
 
ที� L042/2557 

 
 

วนัที� 28 พฤศจิกายน 2557 
 
 
เรื�อง การให้สทิธิผู้ถอืหุ้นเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 ล่วงหน้า 

 
เรียน กรรมการและผู้จัดการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า เพื�อเป็นการสง่เสริม        

การกํากบัดแูลกิจการที�ดีในส่วนที�เกี�ยวข้องกบัสิทธิของผู้ ถือหุ้น บริษัทขอเชิญผู้ ถือหุ้นเสนอเรื�องที�เห็นว่าสําคญัและเป็น
ประโยชน์เพื�อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ลว่งหน้า ทั =งนี = ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการที�บริษัทกําหนด ซึ�งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที� www.lagunaresorts.com โดยผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอ      
เรื�องดงักลา่วได้ตั =งแตว่นัที� 1 - 30 ธนัวาคม 2557  

 
จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 
 
 

                        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
                            (นางนนัชล ีเขจรนนัทน์) 

     เลขานกุารบริษัท 
 
 
 

 



หลักเกณฑ์และวิธีการ 
การให้สทิธิผู้ถอืหุ้นเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 ล่วงหน้า 

 
 
เพื�อเป็นการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการที�ดีในสว่นที�เกี�ยวข้องกบัสทิธิของผู้ ถือหุ้น บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากดั 
(มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญผู้ ถือหุ้นเสนอเรื�องที�เห็นวา่สาํคญัและเป็นประโยชน์เพื�อพิจารณาบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ลว่งหน้า   ทั 6งนี 6 ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�บริษัทกําหนด ดงันี 6 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้สทิธิผู้ถอืหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นล่วงหน้า 
 
1.  คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้น               
 

ผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิในการเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ต้องมีคณุสมบตัิดงันี 6 
 
• เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทซึ�งถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจํานวนสทิธิออกเสยีงทั 6งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้น

รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ 

• ต้องถือหุ้นในบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นข้างต้นอย่างต่อเนื�องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนและยงัคงถือหุ้นตาม
สดัสว่นดงักลา่วในวนัที�เสนอระเบียบวาระการประชมุ 

• สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุ้นและหลกัฐานแสดงตนของผู้ ถือหุ้นตามที�ระบใุนเอกสารแนบ 2 
 

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นล่วงหน้า 
 

2.1 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเรื0องดังต่อไปนี 2เป็นระเบียบวาระการประชุม 

 
• เรื�องที�ขดักบักฎหมาย ประกาศข้อบงัคบั กฎและระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงานที�กํากบั

ดแูลการดาํเนินงานของบริษัท หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั หรือมติที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

• เรื�องที�นอกเหนืออํานาจที�บริษัทจะดําเนินการได้ 

• เรื�องที�ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือมิได้ระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�อ
อนมุตั ิหรือเพื�อพิจารณา 

• เรื�องที�เกี�ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทซึ�งผู้ ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอนัควรสงสยัเกี�ยวกับความ   
ไมป่กติของเรื�องดงักลา่ว 



• เรื�องที�เสนอโดยผู้ ถือหุ้นที�มีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วน ตามข้อ 1 หรือผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้ปฎิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�
บริษัทกําหนดไว้ในการเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นลว่งหน้าตามข้อ 2 

• เรื�องที�ผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทในรอบ 12 เดือนที�ผ่านมา และได้รับมติสนบัสนนุด้วย
คะแนนเสยีงที�น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนสทิธิออกเสยีงทั 6งหมด โดยที�ข้อเท็จจริงยงัไม่ได้เปลี�ยนแปลงอย่าง
มีนยัสาํคญั 

• กรณีอื�นใดตามที�คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
 

2.2 ขั 2นตอนในการเสนอ 
 

• ผู้ ถือหุ้นที�มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมโดยกรอก “แบบเสนอเรื�องเพื�อ
บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2558” ตามเอกสารแนบ 1 ให้ครบถ้วนและ          
ลงลายมือชื�อ พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดที�ระบ ุ

