วันที่ 27 มีนาคม 2561

เรื่อง

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561

เรียน

ท่ านผู้ถอื หุ้น
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย

1.
2.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2560
รายงานประจาปี 2560 และงบการเงินของบริษัท สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 (CD-ROM)
3. ข้ อมูลของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ กลับเข้ าเป็ นกรรมการบริษัท
3.1 กรรมการที่ไม่ ได้ เป็ นกรรมการอิสระ
3.2 กรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระ
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. หน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่ อยของบริษัท
6. ประวัติผ้ สู อบบัญชี
7. แบบหนังสือมอบฉันทะ
8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถอื หุ้น
ที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม
9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม
10. ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
11. แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุ งเทพ
12. แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจาปี 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ของบริ ษัท ลากูนา่ รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน) (บริษัท)
ได้ ถกู กาหนดให้ มีขึ ้นตามกาหนดการต่อไปนี ้:
วันและเวลา

: วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น.

สถานที่

: ห้ องบันยัน บอลรูม ชัน้ 10 โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ
21/100 อาคารไทยวา 2 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
1.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2560
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น ประจำปี 2560 ของบริ ษัทได้ ถกู จัดขึ ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่
20 เมษายน 2560 โดยมีสาเนารายงานการประชุมซึง่ ได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ให้ การรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
คะแนนเสียงในการลงมติ : วาระนีต้ ้ องผ่านด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 32 (1)

2.

พิจารณารั บทราบรายงานกิจการของบริ ษัท สาหรั บปี 2560 และอนุ มัติงบการเงินของบริ ษัท สาหรั บปี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้ อมรายงานผู้สอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานกิจกำรของบริษัท สาหรับปี 2560 เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ มีรายละเอียดปรากฏ
ในรายงานประจาปี ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมนี ้ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 และข้ อบังคับของ
บริ ษัท ข้ อที่ 36 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทางบการเงิน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัทที่ผา่ นการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี และเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หาร
ความเสีย่ งและคณะกรรมการของบริ ษัท ตามที่ปรากฎในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจาปี (หน้ า 112-180)
ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 ซึง่ สรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
(หน่วย : ล้ านบาท)

สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
รายได้ รวม
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินรวม
20,884
8,223
4,858
63
0.36

งบการเงินเฉพาะกิจการ
6,476
861
363
94
0.56

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เพื่อรับทราบรายงาน
กิจการของบริ ษัท สาหรับปี 2560 และเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท สาหรับปี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้ อมรายงานของผู้สอบบัญชี
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คะแนนเสียงในการลงมติ: ในวาระพิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริ ษัท สาหรับปี 2560 ไม่มีการออกเสียง
ลงมติเนื่องจากเป็ นการรายงานกิจการของบริ ษัทให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ ในวาระพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท
ต้ องผ่านด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่
32 (1)
3.

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: จากผลการดาเนินงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริ ษัทมีกาไรสุทธิทงสิ
ั ้ ้น 63 ล้ านบาท
ตามที่ ป รากฏในงบกาไรขาดทุน ของงบการเงิ น รวม สาหรับ ปี สิน้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
นโยบายเงินปั นผลของบริ ษัท คือ การมุ่งมัน่ ที่จะเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น และสนับสนุนผู้ถือหุ้นให้ ลงทุนใน
บริ ษัทอย่างยาวนาน ด้ วยการจ่ายเงินปั นผลที่มีอตั ราการเติบโตต่อปี ที่สามารถคาดการณ์ได้ และมิได้ รับผลกระทบ
จากความผันผวนของกาไร ด้ วยวัตถุประสงค์ ดงั กล่าว นโยบายเงินปั นผลของบริ ษัท จึงเป็ นไปตามหลักการของ
ความมีเสถียรภาพ การคาดการณ์ได้ และการเติบโตที่บริ หารจัดการได้ แนวทางเป็ นดังนี ้


ความมีเสถียรภาพ
บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี เว้ นแต่กรณีที่บริ ษัทเผชิญกับผลขาดทุนอย่างรุนแรง เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น มิได้ รับ
ผลกระทบจากความผันผวนของกาไรในแต่ละปี



