วันที่ 25 มีนาคม 2562

เรื่อง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.
2.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
รายงานประจาปี 2561 และงบการเงินของบริษัท สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเชิญประชุม)
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. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ของบริษัท ลากูนา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน) ("บริษัท")
ได้ถูกกาหนดให้มีขึ้นตามกาหนดการต่อไปนี้
วันและเวลา

: วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น.

สถานที่

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

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
ข้อ เท็จ จริง และเหตุผ ล: การประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจาปี 2561 ของบริษั ท ได้ถูก จัด ขึ้ น เมื่อ วัน ศุก ร์ที่
27 เมษายน 2561 โดยมีสาเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ให้การรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
คะแนนเสียงในการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

2.

พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท สาหรับปี 2561 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานกิจการของบริษัท สาหรับปี 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ มีรายละเอียดปรากฏ
ในรายงานประจาปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 กาหนดให้บริษัทต้องจัดทางบการเงิน ณ วันสิ้น สุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธั น วาคม 2561 ซึ่ งได้ ผ่า นการตรวจสอบจากผู้ สอบบั ญ ชี แ ล้ ว และผ่ า นการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการของบริษัท ตามที่ ปรากฏในส่วน "งบการเงิน" ของรายงาน
ประจาปี (หน้า 112-184) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
รายได้รวม
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินรวม
20,832
8,159
5,480
80
0.48

งบการเงินเฉพาะกิจการ
6,448
918
232
(20)
(0.12)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เพื่อรับทราบรายงาน
กิจการของบริษัท สาหรับปี 2561 และเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
หน้า 2/9
หน้า 2/9

คะแนนเสียงในการลงมติ: ในวาระพิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท สาหรับปี 2561 ไม่มีการออกเสียง
ลงมติเนื่องจากเป็นการรายงานกิจการของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ในวาระพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
ต้องผ่านด้ วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบั งคั บของบริษั ท
ข้อที่ 32 (1)
3.

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: จากผลการดาเนินงานในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีกาไรสุทธิทั้งสิ้น 80 ล้านบาท
ตามที่ ป รากฏในงบก าไรขาดทุ น ของงบการเงิน รวม สาหรับ ปี สิ้น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธัน วาคม 2561 ซึ่ งผ่ านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
นโยบายเงินปันผลของบริษัท คือ การมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนให้ผู้ถือหุ้น และสนับสนุนผู้ถือหุ้นให้ลงทุนใน
บริษัทอย่างยาวนาน ด้วยการจ่ายเงินปันผลที่มีอัตราการเติบโตต่อปีที่สามารถคาดการณ์ได้และมิได้รับผลกระทบ
จากความผันผวนของกาไร ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว นโยบายเงินปันผลของบริษัทจึงเป็นไปตามหลักการของ
ความมีเสถียรภาพ การคาดการณ์ได้ และการเติบโตที่บริหารจัดการได้ แนวทางเป็นดังนี้


ความมีเสถียรภาพ
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี เว้นแต่กรณีที่บริษัทเผชิญกับผลขาดทุนอย่างรุนแรง เพื่อให้ผู้ถือหุ้น มิได้รับ
ผลกระทบจากความผันผวนของกาไรในแต่ละปี



การคาดการณ์ได้
ผู้ถือหุ้นสามารถคาดคะเนถึงเงินปันผลที่จะได้รับในแต่ละปีได้ ซึ่งอาจจะทาให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนบริหาร
จัดการรูปแบบสัดส่วนการลงทุนของตนเองได้ดียิ่งขึ้น



การเติบโตที่บริหารจัดการได้
บริษัทมุ่งมั่นที่จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในแต่ละปีและมีความผันแปรน้อยที่สุดภายใต้กรอบที่กาหนดกว้าง ๆ แต่
ต้องเป็นอัตราส่วนที่แปรผันตามผลกาไรจากการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท เงินสด และการประมาณ
การกระแสเงินสด

ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 กาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปีของบริษัทหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมี
จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการ: เมื่อพิจารณาจากกาไรสุทธิของงบการเงินรวมดังกล่าว ประกอบกับแผนการ
ขยายงานและข้อตกลงในการชาระหนี้ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 จัดสรรเงินกาไรสะสม สาหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้
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ก).

