
 

 
     วันท่ี 25 มีนาคม 2562 
 

 
 

เร่ือง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 บริษัท ลากนู่า รีสอรท์ แอนด์ โฮเทล็ จ ากดั (มหาชน) 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
 2. รายงานประจ าปี 2561 และงบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

(ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) ตามที่ปรากฏบนหน้าหนงัสือเชิญประชุม) 
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท 

3.1 กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ 
3.2 กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ 

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

ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
 9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
 10. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 11. แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ 
 12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2561 

 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ของบรษิัท ลากูนา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) ("บริษัท")        

ได้ถูกก าหนดใหม้ีขึ้นตามก าหนดการต่อไปน้ี  

วันและเวลา : วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น.   

สถานที ่ : ห้องบันยัน บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ  
21/100 อาคารไทยวา 2 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120  



 

หน้า 2/9 
หน้า 2/9 

 

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงันี้ 
 

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 
27 เมษายน 2561 โดยมีส าเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1  

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ให้การรับรองรายงาน     
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)  

2. พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท ส าหรับปี 2561 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานกิจการของบริษัท ส าหรับปี 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ มีรายละเอียดปรากฏ
ในรายงานประจ าปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี ้ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2  

ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดท างบการเงิน ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปีส้ินสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการของบริษัท ตามที่ปรากฏในส่วน "งบการเงิน" ของรายงาน
ประจ าปี (หน้า 112-184) ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2  ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

  (หน่วย : ล้านบาท) 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย์รวม 20,832 6,448 

 หน้ีสินรวม 8,159 918 

 รายได้รวม 5,480 232 

 ก าไรสุทธ ิ 80 (20) 

 ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.48 (0.12) 
 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เพื่อรับทราบรายงาน
กิจการของบริษัท ส าหรับปี 2561 และเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี
ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี 
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คะแนนเสียงในการลงมติ: ในวาระพิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท ส าหรับปี 2561 ไม่มีการออกเสียง
ลงมติเนื่องจากเป็นการรายงานกิจการของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ในวาระพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท        
ข้อที่ 32 (1) 

3.   พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: จากผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีก าไรสุทธิทั้งส้ิน 80 ล้านบาท 
ตามที่ปรากฏในงบก าไรขาดทุนของงบการเงินรวม ส าหรับปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว  

นโยบายเงินปันผลของบริษัท คือ การมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนให้ผู้ถือหุ้น และสนับสนุนผู้ถือหุ้นให้ลงทุนใน
บริษัทอยา่งยาวนาน ด้วยการจ่ายเงินปันผลที่มีอัตราการเติบโตต่อปีท่ีสามารถคาดการณ์ได้และมิได้รับผลกระทบ
จากความผันผวนของก าไร ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว นโยบายเงินปันผลของบริษัทจึงเป็นไปตามหลักการของ
ความมีเสถียรภาพ การคาดการณ์ได้ และการเติบโตที่บริหารจัดการได้ แนวทางเป็นดังนี ้
 

   ความมีเสถียรภาพ 
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี เว้นแต่กรณีที่บริษัทเผชิญกับผลขาดทุนอย่างรุนแรง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมิได้รับ
ผลกระทบจากความผันผวนของก าไรในแต่ละปี  

  การคาดการณ์ได้ 
ผู้ถือหุ้นสามารถคาดคะเนถึงเงินปันผลที่จะได้รับในแต่ละปีได้ ซึ่งอาจจะท าให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนบริหาร
จัดการรูปแบบสัดส่วนการลงทุนของตนเองได้ดียิ่งขึ้น 

   การเติบโตที่บริหารจัดการได้ 
บริษัทมุ่งมั่นที่จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในแต่ละปีและมีความผันแปรน้อยที่สุดภายใต้กรอบที่ก าหนดกว้าง ๆ แต่
ต้องเป็นอัตราส่วนท่ีแปรผันตามผลก าไรจากการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงของบริษัท เงินสด และการประมาณ
การกระแสเงินสด 

ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีของบริษัทหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส า รองนี้จะมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เมื่อพิจารณาจากก าไรสุทธิของงบการเงินรวมดังกล่าว ประกอบกับแผนการ
ขยายงานและข้อตกลงในการช าระหนี้ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562 จัดสรรเงินก าไรสะสม ส าหรับงวดปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้ 
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ก). เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.41 บาทต่อหุ้น ส าหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 
68,339,908 บาท 
 

