เอกสารการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2563

บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ท่ี 27 เมษายน 2563 เวลา 14:30 น.
ณ อาคารไทยวา 1 ชัน้ 21
21/63-64 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
เปิ ดรับลงทะเบียน 13:00 น.
เพือ่ ความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนาแบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าทีล่ งทะเบียนในวันประชุมด้วย
มาตรการป้ องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวทางปฏิบัตติ นสาหรับผู้เข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุมจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และเป็ นไปตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บริษัทขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบตั ใิ นการประชุม ดังนี ้
1) บริษัทขอความร่วมมือและสนับสนุนให้ผูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ หรือ นายธงชัย อานันโทไทย กรรมการ
อิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าประชุมด้วยตัวเองเพื่อเป็ นการเว้นระยะห่างทางสังคม
2) บริษัทจะจัดตัง้ จุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุม ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค ทัง้ นี ้ กรณีท่ตี รวจพบผูท้ ่มี ีไข้หรือมีอาการ
เกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้า
ไปในห้องประชุม กรณี ดงั กล่าว ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผูอ้ ่ืนหรือกรรมการอิส ระของบริษัทเข้า
ร่วมประชุมแทนได้
3) บริษัทจะขอให้ผถู้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ลงนามในหนังสือรับรองว่า (ก) ภายใน 21 วัน
ก่อนหน้าวันประชุม ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผูร้ บั มอบฉันทะไม่ได้รบั การตรวจพบว่าติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 หรือ
ถูกระบุวา่ เป็ นผูม้ ีความเสี่ยงที่จะเป็ นพาหะแพร่เชือ้ ไวรัส COVID-19 และ (ข) ภายใน 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผูร้ บั มอบฉันทะ ไม่ได้ (1) มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือ อาการป่ วยในลักษณะที่พบใน
โรคติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 (2) อยู่หรือไปในบริเวณใดๆ ที่ถูกกาหนดโดยหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็ นพืน้ ที่อันตราย และ/หรือ
มี ค วามเสี่ ย งต่อ การติด เชื ้อ ไวรัส COVID-19 หรือ ประเทศใดๆ ที่ เป็ น เขตติด โรคติด ต่อ อัน ตรายตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่ เป็ นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ ภายใน 14 วันก่อนหน้า (3) สัมผัสใกล้ชิดกับ
หรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับผูป้ ่ วยไวรัส COVID-19 หรือผูซ้ ่งึ ถูกระบุว่ามี ความเสี่ยงที่จะเป็ นพาหะแพร่เชือ้ ไวรัส COVID-19
หรือผูท้ ่ีเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศที่เป็ นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอก
ราชอาณาจักรที่เป็ นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ ก่อนครบกาหนด 14 วัน ทัง้ นี ้ หนังสือรับรองนีจ้ ะมีขอ้ กาหนดยกเว้นความรับผิด
ของบริษัทในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 จากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นี ้
4) บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผูซ้ ่งึ ปฏิเสธที่จะลงนามในหนังสือรับรองดังกล่าว หรือถูกพบว่าเป็ นผูม้ ีความเสี่ยงสูงที่จะติด
หรือแพร่เชือ้ ไวรัส COVID-19 หรือผูซ้ ง่ึ ไม่ให้ความร่วมมือกับมาตรการป้องกันไวรัส COVID-19 ของบริษัทในการเข้าร่วมประชุม
ในกรณีดงั กล่าว ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผอู้ ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนได้
5) สถานที่จัดประชุมจะได้รบั การทาความสะอาดโดยโอโซนฆ่าเชือ้ และแอลกอฮอล์ก่อนการประชุมและขอความร่วมมือให้ผถู้ ือหุน้
สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
***ทัง้ นี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการทีเ่ หมาะสมต่อไป***

วันที่ 7 เมษายน 2563
เรื่อง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.
2.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
รายงานประจาปี 2562 และงบการเงินของบริษัท สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเชิญประชุม)
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
3.1 กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
3.2 กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
3.3 กรรมการเข้าใหม่
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
6. ประวัติผู้สอบบัญชี
7. แบบหนังสือมอบฉันทะ
8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
10. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่อาคารไทยวา 1
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ของบริษัท ลากูนา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน) ("บริษัท")
ได้ถูกกาหนดให้มีขึ้นตามกาหนดการต่อไปนี้
วันและเวลา

: วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น.