การคาดการณ์ได้
ผู้ถือหุ้นสามารถคาดคะเนถึงเงินปั นผลที่จะได้ รับในแต่ละปี ได้ ซึง่ อาจจะทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถวางแผนบริ หาร
จัดการรูปแบบสัดส่วนการลงทุนของตนเองได้ ดียิ่งขึ ้น



การเติบโตที่บริ หารจัดการได้
บริ ษัทมุง่ มัน่ ที่จะจ่ายเงินปั นผลเพิ่มขึ ้นในแต่ละปี และมีความผันแปรน้ อยที่สดุ ภายใต้ กรอบที่กาหนดกว้ างๆ แต่
ต้ องเป็ นอัตราส่วนที่แปรผันตามผลกาไรจากการดาเนินงานที่เกิดขึ ้นจริ งของบริ ษัท เงินสด และการประมาณ
การกระแสเงินสด

ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 39 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี ของบริ ษัทหักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมี
จานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการ: เมื่อพิจารณาจากกาไรสุทธิ ของงบการเงินรวมดังกล่าว ประกอบกับแผนการ
ขยายงานและข้ อตกลงในการชาระหนี ้ของบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 จัดสรรเงินกาไรสะสม สาหรับงวดปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นดังนี ้
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ก).

เงินปั นผลจ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรำ 0.38 บำทต่อหุ้น สำหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ำยทังสิ
้ ้น
63,339,427 บำท

ข).

เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้ เป็ นเงินกำไรสะสมต่อไป

ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่ต้องจัดสรรกาไรสุทธิ ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสารองนี ้มีจานวนถึงร้ อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษั ท ณ วัน ที่ 9 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็ นวันที่คณะกรรมการกาหนดให้ เป็ นวันกาหนด
รายชื่อ (Record Date) ผู้ที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผล และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ทังนี
้ ้ เงินปั นผลที่เสนอให้ จ่ายสาหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สอดคล้ องกับนโยบายเงินปั นผลของบริ ษัท
และคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 101 ของกาไรสุทธิ ของงบการเงินรวม รายละเอียดเปรี ยบเทียบปรากฏตาม
ตาราง ดังนี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล

2560

2559

63

378

2) จานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ ว (ล้ านหุ้น)

167

167

3) เงินปั นผลจ่ายรวม

0.38

0.38

-

0.12

0.38

0.26

4) รวมเงินปั นผลจ่าย (ล้ านบาท)

63.34

63.34

5) สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิของงบการเงินรวม

101%

17%

1) กาไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้ านบาท)



เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)



เงินปั นผลประจาปี (บาท/หุ้น)

6)
คะแนนเสียงในการลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 32 (1)
4.

เรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท
4.1

พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ถงึ กาหนดออกตามวาระ
ข้ อ เท็ จ จริ งและเหตุ ผล: ข้ อบังคับ บริ ษั ท ข้ อ ที่ 14 กาหนดว่า ในการประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจาปี
ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นอัตราหนึ่งในสาม และกรรมการที่ออกจากตาแหน่งไปนัน้ อาจได้ รับ
เลือกตังเข้
้ ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 นี ้ มีกรรมการที่ถึง
กาหนดออกตามวาระจานวน 4 ท่าน ได้ แก่
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1)
2)
3)
4)

นายโฮ กวงปิ ง
นำยเอเรี ยล พี วีร่า
นางสาวศริ นธร อุนยโกวิท
นำยธงชัย อานันโทไทย

กรรมการ ประธานกรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการที่มใิ ช่ผ้ บู ริ หาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

กระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการบริ ษัท ได้ ผา่ นการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้ านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้ านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
บริ ษัทในช่วงที่ผา่ นมาก่อนที่จะเสนอแนะให้ คณะกรรมการพิจารณาและนาเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
จากความเชี่ ย วชาญ ความรู้ และประสบการณ์ ข องกรรมการที่ ถึ งก าหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่ า น
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ เสนอแนะให้ คณะกรรมการเสนอชื่อกรรมการที่ถึงกาหนด
ออกตามวาระทัง้ 4 ท่านข้ างต้ นกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่
ความเห็ น คณะกรรมการ: เห็ น สมควรน ำเสนอที่ ป ระชุม สำมัญ ผู้ถื อหุ้น ประจ ำปี 2561 อนุมัติ กำร
เลือกตังกรรมกำรซึ
้
่งถึงกำหนดออกตำมวำระในครำวนี ้ทัง้ 4 ท่ำน ได้ แก่ นำยโฮ กวงปิ ง นำยเอเรี ยล พี วีร่ำ
นำงสำวศริ นธร อุนยโกวิท และนำยธงชัย อำนันโทไทย กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัทต่อไปอีก
วำระหนึ่ง ตำมกำรเสนอแนะของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน โดยคณะกรรมกำรได้
พิจำรณำแล้ วว่ำ นำงสำวศริ นธร อุนยโกวิท และนำยธงชัย อำนันโทไทย ซึง่ เป็ นบุคคลที่จะเสนอแต่งตังเข้
้ ำ
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระต่อไปอีกวำระหนึง่ จะสำมำรถให้ ควำมเห็นได้ อย่ำงเป็ นอิสระและเป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถึงกาหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตาม
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
นิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
คะแนนเสี ยงในการลงมติ : วาระนีต้ ้ องผ่านด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 32 (1)
4.2

พิจารณารั บ ทราบค่ าตอบแทนสาหรั บกรรมการที่ดารงตาแหน่ งในคณะกรรมการของบริ ษั ท
กรรมการที่ดารงตาแหน่ งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง และกรรมการที่
ดารงตาแหน่ งในคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ของบริ ษัท
ได้ มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนสาหรับกรรมการแยกเป็ นรายประเภทและตาแหน่งของกรรมการที่ดารงตาแหน่ง
ในคณะกรรมการบริ ษัท รายประเภทและตาแหน่งของกรรมการที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริ หารความเสีย่ ง และในคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม
2560 เป็ นต้ นไป และเป็ นเช่นนี ้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะมีมติเป็ นอย่างอื่น
โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่ได้ รับการอนุมตั ิในแต่ละตาแหน่ง ตามที่ปรากฎในตารางค่าตอบแทน ดังนี ้
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คณะกรรมการบริษัท
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการที่มิใช่ผ้ บู ริ หาร
กรรมการ

ค่ าตอบแทน
บัตรกานัลสปาและแกลเลอรี่
/ ครัง้ การประชุม / ท่ าน (บาท)
/ ปี / ท่ าน
256,000
171,000
2,000 เหรี ยญสหรัฐ
171,000
2,000 เหรี ยญสหรัฐ
112,000
-

คณะกรรมการตรวสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
สมาชิก

ค่ าตอบแทน
/ ครัง้ การประชุม / ท่ าน (บาท)
85,000
44,000

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ ทบทวนค่าตอบแทนสาหรับกรรมการดังกล่าวข้ างต้ น
และเสนอให้ คงอัตราและรู ปแบบของค่าตอบแทนของปี ก่อนหน้ า สาหรับค่าตอบแทน ประจาปี 2561 ใน
แต่ละตาแหน่งของคณะกรรมการบริ ษัท และในแต่ละตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หาร
ความเสี่ยง และของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เพื่อรับทราบ
ค่ า ตอบแทนส าหรั บ กรรมการแยกเป็ นรายประเภทและต าแหน่ ง ของกรรมการที่ ด ารงต าแหน่ ง ใน
คณะกรรมการบริ ษัท รายประเภทและตาแหน่งของกรรมการที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริ หารความเสี่ย ง และในคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ตามที่ได้ รับ อนุม ตั ิจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ซึง่ จะยังคงมีผลต่อไปในปี 2561 และเป็ นเช่นนี ้ตลอดไปในแต่ละปี
จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะมีมติเป็ นอย่างอื่น
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท ซึง่ ประกอบด้ วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริ หารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 5
และรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้ แก่กรรมการแต่ละท่านในปี 2560 ปรากฏในส่วน “รายละเอียด
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้ รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2560” ของรายงานประจาปี (หน้ า 71)
ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
คะแนนเสี ย งในการลงมติ : ไม่ มี ก ารออกเสี ย งลงมติ ใ นวาระนี ้ เนื่ อ งจากเป็ นการน าเสนออัต รา
ค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2561 ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ
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5.

