเป็นกรรมการบริษัท ได้ผ่านการกลั#นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน ซึ#งได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี#ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการ
บริษัทในช่วงที#ผา่นมาก่อนที#จะเสนอแนะให้คณะกรรมการพิจารณาและนําเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

จากความเชี#ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการที#ถึงกําหนดออกตามวาระทั �ง 4 ท่าน  
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้เสนอแนะให้คณะกรรมการเสนอชื#อกรรมการที#ถึงกําหนด
ออกตามวาระทั �ง 4 ทา่นข้างต้นกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึ#ง 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนําเสนอที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 อนมุตัิการเลือกตั (ง
กรรมการซึ�งถึงกําหนดออกตามวาระในคราวนี (ทั (ง 4 ท่าน ได้แก่ นายโฮ กวงปิง นายอุดม วิชยาภัย  
นางสาวศรินธร อนุยโกวิท และนายเอเรียล พี วีร่า กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ�ง 
ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทั �งนี � ประวตัิโดยย่อของกรรมการที#ถึง
กําหนดออกตามวาระทั �ง 4 ทา่น ปรากฏตามสิ#งที#สง่มาด้วย 3  

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ#งที#สง่มาด้วย 4 
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คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี �ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ#งมาประชุมและ       
ออกเสยีงลงคะแนน ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที# 32 (1)  

5.2 ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการที� ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที� ดํารง
ตาํแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี�ยง และ/หรือ กรรมการที�ดํารงตําแหน่งใน
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคบับริษัท ข้อที# 28 และ 32 กําหนดให้ค่าตอบแทนใดๆ ที#จะจ่ายให้แก่
กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที#ประชมุผู้ ถือหุ้นที#อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวน
เสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ#งมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เมื#อวนัที# 22 เมษายน 2557 ที#ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 ของบริษัท ได้มีมติอนมุตัิค่าตอบแทน
สําหรับกรรมการแยกเป็นรายประเภทและตําแหน่งของกรรมการที#ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัท  
รายประเภทและตําแหน่งของกรรมการที#ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี#ยง  
และในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั �งแต่วนัที# 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป และ
เป็นเช่นนี �ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที#ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื#น โดยมีรายละเอียด
คา่ตอบแทนที#ได้รับการอนมุตัิในแตล่ะตําแหนง่ ตามที#ปรากฎในตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทนถดัไป  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนสําหรับกรรมการดงักลา่วข้างต้น โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมเมื#อเทียบกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความรับผิดชอบของกรรมการ      
ในแต่ละตําแหน่ง และเสนอให้เพิ#มค่าตอบแทนอีกประมาณร้อยละ 2.5 จากอตัราในปีก่อนหน้า ในแต่ละ
ตําแหนง่ของคณะกรรมการบริษัท และในแตล่ะตําแหนง่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี#ยง 
และของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนที#นําเสนอเป็นตวัเลขที#ได้ปัดให้เป็น
จํานวนเต็มหลกัพนับาท  มีรายละเอียดเปรียบเทียบคา่ตอบแทน ตามที#ปรากฎในตาราง ดงันี � 

คณะกรรมการบริษัท 

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทน                         

/ ครั#งการประชุม / ท่าน (บาท) 
บัตรกํานัลสปาและแกลเลอรี�    

/ ปี / ท่าน 
2558 2557 2558 2557 

ประธานกรรมการบริษัท 253,000 247,000  -  - 

รองประธานกรรมการบริษัท 210,000 205,000  -  - 

กรรมการอิสระ 169,000 165,000 2,000 เหรียญสหรัฐ  
(ประมาณ 60,000 บาท) 

กรรมการที#มิได้เป็นผู้บริหาร 169,000 165,000 2,000 เหรียญสหรัฐ  
(ประมาณ 60,000 บาท) 

กรรมการบริหาร 111,000 108,000  -  - 
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คณะกรรมการตรวสอบและบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทน 

/ ครั#งการประชุม / ท่าน (บาท) 

2558 2557 

ประธานกรรมการ 84,000 82,000 
สมาชิก 43,000 42,000 

 