สถานที่

: อาคารไทยวา 1 ชั้น 21
21/63-64 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
ข้อ เท็จ จริง และเหตุผล: การประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจาปี 2562 ของบริษั ท ได้ถูก จัด ขึ้ น เมื่อ วัน ศุก ร์ที่
26 เมษายน 2562 โดยมีสาเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ให้การรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
คะแนนเสียงในการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

2.

พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท สาหรับปี 2562 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานกิจการของบริษัท สาหรับปี 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ มีรายละเอียดปรากฏ
ในรายงานประจาปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 กาหนดให้บริษัทต้องจัดทางบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธั น วาคม 2562 ซึ่ง ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบั ญ ชี แล้ ว และผ่ า นการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริห ารความเสี ่ย ง และก ากับ ดูแ ลกิจ การ และคณะกรรมการของบริษ ัท ตามที ่ ป รากฏในส่ว น
"งบการเงิน" ของรายงานประจาปี (หน้า 116-198) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
รายได้รวม
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินรวม
23,526
11,314
6,158
364
2.18

งบการเงินเฉพาะกิจการ
7,366
2,382
1,286
1,020
6.12

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 เพื่อรับทราบรายงาน
กิจการของบริษัท สาหรับปี 2562 และเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
หน้า 2/11
หน้า 2/11

คะแนนเสียงในการลงมติ: ในวาระพิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท สาหรับปี 2562 ไม่มีการออกเสียง
ลงมติเนื่องจากเป็นการรายงานกิจการของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ในวาระพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
ต้องผ่านด้ วยคะแนนเสี ยงข้า งมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบั งคั บของบริษั ท
ข้อที่ 32 (1)
3.

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: จากผลการดาเนินงานในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีกาไรสุทธิทั้งสิ้น 364 ล้านบาท
ตามที่ ป รากฏในงบก าไรขาดทุ น ของงบการเงิน รวม สาหรับ ปี สิ้น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธัน วาคม 2562 ซึ่ งผ่ านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
นโยบายเงินปันผลของบริษัท คือ การมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนให้ผู้ถือหุ้น และสนับสนุนผู้ถือหุ้นให้ลงทุนใน
บริษัทอย่างยาวนาน ด้วยการจ่ายเงินปันผลที่มีอัตราการเติบโตต่อปีที่สามารถคาดการณ์ได้และมิได้รับผลกระทบ
จากความผันผวนของกาไร ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว นโยบายเงินปั นผลของบริษัทจึงเป็นไปตามหลักการของ
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
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 9.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,500,144,309 บาท ซึ่งบริษัท
ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ส่วนเงินกาไรสะสมที่เหลือให้เป็นเงินกาไร
สะสมต่อไป
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ความเห็นของคณะกรรมการ: เมื่อพิจารณาจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 9.00 บาทในเดือน
ธันวาคม 2562 และกาไรสุทธิของงบการเงินรวมดังกล่าว ประกอบกับแผนการขยายงานและข้อตกลงในการชาระ
หนี้ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 จัดสรรเงินกาไร
สะสม สาหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้
ก).

เงินปันผลงวดสุดท้ายจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.43 บาทต่อหุ้น สาหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็น
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 71,673,562 บาท

ข).

เงินกาไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกาไรสะสมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องจัดสรรกาไรสุทธิไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสารองนี้ มีจานวนถึงร้อยละ 10
ของทุน จดทะเบีย นตามที ่ก ฎหมายกาหนดแล้ว บริษ ัท จะจ่า ยเงิน ปัน ผลให้แ ก่ผู้ถือ หุ ้น ที ่มีร ายชื่อ ปรากฏใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็นวันกาหนด
รายชื่อ (Record Date) ผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
ทั้งนี้ เงินปันผลที่เสนอให้จ่ายสาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สอดคล้องกับนโยบายเงินปันผลของบริษัท
โดยเงินปันผลระหว่างกาลและอัตราเงินปั นผลประจาปีที่ เสนอให้ จ่ายสาหรับปีสิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 432 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม รายละเอียดเปรียบเทียบปรากฏ
ตามตาราง ดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

2562

2561
(ปรับปรุง)

1) กาไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)
2) จานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว (ล้านหุ้น)

364
167

88
167

3) เงินปันผลจ่ายรวม

9.43

0.41



เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)

9.00

-



เงินปันผลประจาปี (บาท/หุ้น)

0.43

0.41

1,571.82

68.34

432%

78%

4) รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกาไรสุทธิของงบการเงินรวม
6)

คะแนนเสียงในการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

หน้า 4/11
หน้า 4/11

4.

พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษทั
4.1

พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกาหนดออกตามวาระ
ข้อ เท็ จ จริงและเหตุ ผล: ข้ อบั งคั บ บริษั ท ข้อ ที่ 14 กาหนดว่า ในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถือ หุ้ น ประจาปี
ให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นอัตราหนึ่งในสาม และกรรมการที่ออกจากตาแหน่งไปนั้ นอาจได้รับ
เลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ประจาปี 2563 นี้ มีกรรมการที่ถึง
กาหนดออกตามวาระจานวน 4 ท่าน ได้แก่
1)

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

2)

นายโฮ กวงจิง

กรรมการ

3)

นายชานคราร์ ชานดราน

กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ

4)

นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง

กรรมการ

กระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ 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 กรรมการที่ถึ งกาหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่ านข้างต้ น กลั บ เข้ าดารงต าแหน่ ง
กรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
สาหรับ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่อง และได้รับการ
เสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิส ระอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนและข้อบังคับของบริษัท อีกทั้งมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนไม่มี
ความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัท ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของ
บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ ใดๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหรืออาจดูเหมือนว่าจะทาให้
เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการนั้น จาเป็นต้องพิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้ดารงตาแหน่ง ที่มีค วามชานาญเฉพาะด้าน และอยู่ในขอบเขตที่สามารถตรวจสอบคุณ สมบัติแ ละ
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ประวัติได้ บริษัทจึงมิได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาก่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พรบ.บริษัทมหาชนกาหนด)
และจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนให้กับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาโดย
ผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามกระบวนการ
สรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว โดยพิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดาเนินงานของ
บริษัท ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุม สามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกาหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่
นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายโฮ กวงจิง นายชานคราร์ ชานดราน และนายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง กลับเข้าดารง
ตาแหน่ง กรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ มีคุณสมบัติที่จะ
ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มกว่า หลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น สามารถให้ ค วามเห็ น ได้ อ ย่ างเป็ น อิ ส ระ และเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องถึงแม้จะดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่อง ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่
ถึงกาหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1 และ 3.2
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
คะแนนเสี ยงในการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)
4.2

พิจารณารับ ทราบค่ าตอบแทนสาหรับกรรมการที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการของบริษั ท
กรรมการที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ
และกรรมการที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ของบริษัท
ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนสาหรับกรรมการแยกเป็นรายประเภทและตาแหน่งของกรรมการที่ดารงตาแหน่ง
ในคณะกรรมการบริษั ท รายประเภทและต าแหน่ งของกรรมการที่ ด ารงต าแหน่ ง ในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ และในคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุน้
ของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติในแต่ละตาแหน่ง ตามที่
ปรากฎในตารางค่าตอบแทน ดังนี้
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คณะกรรมการบริษัท
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร
กรรมการ

ค่าตอบแทน
บัตรกานัลสปาและแกลเลอรี่
/ ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)
/ ปี / ท่าน
262,000
175,000
2,000 เหรียญสหรัฐ
175,000
2,000 เหรียญสหรัฐ
115,000
-

คณะกรรมการตรวสอบ บริหารความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
สมาชิก

