
 

 

 

 

 

 
 

 
 

ที่ L036/2560 

 

 

วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 

 

 

เร่ือง การให้สทิธิผู้ถอืหุ้นเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ล่วงหน้า 
 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อเป็นการสง่เสริม        

การก ากบัดแูลกิจการที่ดีในสว่นที่เก่ียวข้องกบัสิทธิของผู้ ถือหุ้น บริษัทขอเชิญผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองที่เห็นว่าส าคญัและเป็น
ประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ลว่งหน้า ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีบริษัทก าหนด ซึง่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.lagunaresorts.com โดยผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอ
เร่ืองดงักลา่วได้ตัง้แตว่นัท่ี 1 - 29 ธนัวาคม 2560  

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
                            

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                                                                              (นางนนัชล ี เขจรนนัทน์) 
                                                                                 เลขานกุารบริษัท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์และวิธีการ 
การให้สทิธิผู้ถอืหุ้นเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ล่วงหน้า 

 
 
เพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัสทิธิของผู้ ถือหุ้น บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั 
(มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองที่เห็นวา่ส าคญัและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ลว่งหน้า   ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีบริษัทก าหนด ดงันี ้

 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้สทิธิผู้ถอืหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นล่วงหน้า 
 
1.  คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้น               
 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้
 
 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทซึง่ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้น

รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ 

 ต้องถือหุ้นในบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่วข้างต้นในวนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชมุ 

 สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุ้นและหลกัฐานแสดงตนของผู้ ถือหุ้นตามที่ระบใุนเอกสารแนบ 2 
 

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นล่วงหน้า 
 

2.1 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเร่ืองดังต่อไปนีเ้ป็นระเบียบวาระการประชุม 

 
 เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ประกาศข้อบงัคบั กฎและระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงานท่ีก ากบั

ดแูลการด าเนินงานของบริษัท หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

 เร่ืองที่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการได้ 

 เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือมิได้ระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ     

เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา 

 เร่ืองที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งผู้ ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอนัควรสงสยัเก่ียวกับความ   

ไมป่กติของเร่ืองดงักลา่ว 



 เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วน ตามข้อ 1 หรือผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้ปฎิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่

บริษัทก าหนดไว้ในการเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นลว่งหน้าตามข้อ 2 

 เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนบัสนนุด้วย

คะแนนเสยีงทีน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมด โดยที่ข้อเท็จจริงยงัไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่าง

มีนยัส าคญั 

 กรณีอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
 

2.2 ขัน้ตอนในการเสนอ 
 

 ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมโดยกรอก “แบบเสนอเร่ืองเพื่อ

บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2561” ตามเอกสารแนบ 1 ให้ครบถ้วนและ          

ลงลายมือช่ือ พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดที่ระบ ุ

 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในเร่ืองเดียวกนั        

ให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลในเอกสารแนบ 1 รายละ 1 ชุดและลงลายมือช่ือ พร้อมแนบหลกัฐานตาม

รายละเอียดที่ระบแุล้วรวมเอกสารทัง้หมดเป็นชดุเดียวกนัและยื่นพร้อมกนัในคราวเดียว 

 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุมากกวา่ 1 วาระให้จดัท าเอกสารแนบ 1  

จ านวน 1 ชดุ ตอ่ 1 วาระ และลงลายมือช่ือ พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดที่ระบใุนแตล่ะวาระ 

 จดัส่งต้นฉบบัพร้อมแนบหลกัฐานต่างๆ ที่ลงลายมือช่ือแล้วดงักล่าวข้างต้น ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาตาม     

ที่อยูด่งันี ้

เลขานุการบริษัท 
บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล็ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 21/65 อาคารไทยวา 1 ชัน้ 22  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 หากทา่นมีข้อสงสยัประการใด สามารถติดตอ่สอบถามได้ที่ เลขานกุารบริษัท โทรศพัท์ 0 2677 4455 
 

2.3 ระยะเวลาในการยื่นเสนอ 
 

วนัท่ี 1 - 29 ธนัวาคม 2560 ทัง้นี ้บริษัทจะถือวนัท่ีตามตราประทบัไปรษณีย์บนหน้าซองเป็นส าคญั 
 



ขัน้ตอนการพิจารณา 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะพิจารณากลัน่กรองเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเสนอให้บรรจุเป็นระเบียบวาระ  

การประชมุผู้ ถือหุ้นและให้ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 

 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอให้บรรจเุป็นระเบียบวาระการประชุม  ซึ่งจะต้อง
ไมม่ีลกัษณะเข้าขา่ยตามเร่ืองที่จะไมบ่รรจเุป็นวาระการประชมุตามข้อ 2.1 ของหลกัเกณฑ์และวิธีการให้สทิธิผู้ ถือหุ้นเสนอ
ระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า  ทัง้นี ้ ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นท่ีสดุ 

 เร่ืองที่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561  

 เร่ืองที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมชีแ้จงเหตุผลในที่ประชุมสามัญ         
ผู้ ถือหุ้น  

 
 

 
 
 
 

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



เอกสารแนบ 1 
 

แบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 
 
 
 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................................…………………………………………………………….เป็นผู้ ถือหุ้น 
ของ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) รวมจ านวน.....................................................................หุ้น 
อยูบ้่านเลขท่ี..............................ตรอก/ซอย…………………………....................ถนน.......................................................
ต าบล/แขวง..................................................................อ าเภอ/เขต................................................................................... 
จงัหวดั.........................................................................รหสัไปรษณีย์................................................................................
โทรศพัท์มือถือ..............................................................โทรศพัท์บ้าน/ที่ท างาน...................................................................
อีเมล์............................................................................ 
 
ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
 

เร่ือง................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 
โดยมีข้อเทจ็จริงและเหตผุล เพื่อพิจารณาดงันี ้ 
   เพื่อทราบ       เพื่ออนมุตั ิ      เพื่อพิจารณา 
 

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

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

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

....................................................................................................................................................................................... 
 
ซึง่มเีอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาที่ได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จ านวน.............แผน่ 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2561” 
หลกัฐานการถือหุ้น หลกัฐานแสดงตน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทัง้หมดที่แนบมาพร้อมนีถ้กูต้องทกุประการ และเพื่อเป็น
หลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั ดงันี ้
                                                                              
 
 

 ลงช่ือ............................................................... ผู้ ถือหุ้น 
                                                                                            (                                                               ) 
              วนัท่ี....................................................... 



เอกสารแนบ 2 
 
 

หลักฐานการถอืหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถอืหุ้น 

1. หลักฐานการถอืหุ้น  

 ส ำเนำใบหุ้น ซึง่รับรองส ำเนำถกูต้อง หรือ 
 หนงัสอืรับรองกำรถือหุ้นจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ 
 หลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือบริษัท ศนูย์ฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

2. หลักฐานแสดงตน 

2.1    กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

2.1.1  สัญชาติไทย 

ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือ บัตรประจ ำตัวพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือ
ใบขับขี่ ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้ ถือหุ้นเจ้ำของบัตร และหำกมีกำรเปลี่ยนช่ือ -นำมสกุล ให้ยื่น
หลกัฐำนประกอบด้วย 

2.1.2   สัญชาตต่ิางด้าว 

ส ำเนำหนงัสอืเดินทำง ซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้ ถือหุ้นเจ้ำของหนงัสอืเดินทำง และหำกมีกำรเปลี่ยน
ช่ือ-นำมสกลุ ให้ยื่นหลกัฐำนประกอบด้วย 

2.2    กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 

2.2.1  สัญชาติไทย 

 ส ำเนำหนงัสือรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์ที่มีอำยไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็น
ระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ซึง่รับรองโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจของบริษัท และ 

 ส ำเนำเอกสำรแสดงตนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งข้ำงล่ำงนีข้องกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่ลงนำมรับรองใน
หนงัสอืรับรองข้ำงต้น  

หำกกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมเป็นบคุคลธรรมดำสญัชำติไทย  

ส ำเนำบตัรประชำชน หรือ บตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร หรือ บตัรประจ ำตวัพนกังำนรัฐวิสำหกิจ หรือ
ใบขบัขี่ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมนัน้ ซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยเจ้ำของบตัร หรือ 

หำกกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมเป็นบคุคลธรรมดำสญัชำติตำ่งด้ำว  

ส ำเนำหนังสือเดินทำงของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมนัน้  ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยเจ้ำของ
หนงัสอืเดินทำง 



เอกสารแนบ 2 
 
 

2.2.2  สัญชาติต่างด้าว  

 ส ำเนำหนงัสือรับรองของบริษัท หรือหนงัสือรับรองกำรเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียด
เก่ียวกบัช่ือนิติบคุคล ที่ตัง้ของส ำนกังำนใหญ่ ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนันิติบคุคลและเง่ือนไข
หรือข้อจ ำกัดอ ำนำจในกำรลงลำยมือช่ือที่มีอำยุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็น
ระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ซึง่ลงลำยมือช่ือรับรองโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจของบริษัท
ตอ่หน้ำเจ้ำหน้ำที่ Notary Public และได้รับกำรรับรองโดยสถำนกงสลุไทย และ   

 เอกสำรที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภำษำองักฤษ จะต้องจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำพร้อมด้วย 
และให้กรรมกำรผู้มีอ ำนำจของนิติบคุคลนัน้รับรองควำมถกูต้องของค ำแปล และ 

 ส ำเนำเอกสำรแสดงตนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งข้ำงลำ่งนีข้องกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่ลงนำมรับรองใน
เอกสำรดงักลำ่วข้ำงต้น 

หำกกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมเป็นบคุคลธรรมดำสญัชำติไทย  

ส ำเนำบตัรประชำชน หรือ บตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร หรือ บตัรประจ ำตวัพนกังำนรัฐวิสำหกิจ หรือ
ใบขบัขี่ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมนัน้ ซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยเจ้ำของบตัร หรือ 

หำกกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมเป็นบคุคลธรรมดำสญัชำติตำ่งด้ำว  

ส ำเนำหนังสือเดินทำงของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมนัน้ ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยเจ้ำของ
หนงัสอืเดินทำง 

 