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และการกาหนดค่ าสอบบัญชี สาหรับปี 2561
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: มาตรา 120 พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งการคัด เลือกผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบ
บัญชี ได้ ผา่ นการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ งและคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ งได้ เสนอให้ แต่งตัง้ นายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3182 และ/หรื อ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรื อ นางสาวรสพร
เดชอาคม ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรื อ นางสาวพิมพ์ ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญ าต
เลขที่ 4521 และ/หรื อ นางสาวสุมนา พันธ์ พงษ์ สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ของบริ ษัท สานักงาน
อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับปี 2561 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2561 เป็ นจานวนเงิน
ทังสิ
้ ้นไม่เกิน 850,000 บาท ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีเพียงค่าสอบบัญชีเท่านัน้
บริ ษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด มีผลการดาเนินงานที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา และคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริ หารความเสีย่ งและคณะกรรมการบริ ษัทมีความพึงพอใจกับผลการดาเนินงานดังกล่าว นอกจากนัน้ ผู้สอบบัญชี
ทัง้ 5 ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทย่อย / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
กับ บุ ค คลดัง กล่า วแต่ อ ย่ า งใด ส าหรั บ ค่ า บริ ก ารอื่ น (Non-Audit Fees) บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยไม่ มี ก ารจ่ า ย
ค่าบริ การอื่นให้ สานักงานสอบบัญ ชีที่ผ้ สู อบบัญ ชี ทงั ้ 5 ท่านสังกัด หรื อบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบ
บัญชีทงั ้ 5 ท่าน แต่อย่างใดในรอบปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อประโยชน์สาหรับผู้ถือหุ้น
บริ ษัทได้ จดั ส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทงั ้ 5 ท่าน มาพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมนี ้ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6 และ
รายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้ แก่ บริ ษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด ในปี 2560 ปรำกฏในส่วน “ค่ำตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี” ของรายงานประจาปี (หน้ า 181) ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
นำยโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทในปี 2549-2553, 2556-2557 และปี 2559 นำงสำวรุ้ งนภำ
เลิศสุวรรณกุล เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในปี 2554-2555 นางสาวรสพร เดชอาคม เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ในปี 2558 และปี 2560 ส่วนนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ และนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์ ไม่เคยเป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท ซึ่งตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้
สามารถแต่งตังบุ
้ คคลที่เป็ นผู้สอบบัญ ชีคนเดิมให้ ทาหน้ าที่ไม่เกิน 5 รอบปี บญ
ั ชี ติดต่อกัน และในกรณี ที่ผ้ ูสอบ
บัญชีคนเดิมทาหน้ าที่ ครบ 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน บริ ษัทจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมนันได้
้ เมื่อพ้ น ระยะเวลา
อย่างน้ อย 2 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน
อนึ่ง บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญ ชีเดียวกันกับสานักงานสอบบัญ ชี ของบริ ษัทย่อย/
บริ ษัทร่วมของบริ ษัทโดยส่วนใหญ่ โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะดูแลให้ สามารถจัดทางบการเงินได้ ทนั ตามกาหนด
ระยะเวลา
ความเห็ นคณะกรรมการ: เห็ นสมควรน ำเสนอที่ป ระชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 แต่ ง ตั ง้ นายโสภณ
เพิ่มศิริวลั ลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรื อ นางสาวรุ้ งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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เลขที่ 3516 และ/หรื อ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชี รับอนุญ าตเลขที่ 5659 และ/หรื อ นางสาวพิมพ์ ใจ
มานิต ขจรกิจ ผู้ส อบบัญ ชีรับ อนุญ าตเลขที ่ 4521 และ/หรื อ นางสาวสุม นา พัน ธ์ พ งษ์ ส านนท์ ผู้ส อบบัญ ชี
รับ อนุญ าตเลขที ่ 5872 ของบริ ษั ท สำนัก งำน อี วำย จ ำกัด เป็ น ผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท สำหรั บ ปี 2561 โดย
กำหนดค่ำสอบบัญชีทงปี
ั ้ เป็ นจำนวนเงินทังสิ
้ ้นไม่เกิน 850,000 บำท
คะแนนเสียงในการลงมติ : วาระนีต้ ้ องผ่านด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 32 (1)
6.

