โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี 
1.

พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2557
ข้ อเท็จจริ งและเหตุ ผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ของบริ ษัทได้ ถูกจัดขึ น เมื)อวันอังคารที) 22
เมษายน 2557 โดยมีสาํ เนารายงานการประชุมซึง) ได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง ตามสิง) ที)สง่ มาด้ วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนําเสนอที)ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ให้ การรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนีต ้ องผ่านด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ)งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที) 32 (1)

2.

พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรับปี 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานกิจการของบริษัท สําหรับปี 2557 เพื)อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ มีรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจําปี ซึง) ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมนี  ตามสิง) ที)สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที)ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 เพื)อรับทราบรายงานกิจการ
ของบริ ษัท สําหรับปี 2557
คะแนนเสียงในการลงมติ: ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี  เนื)องจากเป็ นการรายงานกิจการของบริ ษัทให้
ผู้ถือหุ้นรับทราบ

3.

พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท สําหรับปี สิน0 สุด ณ วันที2 31 ธันวาคม 2557 ซึ2งผ่ านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้ อมรายงานผู้สอบบัญชี
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที) 36 กําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทํางบการเงิน ณ วันสิ นสุดของ
รอบปี บัญชีของบริ ษัทที)ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และเสนอให้ ที)ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท
สําหรับปี สิ นสุด ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557 ซึง) ได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย) งและคณะกรรมการของบริ ษัท ตามที)ปรากฎในส่วน “งบการเงิน” ของ
รายงานประจําปี (หน้ า 108-168) ตามสิง) ที)สง่ มาด้ วย 2 ซึง) สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี 
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(หน่วย : ล้ านบาท)

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

18,714
7,306
4,016
18
0.11

งบการเงินเฉพาะกิจการ
6,811
1,479
384
88
0.53

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนําเสนอที)ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 อนุมตั ิงบการเงินของบริษัท
สําหรับปี สิ นสุด ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557 ซึง) ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้ อมรายงานของผู้สอบบัญชี
คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนีต ้ องผ่านด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ)งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที) 32 (1)
4.

พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: จากผลการดําเนินงานในรอบปี 2557 ที)ผา่ นมา บริ ษัทมีกําไรสุทธิทงสิ
ั  น 18.14 ล้ านบาท
ตามที)ปรากฏในงบกําไรขาดทุนของงบการเงินรวม สําหรับปี สิ นสุด ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557 ซึง) ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีแล้ ว
นโยบายเงินปั นผลของบริ ษัท คือ การมุง่ มัน) ที)จะเพิ)มมูลค่าเงินลงทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น และสนับสนุนผู้ถือหุ้นให้ ลงทุนในบริ ษัท
อย่างยาวนาน ด้ วยการจ่ายเงินปั นผลที)มีอตั ราการเติบโตต่อปี ที)สามารถคาดการณ์ ได้ และมิได้ รับผลกระทบจาก
ความผันผวนของกํ าไร ด้ วยวัตถุประสงค์ ดงั กล่าว นโยบายเงิ นปั นผลของบริ ษัทจึงเป็ นไปตามหลักการของความ
มีเสถียรภาพ การคาดการณ์ได้ และการเติบโตที)บริ หารจัดการได้ แนวทางเป็ นดังนี 
•

•

•

ความมีเสถียรภาพ
บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี เว้ นแต่กรณีที)บริ ษัทเผชิญกับผลขาดทุนอย่างรุ นแรง เพื)อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมิได้ รับ
ผลกระทบจากความผันผวนของกําไรในแต่ละปี
การคาดการณ์ได้
ผู้ถือหุ้นสามารถคาดคะเนถึงเงินปั นผลที)จะได้ รับในแต่ละปี ได้ ซึ)งอาจจะทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถวางแผนบริ หาร
จัดการรูปแบบสัดส่วนการลงทุนของตนเองได้ ดียิ)งขึ น
การเติบโตที)บริ หารจัดการได้
บริ ษัทมุง่ มัน) ที)จะจ่ายเงินปั นผลเพิ)มขึ นในแต่ละปี และมีความผันแปรน้ อยที)สดุ ภายใต้ กรอบที)กําหนดกว้ างๆ แต่ต้อง
เป็ นอัตราส่วนที)แปรผันตามผลกําไรจากการดําเนินงานทีเ) กิดขึ นจริ งของบริ ษัท เงินสด และการประมาณการกระแส
เงินสด
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ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที) 39 กําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี ส่วนหนึ)งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี ของบริ ษัทหักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจํานวน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการ: เมื)อพิจารณาจากกําไรสุทธิของงบการเงินรวมดังกล่าว ประกอบกับแผนการ
ขยายงานและข้ อตกลงในการชําระหนี ของบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรนําเสนอที)ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2558 จัดสรรเงินกําไรสะสม สําหรับงวดปี สิ นสุด ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557 เป็ นดังนี 
ก).