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.41 บาทต่อหุ้น สาหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น
68,339,908 บาท

ข).

เงินกาไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกาไรสะสมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องจัดสรรกาไรสุทธิไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสารองนี้ มีจานวนถึงร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุด
ทะเบี ยนผู้ถือหุ้น ของบริษั ท ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็น วัน ที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็ นวันกาหนด
รายชื่อ (Record Date) ผูท้ ี่มีสิทธิรับเงินปันผล และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ทั้งนี้ เงินปันผลที่เสนอให้จ่ายสาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สอดคล้องกับนโยบายเงินปันผลของบริษัท
และคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 85 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม รายละเอียดเปรียบเทียบปรากฏตาม
ตาราง ดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

2561

2560

80

60

2) จานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว (ล้านหุ้น)

167

167

3) เงินปันผลจ่ายรวม

0.41

0.38

-

-

0.41

0.38

68.34

63.34

85%

106%

1) กาไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)



เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)



เงินปันผลประจาปี (บาท/หุ้น)

4) รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกาไรสุทธิของงบการเงินรวม
6)

คะแนนเสียงในการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)
4.

พิจารณาอนุมตั ิเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท
4.1

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกาหนดออกตามวาระ
ข้ อ เท็ จ จริงและเหตุ ผล: ข้อ บั งคั บ บริษั ท ข้อ ที่ 14 ก าหนดว่ า ในการประชุม สามั ญ ผู้ ถื อหุ้ น ประจาปี
ให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นอัตราหนึ่งในสาม และกรรมการที่ออกจากตาแหน่งไปนั้นอาจได้รับ
เลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 นี้ มีกรรมการที่ถึง
กาหนดออกตามวาระจานวน 4 ท่าน ได้แก่
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1)
2)
3)
4)

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
นายสุรพล สุปรัชญา
นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล
นายโฮ เรน ฮวา

กรรมการอิสระ
กรรมการที่มใิ ช่ผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการ

กระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ การมีคุณ สมบัติ ครบถ้วนตามที่กฏหมายและ
ข้อบังคับของบริษัทที่กาหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะ
เสนอแนะให้คณะกรรมการพิจารณาและนาเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
จากความเชี่ ย วชาญ ความรู้ และประสบการณ์ ข องกรรมการที่ ถึ งก าหนดออกตามวาระทั้ ง 4 ท่ า น
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน โดยไม่ รวมกรรมการผู้ มี ส่ว นได้ เสี ย ได้ เสนอแนะให้
คณะกรรมการเสนอชื่อ กรรมการที่ ถึงก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่ านข้า งต้ น กลั บ เข้าด ารงตาแหน่ ง
กรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่อง และได้รับการ
เสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนและข้อบังคับของบริษัท อีกทั้งมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนไม่มี
ความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัท ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของ
บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหรืออาจดูเหมือนว่าจะทาให้
เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
ความเห็ น คณะกรรมการ: เห็ น สมควรน าเสนอที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อหุ้ น ประจาปี 2562 อนุ มั ติ ก าร
เลื อ กตั้ งกรรมการซึ่ งถึ งก าหนดออกตามวาระในคราวนี้ ทั้ ง 4 ท่ าน ได้ แก่ ดร. ชิ งชัย หาญเจนลัก ษณ์
นายสุรพล สุปรัชญา นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล และนายโฮ เรน ฮวา กลับเข้าดารงตาแหน่ง กรรมการบริษัท
ต่ อ ไปอี ก วาระหนึ่ ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน โดย
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถึงแม้ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
จะดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่อง แต่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถึงกาหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
คะแนนเสี ยงในการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)
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4.2

