
 

 
เอกสารการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 

บริษัท ลากูน่า รีสอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จ ากัด (มหาชน) 

วันจันทรท์ี ่27 เมษายน 2563  เวลา 14:30 น. 
ณ อาคารไทยวา 1 ชัน้ 21   

21/63-64 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 

เปิดรับลงทะเบยีน 13:00 น. 
เพือ่ความรวดเร็วในการลงทะเบยีน โปรดน าแบบแจ้งการประชุมซึ่งพมิพบ์ารโ์ค้ด  

มาแสดงต่อเจ้าหน้าทีล่งทะเบยีนในวันประชุมด้วย 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
แนวทางปฏิบัตตินส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ดว้ยความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชมุจากสถานการณแ์พรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และเป็นไปตามมาตรการของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ บรษิัทขอแจง้ใหท้ราบถงึแนวทางปฏิบตัใินการประชมุ ดงันี ้

1) บรษิัทขอความรว่มมือและสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะให ้ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ ์หรือ นายธงชยั อานนัโทไทย กรรมการ
อิสระของบรษิัทเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนการเขา้ประชมุดว้ยตวัเองเพ่ือเป็นการเวน้ระยะหา่งทางสงัคม 

2) บรษิัทจะจดัตัง้จดุคดักรองบรเิวณหนา้หอ้งประชุม ตามแนวทางของกรมควบคมุโรค ทัง้นี ้กรณีท่ีตรวจพบผูท่ี้มีไขห้รือมีอาการ
เก่ียวกบัทางเดินหายใจ บรษิัทขอสงวนสิทธิไม่อนญุาตใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ท่ีมีความเส่ียงดงักล่าวเขา้
ไปในหอ้งประชุม กรณีดงักล่าว ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเขา้
รว่มประชมุแทนได ้

3) บริษัทจะขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเองหรือผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อหุน้  ลงนามในหนงัสือรบัรองว่า (ก) ภายใน 21 วนั
ก่อนหนา้วนัประชุม ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองหรือผูร้บัมอบฉันทะไม่ไดร้บัการตรวจพบว่าติดเชือ้ไวรสั COVID-19 หรือ
ถกูระบุวา่เป็นผูมี้ความเส่ียงท่ีจะเป็นพาหะแพร่เชือ้ไวรสั COVID-19 และ (ข) ภายใน 14 วนัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม ผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองหรือผูร้บัมอบฉันทะ ไม่ได ้(1) มีอาการเก่ียวกับทางเดินหายใจหรืออาการป่วยในลักษณะท่ีพบใน       
โรคติดเชือ้ไวรสั COVID-19 (2) อยู่หรือไปในบริเวณใดๆ ท่ีถูกก าหนดโดยหน่วยงานภาครฐัใหเ้ป็นพืน้ท่ีอันตราย และ/หรือ       
มีความเส่ียงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือ ประเทศใดๆ ท่ีเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ทอ้งท่ีนอกราชอาณาจกัรท่ีเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ ภายใน 14 วนัก่อนหนา้ (3) สัมผัสใกลช้ิดกับ 
หรืออยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกบัผูป่้วยไวรสั COVID-19 หรือผูซ้ึ่งถกูระบุว่ามีความเส่ียงที่จะเป็นพาหะแพรเ่ชือ้ไวรสั COVID-19 
หรือผูท่ี้เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศท่ีเป็นเขตติดโรคติดต่ออนัตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เ รื่อง ทอ้งท่ีนอก
ราชอาณาจกัรท่ีเป็นเขตติดโรคตดิตอ่อนัตรายฯ ก่อนครบก าหนด 14 วนั ทัง้นี ้หนงัสือรบัรองนีจ้ะมีขอ้ก าหนดยกเวน้ความรบัผิด
ของบรษิัทในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 จากการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้

4) บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหผู้ซ้ึ่งปฏิเสธท่ีจะลงนามในหนงัสือรบัรองดงักล่าว หรือถูกพบว่าเป็นผูมี้ความเส่ียงสูงที่จะติด
หรือแพรเ่ชือ้ไวรสั COVID-19 หรือผูซ้ึง่ไม่ใหค้วามรว่มมือกบัมาตรการปอ้งกนัไวรสั COVID-19 ของบริษัทในการเขา้รว่มประชุม 
ในกรณีดงักล่าว ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุดว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบรษิัทเขา้ประชมุแทนได ้

5) สถานท่ีจัดประชุมจะไดร้บัการท าความสะอาดโดยโอโซนฆ่าเชือ้และแอลกอฮอลก์่อนการประชุมและขอความร่วมมือใหผู้ถื้อหุน้
สวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีเขา้รว่มประชมุ 

***ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการทีเ่หมาะสมต่อไป*** 



 

     วันท่ี 7 เมษายน 2563 
 
 

เร่ือง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 บริษัท ลากนู่า รีสอรท์ แอนด์ โฮเทล็ จ ากดั (มหาชน) 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
 2. รายงานประจ าปี 2562 และงบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

(ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) ตามที่ปรากฏบนหน้าหนงัสือเชิญประชุม) 
 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. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2562 

 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ของบรษิัท ลากูนา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) ("บริษัท")        

ได้ถูกก าหนดใหม้ีขึ้นตามก าหนดการต่อไปน้ี  

วันและเวลา : วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น.   

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



 

หน้า 2/11 
หน้า 2/11 

 

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงันี้ 
 

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 
26 เมษายน 2562 โดยมีส าเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1  

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ให้การรับรองรายงาน     
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)  

2. พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท ส าหรับปี 2562 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานกิจการของบริษัท ส าหรับปี 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ มีรายละเอียดปรากฏ
ในรายงานประจ าปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี ้ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2  

ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดท างบการเงิน ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปีส้ินสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการของบริษัท ตามที ่ปรากฏในส่วน          
"งบการเงิน" ของรายงานประจ าปี (หน้า 116-198) ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2  ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

  (หน่วย : ล้านบาท) 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย์รวม 23,526 7,366 

 หน้ีสินรวม 11,314 2,382 

 รายได้รวม 6,158 1,286 

 ก าไรสุทธ ิ 364 1,020 

 ก าไรต่อหุ้น (บาท) 2.18 6.12 
 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เพื่อรับทราบรายงาน
กิจการของบริษัท ส าหรับปี 2562 และเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี
ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี 



 

หน้า 3/11 
หน้า 3/11 

คะแนนเสียงในการลงมติ: ในวาระพิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท ส าหรับปี 2562 ไม่มีการออกเสียง
ลงมติเนื่องจากเป็นการรายงานกิจการของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ในวาระพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท        
ข้อที่ 32 (1) 

3.   พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: จากผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีก าไรสุทธิทั้งส้ิน 364 ล้านบาท 
ตามที่ปรากฏในงบก าไรขาดทุนของงบการเงินรวม ส าหรับปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว  

นโยบายเงินปันผลของบริษัท คือ การมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนให้ผู้ถือหุ้น และสนับสนุนผู้ถือหุ้นให้ลงทุนใน
บริษัทอย่างยาวนาน ด้วยการจ่ายเงินปันผลที่มีอัตราการเติบโตต่อปีท่ีสามารถคาดการณ์ได้และมิได้รับผลกระทบ
จากความผันผวนของก าไร ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว นโยบายเงินปันผลของบริษัทจึงเป็นไปตามหลักการของ
ความมีเสถียรภาพ การคาดการณ์ได้ และการเติบโตที่บริหารจัดการได้ แนวทางเป็นดังนี้ 
 

   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 ารองนี้จะมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล        
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 9.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 1,500,144,309 บาท ซึ่งบริษัท   
ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ส่วนเงินก าไรสะสมที่เหลือให้เป็นเงินก าไร
สะสมต่อไป 
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ความเห็นของคณะกรรมการ:  เมื่อพิจารณาจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 9.00 บาทในเดือน
ธันวาคม 2562 และก าไรสุทธิของงบการเงินรวมดังกล่าว ประกอบกับแผนการขยายงานและข้อตกลงในการช าระ
หนี้ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 จัดสรรเงินก าไร
สะสม ส าหรับงวดปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้ 

ก). เงินปันผลงวดสุดท้ายจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.43 บาทต่อหุ้น ส าหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็น
เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 71,673,562 บาท 

ข). เงินก าไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินก าไรสะสมต่อไป 

ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนส ารองนี้ มีจ านวนถึงร้อยละ 10     
ของทุนจดทะเบียนตามที ่กฎหมายก าหนดแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ ้นที ่มีรายชื่อปรากฏใน        
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นวันก าหนด
รายชื่อ (Record Date) ผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 

ทั้งนี ้เงินปันผลที่เสนอให้จ่ายส าหรับปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 สอดคล้องกับนโยบายเงินปันผลของบริษัท 
โดยเงินปันผลระหว่างกาลและอัตราเงินปันผลประจ าปีที่เสนอให้จ่ายส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 432 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม รายละเอียดเปรียบเทียบปรากฏ
ตามตาราง ดังนี ้ 
 