หากค่าตอบแทนตามที#นําเสนอได้รับการอนมุตัิ  ค่าตอบแทนดงักลา่วจะมีผลตั �งแต่วนัที# 1 มกราคม 2558 
เป็นต้นไป และเป็นเช่นนี �ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที#ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื#น แต่หาก 
ที#ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ไมอ่นมุตัิคา่ตอบแทนตามที#เสนอ คา่ตอบแทนกรรมการในปี 2557 จะยงัคง
มีผลตอ่ไป 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนําเสนอที#ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 อนุมตัิการเพิ#ม
ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการจากอตัราในปีก่อนหน้า ในแต่ละตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และใน   
แต่ละตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี#ยง และของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน ตามรายละเอียดที#เสนอแนะโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนข้างต้น 

หน้าที#และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ซึ#งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี#ยง และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ปรากฏตามสิ#งที#ส่งมาด้วย 5   
และรายละเอียดค่าตอบแทนที#จ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านในปี 2557 ปรากฏในส่วน “รายละเอียด
คา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื#นใดที#ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2557” ของรายงานประจําปี (หน้า 71) 
ตามสิ#งที#สง่มาด้วย 2   

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี �ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียง
ทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ#งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที# 32 (3)  

6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั #งผู้สอบบัญชี และการกาํหนดค่าสอบบัญชี สาํหรับปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: มาตรา 120 พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้แตง่ตั �งผู้สอบบญัชี 
และกําหนดคา่สอบบญัชีในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุปี ซึ#งการคดัเลือกผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบบญัชีได้
ผา่นการกลั#นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี#ยงและคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี#ยงได้เสนอให้แต่งตั �ง นายโสภณ เพิ#มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที# 3182 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที# 3516 และ/หรือ นางสาวรสพร 
เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที# 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต    
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เลขที# 4521 ของบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท สําหรับปี 2558 โดยกําหนดค่าสอบบญัชี
สาํหรับปี 2558 เป็นจํานวนเงินทั �งสิ �นไมเ่กิน 670,000 บาท ซึ#งเทา่กบัคา่สอบบญัชีที#ได้รับอนมุตัิจากที#ประชุมสามญั
ผู้ ถือหุ้นในปี 2554-2557 ทั �งนี � คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีมีเพียงคา่สอบบญัชีเทา่นั �น  

บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั มีผลการดําเนินงานที#ดีตลอดระยะเวลาที#ผ่านมา และคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี#ยงและคณะกรรมการบริษัทมีความพงึพอใจกบัผลการดําเนินงานดงักลา่ว นอกจากนั �น ผู้สอบบญัชีทั �ง 
4 ท่านไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที#เกี#ยวข้องกบั
บคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด สําหรับค่าบริการอื#น (Non-Audit Fees) บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื#น
ให้สํานกังานสอบบญัชีที#ผู้สอบบญัชีทั �ง 4 ท่านสงักดั หรือบุคคล หรือกิจการที#เกี#ยวข้องกับผู้สอบบญัชีทั �ง 4 ท่าน   
แตอ่ยา่งใดในรอบปีสิ �นสดุ ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 ที#ผา่นมา เพื#อประโยชน์สาํหรับผู้ ถือหุ้น บริษัทได้จดัสง่ประวตัิ
โดยย่อของผู้ สอบบัญชีทั �ง 4 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี � ตามสิ#งที#ส่งมาด้วย 6 และรายละเอียด
ค่าตอบแทนที#จ่ายให้แก่ บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั ในปี 2557 ปรากฏในส่วน “ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี” 
ของรายงานประจําปี (หน้า 169) ตามสิ#งที#สง่มาด้วย 2    

นายโสภณ เพิ�มศิริวลัลภ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2549-2553 และ 2556-2557 นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณ-
กุล เป็น ผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2554-2555  สว่นนางสาวรสพร เดชอาคม และนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ  
ไมเ่คยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ซึ#งตามแนวทางของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
กําหนดให้สามารถแต่งตั �งบคุคลที#เป็นผู้สอบบญัชีคนเดิมให้ทําหน้าที#ไม่เกิน 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั และในกรณีที#
ผู้สอบบญัชีคนเดิมทําหน้าที#ครบ 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั บริษัทจะแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีคนเดิมนั �นได้เมื#อพ้นระยะเวลา
อยา่งน้อย 2 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั 