ค่าตอบแทนส าหรับ กรรมการที่ ดารงต าแหน่ งในคณะกรรมการของบริษั ท กรรมการที่ ดารง
ตาแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการที่ดารงตาแหน่งใน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28 และ 32 กาหนดให้ค่าตอบแทนใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่
กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ค่าตอบแทนประจาปี 2561 สาหรับ กรรมการแยกเป็นรายประเภท และตาแหน่งของกรรมการที่ด ารง
ตาแหน่งในคณะกรรมการบริษัท รายประเภทและตาแหน่งของกรรมการที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และในคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ยังคงอัตราและ
รูปแบบของค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 และจะเป็นเช่นนี้
ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติเป็นอย่างอื่น
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนสาหรับกรรมการดังกล่าวข้างต้น โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมเมื่อเทียบกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละ
ตาแหน่ง และเสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนในอัตราประมาณร้อยละ 2.5 จากอัตราในปีก่อนหน้า ในแต่ละตาแหน่ง
ของคณะกรรมการบริษัท และในแต่ละตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนที่นาเสนอเป็นตัวเลข ที่ได้ปัดให้เป็นจานวน
เต็มหลักพันบาท มีรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทน ตามที่ปรากฏในตาราง ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร
กรรมการ

ค่าตอบแทน
บัตรกานัลสปาและแกลเลอรี่
/ ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)
/ ปี / ท่าน
2562
2561
2562
2561
262,000
256,000
175,000
171,000
2,000 เหรียญสหรัฐ
175,000
171,000
2,000 เหรียญสหรัฐ
115,000
112,000
-

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
สมาชิก

ค่าตอบแทน
/ ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)
2562
2561
87,000
45,000

85,000
44,000
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หากค่าตอบแทนตามที่นาเสนอได้รับการอนุมัติ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
เป็นต้นไป และเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น แต่
หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ไม่อนุมัติค่าตอบแทนตามที่เสนอ ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561
จะยังคงมีผลต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 อนุมัติการเพิ่ม
ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการจากอัตราในปีก่อนหน้า แยกเป็นรายประเภทและตาแหน่งของกรรมการที่
ด ารงต าแหน่ ง ในคณะกรรมการบริษั ท รายประเภทและต าแหน่ ง ของกรรมการที่ ด ารงต าแหน่ งใน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และในคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ตามรายละเอียดที่เสนอแนะโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนข้างต้น
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
และรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการแต่ล ะท่านในปี 2561 ปรากฏในส่วน "รายละเอียด
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2561" ของรายงานประจาปี (หน้า 71)
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
คะแนนเสียงในการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (3)
5.