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 2562 2561 

(ปรับปรุง) 

 

 

1) ก าไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท) 364 88 

2) จ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว (ล้านหุ้น) 167 167 

3) เงินปันผลจ่ายรวม 9.43 0.41 

 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 9.00 - 

 เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 0.43 0.41 

4) รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 1,571.82 68.34 

5) สัดส่วนการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิของงบการเงินรวม 

6)  

432% 

 

78% 

  

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

4.1 พิจารณาอนุมตัิการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงก าหนดออกตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี           
ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม  และกรรมการที่ออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจได้รับ 
เลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 นี้ มีกรรมการที่ถึง
ก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 
 

1) นายวฒุิพล สุริยาภิวัฒน ์ กรรมการอิสระ                                                                      
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกจิการ 
และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                                

2) นายโฮ กวงจงิ กรรมการ 

3) นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

4) นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง กรรมการ  
 

กระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ได้ผ่านการกล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ 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
กรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
 

ส าหรับ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์  ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่อง และได้รับการ
เสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนและข้อบังคับของบริษัท  อีกทั้งมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนไม่มี
ความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ  กับบริษัท ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของ
บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใดๆ  ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหรืออาจดูเหมือนว่าจะท าให้
เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
 
ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการน้ัน จ าเป็นต้องพิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้ด ารงต าแหน่งที่มีความช านาญเฉพาะด้าน และอยู่ในขอบเขตที่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและ
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ประวัติได้ บริษัทจึงมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาก่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พรบ.บริษัทมหาชนก าหนด) 
และจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนให้กับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวในท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 
 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาโดย
ผ่านกระบวนการกล่ันกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามกระบวนการ
สรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว โดยพิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของ
บริษัท ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญ      
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงก าหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 
นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายโฮ กวงจิง นายชานคราร ์ชานดราน และนายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ มีคุณสมบัติที่จะ
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มกว่าหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์             
ที่เกี่ยวข้องถึงแม้จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่อง ทั้งนี ้ประวัติโดยย่อของกรรมการที่
ถึงก าหนดออกตามวาระท้ัง 4 ท่าน ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3.1 และ 3.2 
  
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 
 

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ       
ออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)  

4.2 พิจารณารับทราบค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท 
กรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ 
และกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ของบริษัท 
ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนส าหรับกรรมการแยกเป็นรายประเภทและต าแหน่งของกรรมการท่ีด ารงต าแหน่ง
ในคณะกรรมการบริษัท รายประเภทและต าแหน่งของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ และในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุน้
ของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติในแต่ละต าแหน่ง ตามที่
ปรากฎในตารางค่าตอบแทน ดังนี้ 
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คณะกรรมการบริษัท 
 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน                         

/ ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท) 
บัตรก านัลสปาและแกลเลอรี่ 

/ ปี / ท่าน 
ประธานกรรมการบริษัท 262,000  - 
กรรมการอิสระ 175,000 2,000 เหรียญสหรัฐ 
กรรมการท่ีมิใชผู่้บริหาร 175,000 2,000 เหรียญสหรัฐ 
กรรมการ 115,000  - 

 

 

คณะกรรมการตรวสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ และ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
/ ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท) 

ประธานกรรมการ 87,000 
สมาชิก 45,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนส าหรับกรรมการดังกล่าวข้างต้น และ
เสนอให้คงอัตราและรูปแบบของค่าตอบแทนในอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562 ส าหรับค่าตอบแทน ประจ าปี 2563 ในแต่ละต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และในแต่ละ
ต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ และของคณะกรรมการ        
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทน ตามทีป่รากฏในตาราง ดังนี ้

คณะกรรมการบริษัท 
 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน                         

/ ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท) 
บัตรก านัลสปาและแกลเลอรี่   

/ ปี / ท่าน 
2563 2562 2563 2562 

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

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ และ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน 

/ ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท) 

2563 2562 

ประธานกรรมการ 87,000 87,000 
สมาชิก 45,000 45,000 
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ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เพื่อรับทราบการ
คงอัตราและรูปแบบของค่าตอบแทน ประจ าปี 2563 ส าหรับกรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการ
บริษัท กรรมการซึ่งด ารงแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ และ
กรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตามที ่ได้รับอนุมัติจาก           
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 โดยอัตราค่าตอบแทนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562 ดังกล่าวจะยังคงมีผลส าหรับปี 2563 และเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น  ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปรากฏตาม
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5  และรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านในปี 2562 ปรากฏในส่วน 
"รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2562" ของรายงาน
ประจ าป ี(หน้า 71) ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2   

