
 

 
     วนัท่ี 27 มีนาคม 2561 
 

 
 

เร่ือง หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 
 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น 
 บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล็ จ ากดั (มหาชน) 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 
 2. รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงนิของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2560 (CD-ROM) 
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท 

3.1 กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ 
3.2 กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ 

 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 
 6. ประวัติผู้สอบบัญชี 
 7. แบบหนังสือมอบฉันทะ 
 8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถอืหุ้น 

ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
 9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
 10. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 11. แผนที่โรงแรมบันยนั ทรี กรุงเทพ 
 12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2560 

 
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ของบริษัท ลากนูา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) (บริษัท)        

ได้ถกูก าหนดให้มีขึน้ตามก าหนดการตอ่ไปนี:้  

วันและเวลา : วนัศกุร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น.   

สถานที่ : ห้องบนัยนั บอลรูม ชัน้ 10 โรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ  
21/100 อาคารไทยวา 2 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120  
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โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
 

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  การประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 ของบริษัทได้ถกูจดัขึน้ เมื่อวนัพฤหสับดีที่    
20 เมษายน 2560 โดยมีส าเนารายงานการประชมุซึง่ได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริง ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1  

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ให้การรับรองรายงาน     
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนีต้้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 32 (1)  

2. พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท ส าหรับปี 2560 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานกิจกำรของบริษัท ส าหรับปี 2560 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ มีรายละเอียดปรากฏ
ในรายงานประจ าปี ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุนี ้ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 และข้อบงัคบัของ
บริษัท ข้อที่ 36 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบการเงิน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทท่ีผา่นการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชี และเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2560 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสีย่งและคณะกรรมการของบริษัท ตามที่ปรากฎในสว่น “งบการเงิน” ของรายงานประจ าปี (หน้า 112-180) 
ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2  ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

  (หน่วย : ล้านบาท) 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 สนิทรัพย์รวม 20,884 6,476 

 หนีส้นิรวม 8,223 861 

 รายได้รวม 4,858 363 

 ก าไรสทุธิ 63 94 

 ก าไรตอ่หุ้น (บาท) 0.36 0.56 
 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เพื่อรับทราบรายงาน
กิจการของบริษัท ส าหรับปี 2560 และเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี
สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี พร้อมรายงานของผู้สอบบญัชี 
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คะแนนเสียงในการลงมติ: ในวาระพิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท ส าหรับปี 2560 ไมม่ีการออกเสยีง
ลงมติเนื่องจากเป็นการรายงานกิจการของบริษัทให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ ในวาระพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัท
ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 
32 (1) 

3.   พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: จากผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีก าไรสทุธิทัง้สิน้ 63 ล้านบาท 
ตามที่ปรากฏในงบก าไรขาดทุนของงบการเงินรวม ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว  

นโยบายเงินปันผลของบริษัท คือ การมุ่งมัน่ที่จะเพิ่มมลูค่าเงินลงทนุให้ผู้ ถือหุ้น และสนบัสนนุผู้ ถือหุ้นให้ลงทนุใน
บริษัทอยา่งยาวนาน ด้วยการจ่ายเงินปันผลที่มีอตัราการเติบโตตอ่ปีที่สามารถคาดการณ์ได้และมิได้รับผลกระทบ
จากความผนัผวนของก าไร ด้วยวตัถุประสงค์ดงักลา่ว นโยบายเงินปันผลของบริษัทจึงเป็นไปตามหลกัการของ
ความมีเสถียรภาพ การคาดการณ์ได้ และการเติบโตที่บริหารจดัการได้ แนวทางเป็นดงันี ้
 

   ความมีเสถียรภาพ 
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในแตล่ะปี เว้นแต่กรณีที่บริษัทเผชิญกบัผลขาดทนุอย่างรุนแรง เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมิได้รับ
ผลกระทบจากความผนัผวนของก าไรในแตล่ะปี  

  การคาดการณ์ได้ 
ผู้ ถือหุ้นสามารถคาดคะเนถึงเงินปันผลที่จะได้รับในแตล่ะปีได้ ซึง่อาจจะท าให้ผู้ ถือหุ้นสามารถวางแผนบริหาร
จดัการรูปแบบสดัสว่นการลงทนุของตนเองได้ดียิ่งขึน้ 