ข). เงินก าไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินก าไรสะสมต่อไป 

ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนส ารองนี้มีจ านวนถึงร้อยละ 10     
ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นวันก าหนด
รายชื่อ (Record Date) ผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 

ทั้งนี้ เงินปันผลที่เสนอให้จ่ายส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สอดคล้องกับนโยบายเงินปันผลของบริษัท 
และคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 85 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม รายละเอียดเปรียบเทียบปรากฏตาม
ตาราง ดังนี ้ 
 
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 2561 2560 

1) ก าไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท) 80 60 

2) จ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว (ล้านหุ้น) 167 167 

3) เงินปันผลจ่ายรวม 0.41 0.38 

 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) - - 

 เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 0.41 0.38 

4) รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 68.34 63.34 

5) สัดส่วนการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิของงบการเงินรวม 

6)  

85% 

 

106% 

  

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)  

4. พิจารณาอนุมตัิเร่ืองเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท 

4.1 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงก าหนดออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี           
ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม  และกรรมการที่ออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจได้รับ 
เลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 นี้ มีกรรมการที่ถึง
ก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 
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1) ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ ์ กรรมการอิสระ  

2) นายสุรพล สุปรัชญา กรรมการที่มใิช่ผู้บริหาร 

3) นายเอด็ดี้ ซี ฮอก ไล กรรมการ 

4) นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ  
 

กระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ได้ผ่านการกล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฏหมายและ
ข้อบังคับของบริษัทท่ีก าหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาก่อนท่ีจะ
เสนอแนะให้คณะกรรมการพิจารณาและน าเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 
 

จากความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการที่ถึงก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้เสนอแนะให้
คณะกรรมการเสนอชื่อกรรมการที่ถึงก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้นกลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
 

ทั้งนี้ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์  ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่อง และได้รับการ
เสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนและข้อบังคับของบริษัท  อีกทั้งมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนไม่มี
ความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัท ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของ
บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใด  ๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหรืออาจดูเหมือนว่าจะท าให้
เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 อนุมัติการ
เลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงก าหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง  4 ท่าน ได้แก่ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์     
นายสุรพล สุปรัชญา นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล และนายโฮ เรน ฮวา กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดย
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถึงแม้ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ 
จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่อง แต่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถึงก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน 
ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 
  
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 
 

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ       
ออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)  
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4.2 ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ด ารง
ต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการที่ด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28 และ 32 ก าหนดให้ค่าตอบแทนใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่
กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ค่าตอบแทนประจ าปี 2561 ส าหรับกรรมการแยกเป็นรายประเภท และต าแหน่งของกรรมการที่ด ารง
ต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัท รายประเภทและต าแหน่งของกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ยังคงอัตราและ
รูปแบบของค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 และจะเป็นเช่นนี้
ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติเป็นอย่างอื่น  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนส าหรับกรรมการดังกล่าวข้างต้น โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมเมื่อเทียบกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละ
ต าแหน่ง และเสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนในอัตราประมาณร้อยละ 2.5 จากอัตราในปีก่อนหน้า ในแต่ละต าแหน่ง
ของคณะกรรมการบริษัท และในแต่ละต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนท่ีน าเสนอเป็นตัวเลข  ที่ได้ปัดให้เป็นจ านวน
เต็มหลักพันบาท  มีรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทน ตามที่ปรากฏในตาราง ดังนี ้

คณะกรรมการบริษัท 
 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน                         

/ ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท) 
บัตรก านัลสปาและแกลเลอรี่   

/ ปี / ท่าน 
2562 2561 2562 2561 

ประธานกรรมการบริษัท 262,000 256,000  -  - 
กรรมการอิสระ 175,000 171,000 2,000 เหรียญสหรัฐ 
กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร 175,000 171,000 2,000 เหรียญสหรัฐ 
กรรมการ 115,000 112,000  -  - 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน 

/ ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท) 

2562 2561 

ประธานกรรมการ 87,000 85,000 
สมาชิก 45,000 44,000 
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หากค่าตอบแทนตามที่น าเสนอได้รับการอนุมัติ  ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 
เป็นต้นไป และเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น แต่
หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ไม่อนุมัติค่าตอบแทนตามที่เสนอ ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561  
จะยังคงมีผลต่อไป 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 อนุมัติการเพิ่ม
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการจากอัตราในปีก่อนหน้า แยกเป็นรายประเภทและต าแหน่งของกรรมการที่
ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัท  รายประเภทและต าแหน่งของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  และในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ตามรายละเอียดที่เสนอแนะโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนข้างต้น 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 5   
และรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านในปี 2561 ปรากฏในส่วน "รายละเอียด
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2561" ของรายงานประจ าปี (หน้า 71) 
ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2   