• กรณีที�ผู้ ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในเรื�องเดียวกัน ให้         
ผู้ ถือหุ้ นทุกรายกรอกข้อมูลในเอกสารแนบ 1 รายละ 1 ชุดและลงลายมือชื�อ พร้อมแนบหลักฐานตาม
รายละเอียดที�ระบแุล้วรวมเอกสารทั 6งหมดเป็นชดุเดียวกนัและยื�นพร้อมกนัในคราวเดียว 

• กรณีที�ผู้ ถือหุ้นต้องการเสนอเรื�องเพื�อบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุมากกวา่ 1 วาระให้จดัทําเอกสารแนบ 1  
จํานวน 1 ชดุ ตอ่ 1 วาระ และลงลายมือชื�อ พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดที�ระบใุนแตล่ะวาระ 

• จดัส่งต้นฉบบัพร้อมแนบหลกัฐานต่างๆ ที�ลงลายมือชื�อแล้วดงักล่าวข้างต้น ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาตาม     
ที�อยูด่งันี 6 

เลขานุการบริษัท 
บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล็ จาํกดั (มหาชน) 
เลขที0 21/65 และ 21/66 อาคารไทยวาทาวเวอร์ 1 ชั 2น 22  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

• หากทา่นมีข้อสงสยัประการใด สามารถติดตอ่สอบถามได้ที� เลขานกุารบริษัท โทรศพัท์ 0 2677 4455 
 

2.3 ระยะเวลาในการยื0นเสนอ 
 

วนัที� 1 - 30 ธนัวาคม 2557 ทั 6งนี 6 บริษัทจะถือวนัที�ตามตราประทบัไปรษณีย์บนหน้าซองเป็นสาํคญั 
 
 
 
 



ขั 2นตอนการพิจารณา 
 
• คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี�ยงจะพิจารณากลั�นกรองเรื�องที�ผู้ ถือหุ้นเสนอให้บรรจุเป็นระเบียบวาระการ

ประชมุผู้ ถือหุ้นและให้ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณา 

• คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของเรื�องที�ผู้ ถือหุ้นเสนอให้บรรจเุป็นระเบียบวาระการประชุม  ซึ�งจะต้อง
ไมม่ีลกัษณะเข้าขา่ยตามเรื�องที�จะไมบ่รรจเุป็นวาระการประชมุตามข้อ 2.1 ของหลกัเกณฑ์และวิธีการให้สทิธิผู้ ถือหุ้นเสนอ
ระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า  ทั 6งนี 6  คําวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที�สดุ 

• เรื�องที�ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558  

• เรื�องที�ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมชี 6แจงเหตุผลในที�ประชุมสามัญ         
ผู้ ถือหุ้น  

 
 
 
 
 
 

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



เอกสารแนบ 1 

 

แบบเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2558 

 
 
 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................................…………………………………………………………….เป็นผู้ ถือหุ้น 
ของ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จาํกัด (มหาชน) รวมจํานวน.....................................................................หุ้น 
อยูบ้่านเลขที!..............................ตรอก/ซอย…………………………....................ถนน.......................................................
ตําบล/แขวง..................................................................อําเภอ/เขต................................................................................... 
จงัหวดั.........................................................................รหสัไปรษณีย์................................................................................
โทรศพัท์มือถือ..............................................................โทรศพัท์บ้าน/ที!ทํางาน...................................................................
อีเมล์............................................................................ 
 
ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 
 

เรื!อง................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 
โดยมีข้อเท็จจริงและเหตผุล เพื!อพิจารณาดงันี 7  
�   เพื!อทราบ    �   เพื!ออนมุตั ิ    �   เพื!อพิจารณา 
 

.......................................................................................................................................................................................                                                                    

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................... 
 
ซึ!งมเีอกสารเพิ!มเติมประกอบการพิจารณาที!ได้ลงชื!อรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จํานวน.............แผน่ 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอเรื!องเพื!อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558” 
หลกัฐานการถือหุ้น หลกัฐานแสดงตน และเอกสารประกอบเพิ!มเติมทั 7งหมดที!แนบมาพร้อมนี 7ถกูต้องทกุประการ และเพื!อเป็น
หลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื!อไว้เป็นสาํคญั ดงันี 7 
                                                                              
 
 

 ลงชื!อ..................................................... ผู้ ถือหุ้น 
                                                                                            (                                                      ) 
              วนัที!............................................... 