   การเติบโตที่บริหารจดัการได้ 
บริษัทมุง่มัน่ท่ีจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึน้ในแต่ละปีและมีความผนัแปรน้อยที่สดุภายใต้กรอบท่ีก าหนดกว้างๆ แต่
ต้องเป็นอตัราสว่นท่ีแปรผนัตามผลก าไรจากการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงของบริษัท เงินสด และการประมาณ
การกระแสเงินสด 

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 39 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีของบริษัทหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เมื่อพิจารณาจากก าไรสทุธิของงบการเงินรวมดงักล่าว ประกอบกับแผนการ
ขยายงานและข้อตกลงในการช าระหนีข้องบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2561 จดัสรรเงินก าไรสะสม ส าหรับงวดปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นดงันี ้
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ก). เงินปันผลจ่ำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำ 0.38 บำทต่อหุ้น ส ำหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ 
63,339,427 บำท 
 

ข). เงินก ำไรสะสมที่เหลอื ให้เป็นเงินก ำไรสะสมตอ่ไป 

ทัง้นี ้บริษัทไม่ต้องจัดสรรก าไรสทุธิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนส ารองนีม้ีจ านวนถึงร้อยละ 10     
ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีรายช่ือปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัที่ 9 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นวันก าหนด
รายช่ือ (Record Date) ผู้ที่มีสทิธิรับเงินปันผล และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 

ทัง้นี ้เงินปันผลที่เสนอให้จ่ายส าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สอดคล้องกบันโยบายเงินปันผลของบริษัท 
และคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 101 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม รายละเอียดเปรียบเทียบปรากฏตาม
ตาราง ดงันี ้ 
 
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 2560 2559 

1) ก าไรสทุธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท) 63 378 

2) จ านวนหุ้นท่ีออกจ าหนา่ยและช าระแล้ว (ล้านหุ้น) 167 167 

3) เงินปันผลจ่ายรวม 0.38 0.38 

 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุ้น) - 0.12 

 เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 0.38 0.26 

4) รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 63.34 63.34 

5) สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิของงบการเงินรวม 

6)  

101% 

 

17% 

  

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนีต้้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 32 (1)  

4. เร่ืองเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท 

4.1 พิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ถงึก าหนดออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี           
ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม  และกรรมการที่ออกจากต าแหน่งไปนัน้อาจได้รับ 
เลือกตัง้เข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 นี ้มีกรรมการที่ถึง
ก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 ทา่น ได้แก่ 
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1) นายโฮ กวงปิง กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร                             

2) นำยเอเรียล พี วีร่า กรรมการที่มใิช่ผู้บริหาร 

3) นางสาวศรินธร อนุยโกวิท กรรมการอิสระ 

4) นำยธงชยั อานนัโทไทย กรรมการอิสระ  
 

กระบวนการพิจารณาสรรหาบคุคลเป็นกรรมการบริษัท ได้ผา่นการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ความรู้ และความเช่ียวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
บริษัทในช่วงที่ผา่นมาก่อนที่จะเสนอแนะให้คณะกรรมการพิจารณาและน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 
 

จากความเช่ียวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการที่ถึงก าหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้เสนอแนะให้คณะกรรมการเสนอช่ือกรรมการที่ถึงก าหนด
ออกตามวาระทัง้ 4 ทา่นข้างต้นกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรน ำเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น ประจ ำปี 2561 อนุมัติกำร
เลอืกตัง้กรรมกำรซึ่งถึงก ำหนดออกตำมวำระในครำวนีท้ัง้ 4 ทำ่น ได้แก่ นำยโฮ กวงปิง นำยเอเรียล พี วีร่ำ 
นำงสำวศรินธร อุนยโกวิท และนำยธงชยั อำนนัโทไทย  กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทต่อไปอีก
วำระหนึ่ง ตำมกำรเสนอแนะของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยคณะกรรมกำรได้
พิจำรณำแล้ววำ่ นำงสำวศรินธร อนุยโกวิท และนำยธงชยั อำนนัโทไทย ซึง่เป็นบคุคลที่จะเสนอแตง่ตัง้เข้ำ
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระตอ่ไปอีกวำระหนึง่จะสำมำรถให้ควำมเห็นได้อยำ่งเป็นอิสระและเป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ประวตัิโดยย่อของกรรมการที่ถึงก าหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตาม
สิง่ที่สง่มาด้วย 3 
  
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4 
 

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนีต้้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ       
ออกเสยีงลงคะแนน ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 32 (1)  