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

ข).

เงินกําไรสะสมที.เหลือ ให้ เป็ นเงินกําไรสะสมต่อไป

ทังนี
  บริ ษัทไม่ต้องจัดสรรกํ าไรสุทธิ ไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย เนื)องจากทุนสํารองนีม ีจํานวนถึงร้ อยละ 10
ของทุน จดทะเบี ย นตามที) ก ฎหมายกํ า หนดแล้ ว บริ ษั ท จะจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น ที) มี ร ายชื) อ ปรากฏใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ วันที) 11 พฤษภาคม 2558 ซึ)งเป็ นวันที)คณะกรรมการกําหนดให้ เป็ นวันกําหนด
รายชื)อ (Record Date) ผู้ที)มีสิทธิรับเงินปั นผล และกําหนดให้ วนั ที) 12 พฤษภาคม 2558 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียน
ผู้ถื อ หุ้ นเพื) อ รวบรวมรายชื) อ ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลัก ทรั พ ย์ ฯ และกํ า หนดจ่ า ยเงิ น ปั นผลในวัน ที)
26 พฤษภาคม 2558
ทังนี
, , เงินปั นผลที)เสนอให้ จ่ายสําหรับปี สิ นสุด วันที) 31 ธันวาคม 2557 ดังกล่าว สอดคล้ องกับนโยบายเงินปั นผลของ
บริ ษัท และคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 115 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม รายละเอียดเปรี ยบเทียบปรากฏ
ตามตาราง ดังนี 
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
1) กําไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้ านบาท)
2) จํานวนหุ้นที)ออกจําหน่ายและชําระแล้ ว (ล้ านหุ้น)

2557

2556

18.14

111.79

167

167

0.125

0.34

20.84
115%

56.67
51%

3) เงินปั นผลจ่าย
•
•

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

4) รวมเงินปั นผลจ่าย (ล้ านบาท)
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกําไรสุทธิของงบการเงินรวม
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คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนีต ้ องผ่านด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ#งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที# 32 (1)
5.

พิจารณาและอนุมตั ิเรืองเกียวกับกรรมการของบริษัท
5.1

เลือกตัง# กรรมการแทนกรรมการทีถงึ กําหนดออกตามวาระ
ข้ อเท็จ จริ งและเหตุ ผล: ข้ อ บัง คับ บริ ษั ทข้ อที# 14 กํ า หนดว่า ในการประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้นประจํ า ปี
ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ นอัตราหนึ#งในสาม และกรรมการที#ออกจากตําแหน่งไปนันอาจได้

รับ
เลือ กตัง เข้ า มาเป็ นกรรมการใหม่ไ ด้ โดยในการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํ าปี 2558 นี  มี ก รรมการ
ที#ถึงกําหนดออกตามวาระจํานวน 4 ท่าน ได้ แก่
1)

นายโฮ กวงปิ ง

กรรมการ ประธานกรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการบริ หาร

2)

นายอุดม วิชยาภัย

กรรมการอิสระ

3)

นางสาวศริ นธร อุนยโกวิท

กรรมการอิสระ

4)