เอกสารแนบ 2 

 
 

หลักฐานการถอืหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถอืหุ้น 

1. หลักฐานการถอืหุ้น  

• สาํเนาใบหุ้น ซึ�งรับรองสาํเนาถกูต้อง หรือ 
• หนงัสอืรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ 
• หลกัฐานอื�นจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือบริษัท ศนูย์ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

2. หลักฐานแสดงตน 

2.1    กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

2.1.1  สัญชาติไทย 

สําเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
ใบขับขี� ซึ�งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ ถือหุ้นเจ้าของบัตร และหากมีการเปลี�ยนชื�อ-นามสกุล ให้ยื�น
หลกัฐานประกอบด้วย 

2.1.2   สัญชาตต่ิางด้าว 

สําเนาหนงัสือเดินทาง ซึ�งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ ถือหุ้นเจ้าของหนงัสือเดินทาง  และหากมีการ
เปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ ให้ยื�นหลกัฐานประกอบด้วย 

2.2    กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 

2.2.1  สัญชาติไทย 

• สาํเนาหนงัสอืรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ที�มีอายไุมเ่กิน 3 เดอืนก่อนวนัเสนอเรื�องเพื�อบรรจเุป็น
ระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ซึ�งรับรองโดยกรรมการผู้มอํีานาจของบริษัท และ 

• สําเนาเอกสารแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ�งข้างล่างนี :ของกรรมการผู้มีอํานาจที�ลงนามรับรองใน
หนงัสอืรับรองข้างต้น  

หากกรรมการผู้มีอํานาจลงนามเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย  

สาํเนาบตัรประชาชน หรือ บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือ บตัรประจําตวัพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือ
ใบขบัขี�ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามนั :น ซึ�งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยเจ้าของบตัร หรือ 

หากกรรมการผู้มีอํานาจลงนามเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว  

สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามนั :น   ซึ�งรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของ
หนงัสอืเดินทาง 



เอกสารแนบ 2 

 
 

2.2.2  สัญชาติต่างด้าว  

• สาํเนาหนงัสอืรับรองของบริษัท หรือหนงัสอืรับรองการเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจะต้องมีรายละเอียด
เกี�ยวกบัชื�อนิติบคุคล ที�ตั :งของสาํนกังานใหญ่ ผู้มอํีานาจลงลายมอืชื�อผกูพนันิติบคุคลและเงื�อนไข
หรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือชื�อที�มีอายไุมเ่กิน 3 เดือนก่อนวนัเสนอเรื�องเพื�อบรรจเุป็น
ระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ซึ�งลงลายมือชื�อรับรองโดยกรรมการผู้มีอํานาจของบริษัท
ตอ่หน้าเจ้าหน้าที� Notary Public และได้รับการรับรองโดยสถานกงสลุไทย และ   

• เอกสารที�มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัทําคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย 
และให้กรรมการผู้มีอํานาจของนิติบคุคลนั :นรับรองความถกูต้องของคําแปล  และ 

• สําเนาเอกสารแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ�งข้างลา่งนี :ของกรรมการผู้มีอํานาจที�ลงนามรับรองใน
เอกสารดงักลา่วข้างต้น 

หากกรรมการผู้มีอํานาจลงนามเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย  

สาํเนาบตัรประชาชน หรือ บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือ บตัรประจําตวัพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือ
ใบขบัขี�ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามนั :น ซึ�งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยเจ้าของบตัร หรือ 

หากกรรมการผู้มีอํานาจลงนามเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว  

สําเนาหนงัสือเดินทางของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามนั :น   ซึ�งรับรองสําเนาถกูต้องโดยเจ้าของ
หนงัสอืเดินทาง 

 