4.2 พิจารณารับทราบค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท 
กรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการที่
ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ของบริษัท 
ได้มีมติอนมุตัิค่าตอบแทนส าหรับกรรมการแยกเป็นรายประเภทและต าแหน่งของกรรมการท่ีด ารงต าแหน่ง
ในคณะกรรมการบริษัท  รายประเภทและต าแหนง่ของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสีย่ง  และในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 
2560 เป็นต้นไป และเป็นเช่นนีต้ลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น 
โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทนที่ได้รับการอนมุตัิในแตล่ะต าแหนง่ ตามที่ปรากฎในตารางคา่ตอบแทน ดงันี ้
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คณะกรรมการบริษัท 
 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน                         

/ ครัง้การประชุม / ท่าน (บาท) 
บัตรก านัลสปาและแกลเลอร่ี 

/ ปี / ท่าน 
ประธานกรรมการบริษัท 256,000  - 
กรรมการอิสระ 171,000 2,000 เหรียญสหรัฐ 
กรรมการท่ีมิใชผู่้บริหาร 171,000 2,000 เหรียญสหรัฐ 
กรรมการ 112,000  - 

 

 

คณะกรรมการตรวสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
/ ครัง้การประชุม / ท่าน (บาท) 

ประธานกรรมการ 85,000 
สมาชิก 44,000 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนส าหรับกรรมการดงักลา่วข้างต้น 
และเสนอให้คงอตัราและรูปแบบของค่าตอบแทนของปีก่อนหน้า ส าหรับค่าตอบแทน ประจ าปี 2561 ใน
แต่ละต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และในแต่ละต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร   
ความเสี่ยง และของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมสามญั
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เพื่อรับทราบ
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการแยกเป็นรายประเภทและต าแหน่งของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการบริษัท  รายประเภทและต าแหน่งของกรรมการท่ีด ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง และในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตามที่ได้รับอนมุตัิจาก      
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึง่จะยงัคงมีผลตอ่ไปในปี 2561 และเป็นเช่นนีต้ลอดไปในแตล่ะปี
จนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอยา่งอื่น 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษัท ซึง่ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 5   
และรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านในปี 2560 ปรากฏในส่วน “รายละเอียด
คา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2560” ของรายงานประจ าปี (หน้า 71) 
ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2   

คะแนนเสียงในการลงมติ : ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี ้เนื่องจากเป็นการน าเสนออัตรา
คา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2561 ตอ่ผู้ ถือหุ้นเพื่อรับทราบ 
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5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: มาตรา 120 พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้แต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุปี ซึ่งการคดัเลอืกผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบ
บญัชี ได้ผา่นการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่งและคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่งได้เสนอให้แตง่ตัง้ นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลศิสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวรสพร 
เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5872 ของบริษัท ส านกังาน  
อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับปี 2561 โดยก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนเงิน
ทัง้สิน้ไมเ่กิน 850,000 บาท ทัง้นี ้คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีมีเพียงคา่สอบบญัชีเทา่นัน้  

บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั มีผลการด าเนินงานท่ีดีตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา และคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสีย่งและคณะกรรมการบริษัทมีความพึงพอใจกบัผลการด าเนินงานดงักลา่ว นอกจากนัน้ ผู้สอบบญัชี
ทัง้ 5 ทา่นไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ส าหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่าย
ค่าบริการอื่นให้ส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีทัง้ 5 ท่านสงักัด หรือบุคคล หรือกิจการที่เก่ียวข้องกับผู้สอบ
บญัชีทัง้ 5 ท่าน   แต่อย่างใดในรอบปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อประโยชน์ส าหรับผู้ ถือหุ้น 
บริษัทได้จดัสง่ประวตัิโดยยอ่ของผู้สอบบญัชีทัง้ 5 ทา่น มาพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุนี ้ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 6 และ
รายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ในปี 2560 ปรำกฏในสว่น “ค่ำตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชี” ของรายงานประจ าปี (หน้า 181) ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2    

นำยโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2549-2553, 2556-2557 และปี 2559 นำงสำวรุ้งนภำ      
เลิศสวุรรณกุล เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2554-2555  นางสาวรสพร เดชอาคม เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท     
ในปี 2558 และปี 2560 สว่นนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ และนางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ไมเ่คยเป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัท  ซึ่งตามแนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดให้
สามารถแต่งตัง้บุคคลที่เป็นผู้สอบบญัชีคนเดิมให้ท าหน้าที่ไม่เกิน 5 รอบปีบญัชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้ สอบ
บญัชีคนเดิมท าหน้าที่ครบ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีคนเดิมนัน้ได้เมื่อพ้นระยะเวลา
อยา่งน้อย 2 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั  