นายเอเรี ยล พี วีร่า

กรรมการที#มใิ ช่ผ้ บู ริ หาร

กระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการบริ ษัท ได้ ผ่านการกลัน# กรองจากคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน ซึ#งได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้ านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้ านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี#ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการ
บริ ษัทในช่วงที#ผา่ นมาก่อนที#จะเสนอแนะให้ คณะกรรมการพิจารณาและนําเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
จากความเชี# ย วชาญ ความรู้ และประสบการณ์ ข องกรรมการที# ถึ ง กํ า หนดออกตามวาระทัง 4 ท่ า น
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ เสนอแนะให้ คณะกรรมการเสนอชื#อกรรมการที#ถึงกําหนด
ออกตามวาระทัง 4 ท่านข้ างต้ นกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง#
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนําเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 อนุมตั ิการเลือกตัง(
กรรมการซึง ถึ ง กํ า หนดออกตามวาระในคราวนี ท( ัง( 4 ท่ า น ได้ แ ก่ นายโฮ กวงปิ ง นายอุด ม วิ ช ยาภัย
นางสาวศริ นธร อุนยโกวิท และนายเอเรี ยล พี วีร่า กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง
ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทังนี
  ประวัติโดยย่อของกรรมการที#ถึง
กําหนดออกตามวาระทัง 4 ท่าน ปรากฏตามสิง# ที#สง่ มาด้ วย 3
นิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท ปรากฏตามสิง# ที#สง่ มาด้ วย 4
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คะแนนเสี ย งในการลงมติ : วาระนีต ้ อ งผ่านด้ ว ยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถือ หุ้น ซึ#งมาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที# 32 (1)
5.2

ค่ า ตอบแทนสํา หรั บ กรรมการที ดํา รงตํา แหน่ งในคณะกรรมการของบริ ษั ท กรรมการที ดํา รง
ตําแหน่ งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสียง และ/หรือ กรรมการทีดํารงตําแหน่ งใน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: ข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อที# 28 และ 32 กําหนดให้ ค่าตอบแทนใดๆ ที#จะจ่ายให้ แก่
กรรมการ ให้ เป็ นไปตามมติของที#ประชุมผู้ถือหุ้นที#อนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
เสียงทังหมดของผู

้ ถือหุ้นซึง# มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เมื#อวันที# 22 เมษายน 2557 ที#ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ของบริ ษัท ได้ มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทน
สําหรับกรรมการแยกเป็ นรายประเภทและตําแหน่งของกรรมการที#ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัท
รายประเภทและตําแหน่งของกรรมการที#ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี#ยง
และในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตังแต่
 วนั ที# 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป และ
เป็ นเช่นนี ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที#ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะมีมติเป็ นอย่างอื#น โดยมีรายละเอียด
ค่าตอบแทนที#ได้ รับการอนุมตั ิในแต่ละตําแหน่ง ตามที#ปรากฎในตารางเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนถัดไป
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ ทบทวนค่าตอบแทนสําหรับกรรมการดังกล่าวข้ างต้ น โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมเมื#อเทียบกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความรั บผิดชอบของกรรมการ
ในแต่ละตําแหน่ง และเสนอให้ เพิ#มค่าตอบแทนอีกประมาณร้ อยละ 2.5 จากอัตราในปี ก่อนหน้ า ในแต่ละ
ตําแหน่งของคณะกรรมการบริ ษัท และในแต่ละตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี#ยง
และของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนที#นําเสนอเป็ นตัวเลขที#ได้ ปัดให้ เป็ น
จํานวนเต็มหลักพันบาท มีรายละเอียดเปรี ยบเทียบค่าตอบแทน ตามที#ปรากฎในตาราง ดังนี 
คณะกรรมการบริษัท
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัท
รองประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระ

บัตรกํานัลสปาและแกลเลอรี
ค่ าตอบแทน
/ ปี / ท่ าน
/ ครัง# การประชุม / ท่ าน (บาท)
2558
2557
2558
2557
253,000
247,000
210,000
205,000
2,000 เหรี ยญสหรัฐ
169,000
165,000
(ประมาณ 60,000 บาท)

กรรมการที#มิได้ เป็ นผู้บริ หาร

169,000

165,000

กรรมการบริ หาร

111,000

108,000

2,000 เหรี ยญสหรัฐ

(ประมาณ 60,000 บาท)

-

-
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คณะกรรมการตรวสอบและบริหารความเสียง และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
สมาชิก