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อ 29 ของข้ อบังคับบริษัท
ข้ อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผล: การเสนอขอแก้ ไขข้ อ บังคับ บริ ษั ท ในครั ง้ นี ้ เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ มาตรา 100 ของ
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 21/2560 เรื่ อง การแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 อนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับ
บริ ษัท ข้ อที่ 29 เป็ นดังนี ้
เดิม
“ข้ อ 29
คณะกรรมการต้ องจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเป็ นการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี ภายในสี่ เดื อ น
นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ วให้ เรี ยกว่า การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้
ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ าคน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนใน
หนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณี เช่น นีค้ ณะกรรมการต้ องจัดให้ มี การประชุมผู้ถือหุ้น ภายใน 1 เดือนนับแต่ได้ รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น”
เสนอขอแก้ ไขเป็ น
“ข้ อ 29
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิ ้นสุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
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การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ วให้ เรี ยกว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลาย
คนซึง่ ถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ได้ เข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้
กรรมการเรี ยกประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้ าวันนับ
แต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั ้งหลายซึ่งเข้ าชื่อกัน
หรื อผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสีส่ บิ ห้ าวันนับแต่วนั ครบ
กาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดย
บริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดขึ ้นจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ ใดจานวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 31 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้ องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษั ท”
คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี ้ต้ องผ่านด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 32 (2)
7.

พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ ามี

จึ งเรี ย นมาเพื่ อ โปรดเข้ าร่ วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้ างต้ น โดยบริ ษั ท จะเปิ ดให้ ผ้ ูถื อ หุ้ น
ลงทะเบียนตังแต่
้ เวลา 13.30 น. ในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านต้ อง
นาเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท โปรดกรอกข้ อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. สาหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งได้
แต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ท่านสามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ ทงั ้
แบบ ข. หรื อ แบบ ค. โดยหนังสือมอบฉันทะทังแบบ
้
ข. และ แบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 7 หากท่านประสงค์จะ
มอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ หรื อ นายวุฒพ
ิ ล สุริยาภิวัฒน์
กรรมการอิสระของบริ ษัท ได้ รายละเอียดประวัติของ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และนายวุฒิพล สุริยาภิวฒ
ั น์ ปรากฎ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 8 ทั ้งนี ้ โปรดส่งมอบหนังสือมอบฉัน ทะพร้ อมทั ้งเอกสารและหลักฐานต่อเลขานุการบริ ษัทก่อ น
เริ่ มการประชุม หรื ออาจส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของบริ ษัท เลขที่ 21/66 อาคารไทยวา 1 ชั ้น 22 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยจ่าหน้ าซองถึงเลขานุการบริ ษัท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ในวันที่ 13 มีนาคม
2561
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บริ ษัทได้ จดั ทารายงานประจาปี 2560 ในรู ปแบบซีดีรอม โดยจัดส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมใน
ครัง้ นี ้ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี ในรู ปแบบหนังสือ โปรดกรอก
แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจาปี 2560 ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 12 และส่งมายังเลขานุการบริ ษัททางโทรสารที่หมายเลข
(0) 2285 0733 หรื อติดต่อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (0) 2677 4455 ต่อ 295 หรื อส่งอีเมลมาที่ ir@lagunaresorts.com
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะดาเนินการประชุมตามรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 10 และเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่
ผู้ถือหุ้นในการรักษาสิทธิประโยชน์ ของท่าน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคาถามที่ต้องการให้ บริ ษัทชี ้แจงในการประชุม
ครัง้ นี ้ สามารถจัดส่งคาถามล่วงหน้ าได้ ที่ ir@lagunaresorts.com หรื อทางโทรสารทีห่ มายเลข (0) 2285 0733

ขอแสดงความนับถือ
โดยคาสัง่ คณะกรรมการบริ ษัท

(นายชานคราร์ ชานดราน)
กรรมการผู้จัดการ

หน้ า 10/10
หน้ า 10/10