อนึ่ง บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีเดียวกันกับส านักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย/ 
บริษัทร่วมของบริษัทโดยสว่นใหญ่ โดยคณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้สามารถจดัท างบการเงินได้ทนัตามก าหนด
ระยะเวลา 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรน ำเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 แต่งตั ง้นายโสภณ     
เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลศิสวุรรณกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
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เลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ   
มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่ 4521 และ/หรือ นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชี        
รับอนญุาตเลขที ่ 5872 ของบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท ส ำหรับปี 2561 โดย
ก ำหนดคำ่สอบบญัชีทัง้ปีเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน 850,000 บำท 

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนีต้้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 32 (1)  

6. พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อ 29 ของข้อบังคับบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับบริษัทในครัง้นี  ้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 ของ
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่ 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรน าเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 อนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบั
บริษัท ข้อที่ 29 เป็นดงันี ้
 

เดิม 
 

“ข้อ 29 

คณะกรรมการต้องจัดให้มี การประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีภายในสี่ เดือน  
นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมผู้ ถือหุ้นวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้
ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้าคน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ 
ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม   
ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่ได้รับ
หนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น” 
 

เสนอขอแก้ไขเป็น 

“ข้อ 29 

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีภายในสีเ่ดือนนบัแตว่นัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 
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การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร  หรือเมื่อผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลาย
คนซึง่ถือหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด ได้เข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้
กรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวนันบั
แตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าชื่อกนั
หรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสีส่บิห้าวนันบัแตว่นัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดขึน้จากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 

ในกรณีที่ปรากฎวา่การประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 31 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้
คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท” 

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนีต้้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ    
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 32 (2)  

7. พิจารณาเร่ืองอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้ น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้ น
ลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 13.30 น. ในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุท่านต้อง
น าเอกสารและหลกัฐานแสดงสทิธิในการเข้าร่วมประชมุตามสิง่ที่สง่มาด้วย 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย  

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนทา่นในการประชมุผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือช่ือ และติดอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ส าหรับผู้ ถือหุ้นต่างชาติซึ่งได้
แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ทา่นสามารถเลือกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้ทัง้
แบบ ข. หรือ แบบ ค. โดยหนงัสือมอบฉันทะทัง้แบบ ข. และ แบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7  หากท่านประสงค์จะ
มอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระ ทา่นสามารถมอบฉนัทะให้ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ หรือ นายวุฒพิล สุริยาภวิัฒน์ 

กรรมการอิสระของบริษัทได้ รายละเอียดประวตัิของ ดร. ชิงชัย หาญเจนลกัษณ์ และนายวุฒิพล สริุยาภิวฒัน์ ปรากฎ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8  ทัง้นี ้โปรดสง่มอบหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมทัง้เอกสารและหลกัฐานต่อเลขานกุารบริษัทก่อน    
เร่ิมการประชุม หรืออาจสง่ทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของบริษัท เลขที่ 21/66  อาคารไทยวา 1 ชัน้ 22 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยจ่าหน้าซองถึงเลขานกุารบริษัท 

ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวนัที่ 13 มีนาคม 
2561  
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บริษัทได้จดัท ารายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบซีดีรอม โดยจดัสง่ให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมใน
ครัง้นีต้ามสิ่งที่สง่มาด้วย 2 หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปีในรูปแบบหนงัสือ โปรดกรอก
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2560 ตามสิ่งที่สง่มาด้วย 12 และสง่มายงัเลขานกุารบริษัททางโทรสารที่หมายเลข  
(0) 2285 0733 หรือติดตอ่ทางโทรศพัท์ที่หมายเลข (0) 2677 4455 ตอ่ 295 หรือสง่อีเมลมาที่ ir@lagunaresorts.com  

ทัง้นี ้บริษัทจะด าเนินการประชมุตามรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 10   และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่  
ผู้ ถือหุ้นในการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นค าถามที่ต้องการให้บริษัทชีแ้จงในการประชุม  
ครัง้นี ้สามารถจดัสง่ค าถามลว่งหน้าได้ที่ ir@lagunaresorts.com หรือทางโทรสารทีห่มายเลข (0) 2285 0733  

 
 

     ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                  โดยค าสัง่คณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 
(นายชานคราร์ ชานดราน) 

               กรรมการผู้จัดการ  
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