ค่ าตอบแทน
/ ครัง# การประชุม / ท่ าน (บาท)
2558
2557
84,000
43,000

82,000
42,000

หากค่าตอบแทนตามที#นําเสนอได้ รับการอนุมตั ิ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีผลตังแต่
 วนั ที# 1 มกราคม 2558
เป็ นต้ นไป และเป็ นเช่นนี ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที#ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะมีมติเป็ นอย่างอื#น แต่หาก
ที#ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ไม่อนุมตั ิคา่ ตอบแทนตามที#เสนอ ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557 จะยังคง
มีผลต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนําเสนอที#ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2558 อนุมตั ิการเพิ#ม
ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการจากอัตราในปี ก่อนหน้ า ในแต่ละตําแหน่งของคณะกรรมการบริ ษัท และใน
แต่ละตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี#ย ง และของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน ตามรายละเอียดที#เสนอแนะโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนข้ างต้ น
หน้ าที#และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท ซึ#งประกอบด้ วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริ หารความเสี#ยง และคณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทน ปรากฏตามสิ#งที#ส่งมาด้ วย 5
และรายละเอี ยดค่าตอบแทนที#จ่ ายให้ แ ก่ก รรมการแต่ละท่านในปี 2557 ปรากฏในส่วน “รายละเอีย ด
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื#นใดที#ได้ รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2557” ของรายงานประจําปี (หน้ า 71)
ตามสิง# ที#สง่ มาด้ วย 2
คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนีต ้ องผ่านด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํ านวนเสียง
ทังหมดของผู

้ ถือหุ้นซึง# มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที# 32 (3)
6.

พิจารณาและอนุมตั ิการแต่ งตัง# ผู้สอบบัญชี และการกําหนดค่ าสอบบัญชี สําหรับปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: มาตรา 120 พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ แต่งตังผู
 ้ สอบบัญชี
และกําหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ#งการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีได้
ผ่านการกลัน# กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย# งและคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี#ยงได้ เสนอให้ แต่งตัง นายโสภณ เพิ#มศิริวลั ลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที# 3182 และ/หรื อ นางสาวรุ้ งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที# 3516 และ/หรื อ นางสาวรสพร
เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที# 5659 และ/หรื อ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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เลขที# 4521 ของบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สําหรับปี 2558 โดยกําหนดค่าสอบบัญชี
สําหรับปี 2558 เป็ นจํานวนเงินทังสิ
 นไม่เกิน 670,000 บาท ซึง# เท่ากับค่าสอบบัญชีที#ได้ รับอนุมตั ิจากที#ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นในปี 2554-2557 ทังนี
  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีเพียงค่าสอบบัญชีเท่านัน
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีผลการดําเนินงานที#ดีตลอดระยะเวลาที#ผ่านมา และคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริ หารความเสีย# งและคณะกรรมการบริ ษัทมีความพึงพอใจกับผลการดําเนินงานดังกล่าว นอกจากนัน ผู้สอบบัญชีทงั 
4 ท่านไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทย่อย / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที#เกี#ยวข้ องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด สําหรับค่าบริ การอื#น (Non-Audit Fees) บริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าบริ การอื#น
ให้ สํานักงานสอบบัญชีที#ผ้ สู อบบัญชีทงั  4 ท่านสังกัด หรื อบุคคล หรื อกิจการที#เกี#ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีทงั  4 ท่าน
แต่อย่างใดในรอบปี สิ นสุด ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557 ที#ผา่ นมา เพื#อประโยชน์สาํ หรับผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ จดั ส่งประวัติ
โดยย่อของผู้สอบบัญชีทงั  4 ท่าน มาพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมนี  ตามสิ#งที#ส่งมาด้ วย 6 และรายละเอียด
ค่าตอบแทนที#จ่ายให้ แก่ บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ในปี 2557 ปรากฏในส่วน “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี”
ของรายงานประจําปี (หน้ า 169) ตามสิง# ที#สง่ มาด้ วย 2
นายโสภณ เพิมศิริวลั ลภ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในปี 2549-2553 และ 2556-2557 นางสาวรุ้ งนภา เลิศสุวรรณกุล เป็ น ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในปี 2554-2555 ส่วนนางสาวรสพร เดชอาคม และนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ไม่เคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ซึง# ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กําหนดให้ สามารถแต่งตังบุ
 คคลที#เป็ นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ ทําหน้ าที#ไม่เกิน 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน และในกรณีที#
ผู้สอบบัญชีคนเดิมทําหน้ าที#ครบ 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน บริ ษัทจะแต่งตังผู
 ้ สอบบัญชีคนเดิมนันได้
 เมื#อพ้ นระยะเวลา
อย่างน้ อย 2 รอบปี บัญชีติดต่อกัน
อนึง บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสํานักงานสอบบัญชีของย่อย / บริ ษัทร่วม
ของบริ ษัทโดยส่วนใหญ่
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนําเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 แต่ ง ตั ง( นายโสภณ
เพิ#มศิริวลั ลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที# 3182 และ/หรื อ นางสาวรุ้ งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที# 3516 และ/หรื อ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที# 5659 และ/หรื อ นางสาวพิมพ์ใจ
มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที# 4521 ของบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
สําหรับปี 2558 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีทงปี
ั ( เป็ นจํานวนเงินทังสิ
( (นไม่เกิน 670,000 บาท
คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนีต ้ องผ่านด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ#งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที# 32 (1)
7.