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

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนสาหรับกรรมการดังกล่าวข้างต้น และ
เสนอให้คงอัตราและรูปแบบของค่าตอบแทนในอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมั ติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 สาหรับค่าตอบแทน ประจาปี 2563 ในแต่ละตาแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และในแต่ละ
ตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ และของคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทน ตามทีป่ รากฏในตาราง ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร
กรรมการ

ค่าตอบแทน
บัตรกานัลสปาและแกลเลอรี่
/ ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)
/ ปี / ท่าน
2563
2562
2563
2562
262,000
262,000
175,000
175,000
2,000 เหรียญสหรัฐ
175,000
175,000
2,000 เหรียญสหรัฐ
115,000
115,000
-

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
สมาชิก

ค่าตอบแทน
/ ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)
2563
2562
87,000
45,000

87,000
45,000
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ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 เพื่อรับทราบการ
คงอัตราและรูปแบบของค่าตอบแทน ประจาปี 2563 สาหรับกรรมการซึ่งดารงตาแหน่งในคณะกรรมการ
บริษัท กรรมการซึ่งดารงแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ และ
กรรมการซึ่ งด ารงต าแหน่ งในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทน ตามที ่ได้รับ อนุม ัติจ าก
ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2562 โดยอั ต ราค่ า ตอบแทนตามมติ ข องที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ประจาปี 2562 ดังกล่าวจะยังคงมีผลสาหรับปี 2563 และเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุม
ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท จะมี ม ติ เป็ น อย่ า งอื่ น ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
บริหารความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านในปี 2562 ปรากฏในส่วน
"รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ใดที่ ได้รับ ในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2562" ของรายงาน
ประจาปี (หน้า 71) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
คะแนนเสียงในการลงมติ : ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นการนาเสนอการคงอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม สาหรับปี 2563 ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ
4.3

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จานวน 1 ท่าน และเพิ่มจานวนกรรมการทั้งคณะ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 12 กาหนดว่า ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อย
กว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้ น ประจาปี 2563 นี้ มีบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่อแต่ งตั้งเป็น กรรมการใหม่
จานวน 1 ท่าน ได้แก่ นางโฮ เรน ยุง เป็น กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร
ทั้งนี้ กระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่ าตอบแทน ซึ่ งได้ร่วมกั นพิ จารณาคุ ณ สมบัติ ในด้ านต่างๆ โดยดู ถึงความเหมาะสมด้า น
คุณ วุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ ยวชาญจากหลายวิช าชีพ และทั ก ษะที่ จาเป็ น ที่ ยั งขาดอยู่ ใน
คณะกรรมการ รวมถึงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฏหมายและข้อบังคับของบริษัทที่กาหนดไว้ ก่อนที่
จะเสนอแนะให้คณะกรรมการพิจารณาและนาเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่านดังกล่าว จะส่งผลให้จานวนกรรมการทั้งคณะเพิ่มขึ้นจากเดิม 12 ท่าน
เป็น 13 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้คณะกรรมการนาเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนมุติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จานวน 1 ท่าน และเพิ่มจานวนกรรมการทั้งคณะจากเดิม 12 ท่าน
เป็น 13 ท่าน
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ความเห็ น คณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง
คุณสมบัติอย่างละเอียดรอบคอบ เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 อนุมัติการ
แต่งตั้งนางโฮ เรน ยุง เป็นกรรมการใหม่ รวมทั้งอนุมัติให้เพิ่มจานวนกรรมการทั้งคณะจากเดิม 12 ท่าน
เป็น 13 ท่า น ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อ
ของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.3
คะแนนเสี ยงในการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)
5.