อนึ�ง บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั เป็นสาํนกังานสอบบญัชีเดยีวกนักบัสาํนกังานสอบบญัชีของยอ่ย / บริษัทร่วม
ของบริษัทโดยสว่นใหญ่ 

ความเห็นคณะกรรมการ:   เห็นสมควรนําเสนอที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 แต่งตั (งนายโสภณ    
เพิ#มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที# 3182 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที# 3516 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที# 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ   
มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที# 4521 ของบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
สาํหรับปี 2558 โดยกําหนดคา่สอบบญัชีทั (งปีเป็นจํานวนเงินทั (งสิ (นไมเ่กิน 670,000 บาท 

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี �ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ#งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที# 32 (1)  

7. พิจารณาเรื�องอื�นๆ ที�เหมาะสม ถ้ามี 
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จึงเรียนมาเพื�อโปรดเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที�ดงักลา่วข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียน

ตั +งแต่เวลา 08.00 น. ในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทุกท่านต้องนํา
เอกสารและหลกัฐานแสดงสทิธิในการเข้าร่วมประชมุตามสิ�งที�สง่มาด้วย 9 มาแสดงเพื�อลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย  

ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั +งบคุคลอื�นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื�อ และติดอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. สําหรับผู้ ถือหุ้นต่างชาติซึ�งได้
แต่งตั +งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ท่านสามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้ทั +ง
แบบ ข. หรือ แบบ ค. โดยหนงัสือมอบฉนัทะทั +งแบบ ข. และ แบบ ค. ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 7   หากท่านประสงค์จะ
มอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระ ทา่นสามารถมอบฉนัทะให้ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ หรือ  นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ 

กรรมการอิสระของบริษัทได้ รายละเอียดประวตัิของ ดร. ชิงชยั  หาญเจนลกัษณ์ และ นายวฒุิพล สริุยาภิวฒัน์ ปรากฎตาม
สิ�งที�ส่งมาด้วย 8  ทั +งนี + โปรดส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั +งเอกสารและหลักฐานต่อเลขานุการบริษัทก่อนเริ�ม           
การประชุม หรืออาจส่งทางไปรษณีย์มาตามที�อยู่ของบริษัท เลขที� 21/66  อาคารไทยวา 1 ชั +น 22  ถนนสาทรใต้ แขวง      
ทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยจ่าหน้าซองถึงเลขานกุารบริษัท 

ทั +งนี + บริษัทได้กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ในวนัที� 13 มีนาคม 2558 
และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225  ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 16 มีนาคม 
2558 

บริษัทได้จดัทํารายงานประจําปี 2557 ในรูปแบบซีดีรอม โดยจดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในครั +งนี +
ตามสิ�งที�สง่มาด้วย 2 หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปีในรูปแบบหนงัสอื โปรดกรอกแบบฟอร์ม
ขอรับรายงานประจําปี 2557 ตามสิ�งที�สง่มาด้วย 12 และสง่มายงัเลขานกุารบริษัททางโทรสารที�หมายเลข  (0) 2285 0733 
หรือติดตอ่ทางโทรศพัท์ที�หมายเลข (0) 2677 4455 ตอ่ 295 หรือสง่อีเมลมาที� ir@lagunaresorts.com  

ทั +งนี + บริษัทจะดําเนินการประชุมตามรายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาด้วย 10   และเพื�อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่  
ผู้ ถือหุ้นในการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคําถามที�ต้องการให้บริษัทชี +แจงในการประชุม  
ครั +งนี + สามารถจดัสง่คําถามลว่งหน้าได้ที� ir@lagunaresorts.com หรือทางโทรสารที�หมายเลข (0) 2285 0733  

 
 

     ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                  โดยคําสั�งคณะกรรมการบริษัท 

 

 

 
(นายชานคราร์ ชานดราน) 

               กรรมการผู้จัดการ  