พิจารณาเรืองอืนๆ ทีเหมาะสม ถ้ ามี
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จึงเรี ยนมาเพือโปรดเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดงั กล่าวข้ างต้ น โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียน
ตังแต่
+ เวลา 08.00 น. ในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2558 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านต้ องนํา
เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมตามสิง ทีสง่ มาด้ วย 9 มาแสดงเพือลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย
ในกรณีทีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
+ คคลอืนเข้ าร่ วมประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท โปรดกรอกข้ อความ ลงลายมือชือ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. สําหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติซึงได้
แต่งตังให้
+ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ท่านสามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ ทงั +
แบบ ข. หรื อ แบบ ค. โดยหนังสือมอบฉันทะทังแบบ
+
ข. และ แบบ ค. ปรากฏตามสิงทีสง่ มาด้ วย 7 หากท่านประสงค์จะ
มอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ หรื อ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
กรรมการอิสระของบริ ษัทได้ รายละเอียดประวัติของ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และ นายวุฒิพล สุริยาภิวฒ
ั น์ ปรากฎตาม
สิง ที ส่ง มาด้ ว ย 8 ทัง+ นี + โปรดส่ง มอบหนัง สือ มอบฉัน ทะพร้ อมทัง+ เอกสารและหลัก ฐานต่อ เลขานุก ารบริ ษั ท ก่ อ นเริ ม
การประชุม หรื ออาจส่งทางไปรษณีย์มาตามทีอยู่ของบริ ษัท เลขที 21/66 อาคารไทยวา 1 ชัน+ 22 ถนนสาทรใต้ แขวง
ทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยจ่าหน้ าซองถึงเลขานุการบริ ษัท
ทังนี
+ + บริ ษัทได้ กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ในวันที 13 มีนาคม 2558
และให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที 16 มีนาคม
2558
บริ ษัทได้ จดั ทํารายงานประจําปี 2557 ในรู ปแบบซีดีรอม โดยจัดส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง+ นี +
ตามสิง ทีสง่ มาด้ วย 2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี ในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบฟอร์ ม
ขอรับรายงานประจําปี 2557 ตามสิง ทีสง่ มาด้ วย 12 และส่งมายังเลขานุการบริ ษัททางโทรสารทีหมายเลข (0) 2285 0733
หรื อติดต่อทางโทรศัพท์ทีหมายเลข (0) 2677 4455 ต่อ 295 หรื อส่งอีเมลมาที ir@lagunaresorts.com
ทังนี
+ + บริ ษัทจะดําเนินการประชุมตามรายละเอียดตามสิงทีสง่ มาด้ วย 10 และเพือเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่
ผู้ถือหุ้นในการรักษาสิทธิ ประโยชน์ของท่าน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคําถามทีต้องการให้ บริ ษัทชี +แจงในการประชุม
ครัง+ นี + สามารถจัดส่งคําถามล่วงหน้ าได้ ที ir@lagunaresorts.com หรื อทางโทรสารทีหมายเลข (0) 2285 0733

ขอแสดงความนับถือ
โดยคําสัง คณะกรรมการบริ ษัท

(นายชานคราร์ ชานดราน)
กรรมการผู้จัดการ
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