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกาหนดค่าสอบบัญชี สาหรับปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: มาตรา 120 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกาหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ได้
ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ ได้เสนอให้แต่งตั้ง นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/
หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 ของบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สาหรับปี 2563
โดยกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2563 เป็นจานวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 900,000 บาท ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีที่
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 (จานวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 875,000 บาท) คิดเป็นร้อยละ
2.86 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีเพียงค่าสอบบัญชีเท่านั้น บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
สาหรับการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกันของบัญชียอดขายสุทธิและค่าปรึกษาอื่นๆ ให้บริษัท สานักงาน อีวาย
จากัด และสานักงานสอบบัญชีรายอื่นสาหรับรอบปีบัญชี
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด มีผลการดาเนินงานที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่ านมา และคณะกรรมการตรวจสอบ
บริหารความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทมีความพึ งพอใจกับผลการดาเนินงานดังกล่าว
นอกจากนั้น ผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด สาหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) บริษัทและบริษัท
ย่อยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้สานักงานสอบบั ญ ชีที่ผู้สอบบัญ ชี ทั้ ง 7 ท่านสังกัด หรือบุ คคล หรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่านแต่อย่างใดในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อประโยชน์
สาหรับผู้ ถื อ หุ้ น บริ ษั ท ได้ จั ด ส่ ง ประวั ติ โ ดยย่ อ ของผู้ ส อบบั ญ ชี ทั้ ง 7 ท่ า น มาพร้ อ มกั บ หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม นี้
ตามสิ่ ง ที่ ส่งมาด้วย 6 และรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ในปี 2562 ปรากฏ
ในส่วน "ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี" ของรายงานประจาปี (หน้า 199) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
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นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2554-2555 นางสาวรสพร เดชอาคม เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทในปี 2558 และปี 2560-2562 ส่วนนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล และนางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต 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 สานักงาน อีวาย จากัด เป็นสานักงานสอบบัญ ชีเดียวกันกับสานักงานสอบบัญ ชี ของบริษัทย่อย/
บริษัทร่วมของบริษัทโดยส่วนใหญ่ โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทางบการเงินได้ทันตามกาหนด
ระยะเวลา
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 แต่ ง ตั้ ง นางสาวรุ้งนภา
เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุม นา
พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกิดศิริ
กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 ของบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท สาหรับปี 2563 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจานวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 900,000 บาท
คะแนนเสียงในการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)
6.

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี
จึ งเรีย นมาเพื่ อ โปรดเข้ า ร่วมประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดั งกล่ า วข้ างต้ น โดยบริษั ท จะเปิ ด ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ทุกท่านต้องนาเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนใน
วันประชุมด้วย
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. สาหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ซึ่งได้แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ท่านสามารถเลื อกใช้หนังสือ
มอบฉันทะได้ทั้งแบบ ข. หรือ แบบ ค. โดยหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ข. และ แบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7
หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ หรือ
นายธงชัย อานันโทไทย กรรมการอิสระของบริษัทได้ รายละเอียดประวัติของ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และ
นายธงชัย อานันโทไทย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ทั้งนี้ โปรดส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้ง เอกสาร
หน้า 10/11
หน้า 10/11

และหลัก ฐานต่อ เลขานุก ารบริษ ัท ก่อ นเริ ่ม การประชุม หรือ อาจส่ง ทางไปรษณีย ์ม าตามที ่อ ยู ่ข องบริษ ัท
เลขที่ 21/66 อาคารไทยวา 1 ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยจ่าหน้าซอง
ถึงเลขานุการบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทได้กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ในวันที่ 13 มีนาคม
2563
บริษัทได้จัด ทารายงานประจาปี 2562 โดยจัด ส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์
(QR Code) ตามที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเชิญ ประชุม นี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงาน
ประจาปีในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 และส่ง
มายังเลขานุการบริษทั ทางโทรสารที่หมายเลข (0) 2285-0733 หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (0) 2677-4455
ต่อ 296 หรือส่งอีเมลมาที่ ir@lagunaresorts.com
ทัง้ นี้ บริษัทจะดาเนินการประชุมตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และเพื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่
ผู้ถือหุ้นในการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคาถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในการประชุม
ครั้งนี้ สามารถจัดส่งคาถามล่วงหน้าได้ที่ ir@lagunaresorts.com หรือทางโทรสารทีห่ มายเลข (0) 2285-0733

ขอแสดงความนับถือ
โดยคาสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นายชานคราร์ ชานดราน)
กรรมการผู้จัดการ
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