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกาหนดค่าสอบบัญชี สาหรับปี 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: มาตรา 120 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกาหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ได้
ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้เสนอให้แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวรสพร
เดชอาคม ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญ าต
เลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ของบริษัท สานักงาน
อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สาหรับปี 2562 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2562 เป็นจานวนเงิน
ทั้งสิ้นไม่เกิน 875,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีเพียงค่าสอบบัญชีเท่านั้น
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด มีผลการดาเนินงานที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทมีความพึงพอใจกับผลการดาเนินงานดังกล่าว นอกจากนั้น ผู้สอบบัญชี
ทั้ง 5 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กั บ บุ ค คลดั ง กล่ า วแต่ อ ย่ า งใด ส าหรั บ ค่ า บริก ารอื่ น (Non-Audit Fees) บริษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยไม่ มี ก ารจ่ า ย
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ค่ า บริ ก ารอื่ น ให้ ส านั ก งานสอบบั ญ ชี ที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี ทั้ ง 5 ท่ า นสั ง กั ด หรื อ บุ ค คล หรื อ กิ จ การที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ผู้สอบบัญ ชี ทั้ง 5 ท่านแต่ อย่างใดในรอบปี สิ้น สุด ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ ผ่านมา เพื่อ ประโยชน์สาหรับ
ผู้ ถื อ หุ้ น บริ ษั ท ได้ จั ด ส่ ง ประวั ติ โ ดยย่ อ ของผู้ ส อบบั ญ ชี ทั้ ง 5 ท่ า น มาพร้ อ มกั บ หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม นี้ ตาม
สิ่ ง ที่ ส่ง มาด้วย 6 และรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ในปี 2561 ปรากฏใน
ส่วน "ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี" ของรายงานประจาปี (หน้า 185) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
นายโสภณ เพิ่ มศิริวัลลภ เป็นผู้สอบบัญ ชีของบริษัทในปี 2549-2553, 2556-2557 และปี 2559 นางสาวรุ้งนภา
เลิศสุวรรณกุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2554-2555 นางสาวรสพร เดชอาคม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ในปี 2558 และปี 2560-2561 ส่วนนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ และนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ไม่เคยเป็น
ผู้สอบบั ญ ชีข องบริษั ท ซึ่งตามแนวทางของสานั ก งานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั กทรัพ ย์
กาหนดให้สามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทาหน้าที่ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่
ผู้ สอบบั ญ ชีค นเดิ ม ท าหน้ า ที่ ค รบ 7 รอบปี บั ญ ชี ติ ด ต่ อ กั น บริษั ท จะแต่ ง ตั้ งผู้ สอบบั ญ ชี ค นเดิ ม นั้ น ได้ เมื่ อ พ้ น
ระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน
อนึ่ง บริษัท สานัก งาน อีวาย จากัด เป็นสานักงานสอบบัญ ชีเดียวกันกับสานักงานสอบบัญ ชี ของบริษัทย่อย/
บริษัทร่วมของบริษัทโดยส่วนใหญ่ โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทางบการเงินได้ทันตามกาหนด
ระยะเวลา
ความเห็ น คณะกรรมการ: เห็นสมควรนาเสนอที่ ป ระชุมสามั ญ ผู้ถือหุ้ น ประจาปี 2562 แต่ ง ตั้ ง นายโสภณ
เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญ าตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ
มานิต ขจรกิจ ผู ้ส อบบัญ ชีรับ อนุญ าตเลขที ่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุม นา พัน ธ์พ งษ์ส านนท์ ผู้ส อบบัญ ชี
รับ อนุญ าตเลขที ่ 5872 ของบริษั ท สานั ก งาน อี ว าย จ ากั ด เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริษั ท ส าหรับ ปี 2562 โดย
กาหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจานวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 875,000 บาท
คะแนนเสียงในการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)
6.

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี
จึ งเรีย นมาเพื่ อ โปรดเข้ าร่ วมประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดั งกล่ าวข้ างต้ น โดยบริ ษั ท จะเปิ ด ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.30 น. ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ทุกท่านต้องนาเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนใน
วันประชุมด้วย
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ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. สาหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ซึ่งได้แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ท่านสามารถเลือกใช้หนังสือมอบ
ฉั นทะได้ ทั้ งแบบ ข. หรือ แบบ ค. โดยหนั งสื อมอบฉั นทะทั้ งแบบ ข. และ แบบ ค. ปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้ ว ย 7
หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ หรือ
นายธงชัย อานันโทไทย กรรมการอิสระของบริษัทได้ รายละเอียดประวัติของ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ และ
นายธงชัย อานันโทไทย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ทั้งนี้ โปรดส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารและ
หลักฐานต่อเลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม หรืออาจส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของบริษัท เลขที่ 21/66
อาคารไทยวา 1 ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยจ่าหน้าซองถึงเลขานุการบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทได้กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 8 มีนาคม 2562
บริษัทได้จัด ทารายงานประจาปี 2561 โดยจัดส่งให้กับ ผู้ถือ หุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้ว ย 2 ในรูป แบบรหัสคิวอาร์
(QR Code) ตามที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเชิญประชุม นี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงาน
ประจาปีในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 และส่ง
มายังเลขานุการบริษัททางโทรสารที่หมายเลข (0) 2285 0733 หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (0) 2677 4455 ต่อ 295
หรือส่งอีเมลมาที่ ir@lagunaresorts.com
ทั้งนี้ บริษัทจะดาเนินการประชุมตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และเพื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่
ผู้ถือหุ้นในการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคาถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในการประชุม
ครั้งนี้ สามารถจัดส่งคาถามล่วงหน้าได้ที่ ir@lagunaresorts.com หรือทางโทรสารทีห่ มายเลข (0) 2285 0733

ขอแสดงความนับถือ
โดยคาสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นายชานคราร์ ชานดราน)
กรรมการผู้จัดการ
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