
 

 

 

 

 

 
 

 
 

ที่ L043/2561 

 

 

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 

 

 

เร่ือง การให้สทิธิผู้ถอืหุ้นเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ล่วงหน้า 
 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริม        

การก ากับดูแลกิจการที่ดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าส าคัญและเป็น
ประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ล่วงหน้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีบริษัทก าหนด ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.lagunaresorts.com โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอ
เรื่องดังกล่าวได้ตั้งแต่วันท่ี 1 - 31 ธันวาคม 2561  

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
                            

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                                                                              (นางนันชลี  เขจรนันทน์) 
                                                                                 เลขานุการบริษัท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์และวิธกีาร 
การให้สทิธิผู้ถือหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2562 ล่วงหน้า 

 
 
เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด 
(มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าส าคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าป ี2562 ล่วงหน้า   ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีบริษัทก าหนด ดังนี ้

 

หลักเกณฑ์และวิธกีารให้สทิธผู้ิถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 
 
1.  คุณสมบัตขิองผู้ถือหุน้               
 

ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุน้ ต้องมีคุณสมบตัิดงันี้ 
 
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้น

รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ 

 ต้องถือหุ้นในบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม 

 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุน้และหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุในเอกสารแนบ 2 
 

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลว่งหน้า 
 

2.1 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเร่ืองดังตอ่ไปนีเ้ป็นระเบียบวาระการประชุม 

 
 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ก ากับ

ดูแลการด าเนินงานของบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท  

 เรื่องที่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการได้ 

 เรื่องที่ผู ้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือมิได้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ     

เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา 

 เรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความ   

ไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว 



 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถว้น ตามข้อ 1 หรือผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

บริษัทก าหนดไว้ในการเสนอระเบียบวาระการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตามข้อ 2 

 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วย

คะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปล่ียนแปลงอย่าง

มีนัยส าคัญ 

 กรณีอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
 

2.2 ขั้นตอนในการเสนอ 
 

 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมโดยกรอก “แบบเสนอเรื่องเพื่อ

บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562” ตามเอกสารแนบ 1 ให้ครบถ้วนและ          

ลงลายมือชื่อ พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ 

 กรณีที ่ผู ้ถือหุ ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น ระเบียบวาระการประชุมในเรื่องเดียวกัน        

ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลในเอกสารแนบ 1 รายละ 1 ชุดและลงลายมือชื่อ พร้อมแนบหลักฐานตาม

รายละเอียดที่ระบุแล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกันและยื่นพร้อมกันในคราวเดียว 

 กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระให้จัดท าเอกสารแนบ 1  

จ านวน 1 ชุด ต่อ 1 วาระ และลงลายมือชื่อ พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุในแต่ละวาระ 

 จัดส่งต้นฉบับพร้อมแนบหลักฐานต่างๆ ที่ลงลายมือชื่อแล้วดังกล่าวข้างต้น ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาตาม     

ที่อยู่ดังนี ้

เลขานุการบริษทั 
บริษัท ลากนู่า รีสอรท์ แอนด์ โฮเทล็ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่21/65 อาคารไทยวา 1 ชั้น 22  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0 2677 4455 
 

2.3 ระยะเวลาในการยื่นเสนอ 
 

วันท่ี 1 - 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ บริษัทจะถือวันท่ีตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองเป็นส าคัญ 
 



ขั้นตอนการพิจารณา 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอให้บรรจุเป็นระเบียบวาระ  

การประชุมผู้ถือหุ้นและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 

 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอให้บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม  ซึ่งจะต้อง
ไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชมุตามข้อ 2.1 ของหลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า  ทั้งนี้  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด 

 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562  

 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมสามัญ         
ผู้ถือหุ้น  

 
 

 
 
 
 

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



เอกสารแนบ 1 
 

แบบเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
 
 
 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................................…………………………………………………………….เป็นผู้ถือหุ้น 
ของ บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) รวมจ านวน.....................................................................หุ้น 
อยู่บ้านเลขที่..............................ตรอก/ซอย…………………………....................ถนน.......................................................
ต าบล/แขวง..................................................................อ าเภอ/เขต................................................................................... 
จังหวดั.........................................................................รหัสไปรษณีย์................................................................................
โทรศัพท์มือถือ..............................................................โทรศัพทบ์้าน/ท่ีท างาน...................................................................
อีเมล์............................................................................ 
 
ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2562 
 

เรื่อง................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 
โดยมีข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อพิจารณาดังนี้  
   เพื่อทราบ       เพื่ออนุมัต ิ       เพื่อพิจารณา 
 

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

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

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

....................................................................................................................................................................................... 
 
ซึ่งมเีอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาที่ได้ลงชื่อรับรองความถกูต้องไวแ้ล้วทุกหน้า จ านวน.............แผ่น 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2562” 
หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานแสดงตน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทั้งหมดที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็น
หลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นส าคัญ ดังนี้ 
                                                                              
 
 

 ลงชื่อ............................................................... ผู้ถือหุ้น 
                                                                                            (                                                               ) 
              วันท่ี....................................................... 



เอกสารแนบ 2 
 
 

หลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุน้ 

1. หลักฐานการถือหุ้น  

 ส ำเนำใบหุ้น ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้อง หรือ 
 หนังสือรับรองกำรถือหุ้นจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือ 
 หลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนยฝ์ำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

2. หลักฐานแสดงตน 

2.1    กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

2.1.1  สัญชาติไทย 

ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือ บัตรประจ ำตัวพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือ
ใบขับขี่ ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้ถือหุ้นเจ้ำของบัตร และหำกมีกำรเปล่ียนชื่อ -นำมสกุล ให้ยื่น
หลักฐำนประกอบด้วย 

2.1.2   สัญชาตติ่างด้าว 

ส ำเนำหนังสือเดินทำง ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้ถือหุ้นเจ้ำของหนังสือเดินทำง และหำกมีกำรเปล่ียน
ชื่อ-นำมสกุล ให้ยื่นหลักฐำนประกอบด้วย 

2.2    กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนติิบุคคล 

2.2.1  สัญชาติไทย 

 ส ำเนำหนังสือรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์ที่มีอำยุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น
ระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจของบริษัท และ 

 ส ำเนำเอกสำรแสดงตนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งข้ำงล่ำงนี้ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่ลงนำมรับรองใน
หนังสือรับรองข้ำงต้น  

หำกกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมเป็นบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย  

ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ บัตรประจ ำตวัข้ำรำชกำร หรือ บัตรประจ ำตวัพนักงำนรัฐวิสำหกจิ หรือ
ใบขับขี่ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมนั้น ซึง่รับรองส ำเนำถูกต้องโดยเจำ้ของบตัร หรือ 

หำกกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมเป็นบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงดำ้ว  

ส ำเนำหนังสือเดินทำงของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมนั้น  ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยเจ้ำของ
หนังสือเดินทำง 



เอกสารแนบ 2 
 
 

2.2.2  สัญชาติต่างด้าว  

 ส ำเนำหนังสือรับรองของบริษัท หรือหนังสือรับรองกำรเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียด
เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งของส ำนักงำนใหญ่ ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไข
หรือข้อจ ำกัดอ ำนำจในกำรลงลำยมือชื่อที่มีอำยุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น
ระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ซึ่งลงลำยมือชื่อรับรองโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจของบริษัท
ต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่ Notary Public และได้รับกำรรับรองโดยสถำนกงสุลไทย และ   

 เอกสำรที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภำษำอังกฤษ จะต้องจัดท ำค ำแปลภำษำอังกฤษแนบมำพร้อมด้วย 
และให้กรรมกำรผู้มีอ ำนำจของนิติบุคคลนั้นรับรองควำมถูกต้องของค ำแปล และ 

 ส ำเนำเอกสำรแสดงตนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งข้ำงล่ำงนี้ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่ลงนำมรับรองใน
เอกสำรดังกล่ำวข้ำงต้น 

หำกกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมเป็นบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย  

ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ บัตรประจ ำตวัข้ำรำชกำร หรือ บัตรประจ ำตวัพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือ
ใบขับขี่ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมนั้น ซึง่รับรองส ำเนำถูกต้องโดยเจำ้ของบตัร หรือ 

หำกกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมเป็นบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงดำ้ว  

ส ำเนำหนังสือเดินทำงของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมนั้น ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยเจ้ำของ
หนังสือเดินทำง 

 