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (3)  

5. พิจารณาอนุมตัิการแตง่ตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: มาตรา 120 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และก าหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ได้
ผ่านการกล่ันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงได้เสนอให้แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวรสพร 
เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ของบริษัท ส านักงาน  
อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับปี 2562 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2562 เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้นไม่เกิน 875,000 บาท ทั้งนี ้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีเพียงค่าสอบบัญชีเท่านั้น  

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด มีผลการด าเนินงานท่ีดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริษัทมีความพึงพอใจกับผลการด าเนินงานดังกล่าว นอกจากนั้น ผู้สอบบัญชี
ทั้ง 5 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ส าหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่าย
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ค่าบริการอื่นให้ส านักงานสอบบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านสังกัด หรือบุคคล หรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกับ        
ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านแต่อย่างใดในรอบปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อประโยชน์ส าหรับ        
ผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้  ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ในปี 2561 ปรากฏใน
ส่วน "ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี" ของรายงานประจ าปี (หน้า 185) ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2    

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี  2549-2553, 2556-2557 และปี 2559 นางสาวรุ้งนภา      
เลิศสุวรรณกุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2554-2555  นางสาวรสพร เดชอาคม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท     
ในปี 2558 และปี 2560-2561 ส่วนนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ และนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ไม่เคยเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก าหนดให้สามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ท าหน้าที่ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีคนเดิมท าหน้าที่ครบ 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมนั้นได้เมื่อพ้น
ระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 

อนึ่ง บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีเดียวกันกับส านักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย/ 
บริษัทร่วมของบริษัทโดยส่วนใหญ ่โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดท างบการเงินได้ทันตามก าหนด
ระยะเวลา 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 แต่งตั ้ ง นายโสภณ     
เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ   
มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชี        
รับอนุญาตเลขที ่ 5872 ของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับปี 2562 โดย
ก าหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจ านวนเงินท้ังส้ินไม่เกิน 875,000 บาท 

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)  

6. พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้ น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.30 น. ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ทุกท่านต้องน าเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนใน
วันประชุมด้วย  
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ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ส าหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ซึ่งได้แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ท่านสามารถเลือกใช้หนังสือมอบ
ฉันทะได้ทั้งแบบ ข. หรือ แบบ ค. โดยหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ข. และ แบบ ค. ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 7      
หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้  นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ หรือ 
นายธงชัย อานันโทไทย กรรมการอิสระของบริษัทได้ รายละเอียดประวัติของ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ และ 
นายธงชัย อานันโทไทย ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 8  ทั้งนี้ โปรดส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารและ
หลักฐานต่อเลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม หรืออาจส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของบริษัท เลขที่ 21/66  
อาคารไทยวา 1 ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยจ่าหน้าซองถึงเลขานุการบริษัท 

ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวันที่ 8 มีนาคม 2562  

บริษัทได้จัดท ารายงานประจ าปี 2561 โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ 
(QR Code) ตามที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเชิญประชุมนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงาน
ประจ าปีในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี  2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 และส่ง
มายังเลขานุการบริษัททางโทรสารที่หมายเลข (0) 2285 0733 หรือติดต่อทางโทรศัพท์ท่ีหมายเลข (0) 2677 4455 ต่อ 295 
หรือส่งอีเมลมาที่ ir@lagunaresorts.com  
ทั้งนี ้บริษัทจะด าเนินการประชุมตามรายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 10 และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่  
ผู้ถือหุ้นในการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นค าถามที่ต้องการใหบ้ริษัทชี้แจงในการประชุม
ครั้งนี ้สามารถจัดส่งค าถามล่วงหน้าได้ที่ ir@lagunaresorts.com หรือทางโทรสารทีห่มายเลข (0) 2285 0733  

 
 

     ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                  โดยค าส่ังคณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 
(นายชานคราร์ ชานดราน) 

                กรรมการผู้จัดการ  

mailto:ir@lagunaresorts.com
mailto:ir@lagunaresorts.com