คะแนนเสียงในการลงมติ: ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นการน าเสนอการคงอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม ส าหรับปี 2563 ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ  

4.3 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จ านวน 1 ท่าน และเพิ่มจ านวนกรรมการทั้งคณะ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 12 ก าหนดว่า ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อย
กว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร    
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 นี้ มีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
จ านวน 1 ท่าน ได้แก่ นางโฮ เรน ยุง เป็น กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร 
 

ทั้งนี้ กระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ได้ผ่านการกล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้าน
คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ และทักษะที่จ าเป็นที่ยังขาดอยู่ใน
คณะกรรมการ รวมถึงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฏหมายและข้อบังคับของบริษัทที่ก าหนดไว้ ก่อนที่
จะเสนอแนะให้คณะกรรมการพิจารณาและน าเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 
 

การแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่านดังกล่าว จะส่งผลให้จ านวนกรรมการทั้งคณะเพิ่มขึ้นจากเดิม 12 ท่าน 
เป็น 13 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้คณะกรรมการน าเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนมุติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จ านวน 1 ท่าน และเพิ่มจ านวนกรรมการท้ังคณะจากเดิม 12 ท่าน 
เป็น 13 ท่าน 
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ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาโดยผ่านกระบวนการกล่ันกรอง
คุณสมบัติอย่างละเอียดรอบคอบ เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 อนุมัติการ
แต่งตั้งนางโฮ เรน ยุง เป็นกรรมการใหม่ รวมทั้งอนุมัติให้เพิ่มจ านวนกรรมการทั้งคณะจากเดิม 12 ท่าน 
เป็น 13 ท่าน ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อ
ของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3.3 

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ       
ออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)  

5. พิจารณาอนุมตัิการแตง่ตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: มาตรา 120 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และก าหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ได้
ผ่านการกล่ันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ 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 ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับปี 2563 
โดยก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2563 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 900,000 บาท ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีที่
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 (จ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 875,000 บาท) คิดเป็นร้อยละ 
2.86 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีเพียงค่าสอบบัญชีเท่านั้น บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
ส าหรับการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกันของบัญชียอดขายสุทธิและค่าปรึกษาอื่นๆ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด และส านักงานสอบบัญชีรายอื่นส าหรับรอบปีบัญชี 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด มีผลการด าเนินงานที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทมีความพึงพอใจกับผลการด าเนินงานดังกล่าว 
นอกจากนั้น ผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ส าหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) บริษัทและบริษัท
ย่อยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่านสังกัด หรือบุคคล หรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่านแต่อย่างใดในรอบปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อประโยชน์
ส าหรับผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ 
ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 และรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ในปี 2562 ปรากฏ
ในส่วน "ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี" ของรายงานประจ าปี (หน้า 199) ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 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
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 2563 แต่งตั้ งนางสาวรุ้งนภา 
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 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่4807 และ/หรือ นางสาวเกิดศิริ 
กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 ของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท ส าหรับปี 2563 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจ านวนเงินท้ังส้ินไม่เกิน 900,000 บาท 

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)  

6. พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ทุกท่านต้องน าเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนใน
วันประชุมด้วย  

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ส าหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ซึ่งได้แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ท่านสามารถเลือกใช้หนังสือ
มอบฉันทะได้ทั้งแบบ ข. หรือ แบบ ค. โดยหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ข. และ แบบ ค. ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 7  
หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ หรือ 
นายธงชัย อานันโทไทย กรรมการอิสระของบริษัทได้ รายละเอียดประวัติของ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และ
นายธงชัย อานันโทไทย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8  ทั้งนี้ โปรดส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสาร  
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และหลักฐานต่อเลขานุการบริษัทก่อนเริ ่มการประชุม  หรืออาจส่งทางไปรษณีย์มาตามที ่อยู ่ของบริษ ัท            
เลขที่ 21/66 อาคารไทยวา 1 ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยจ่าหน้าซอง
ถึงเลขานุการบริษัท 

ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันที่ 13 มีนาคม 
2563  

บริษัทได้จัดท ารายงานประจ าปี 2562 โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ 
(QR Code) ตามที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเชิญประชุมนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงาน
ประจ าปีในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2562 ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 12 และส่ง
มายังเลขานุการบริษทัทางโทรสารท่ีหมายเลข (0) 2285-0733 หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (0) 2677-4455 
ต่อ 296 หรือส่งอีเมลมาที่ ir@lagunaresorts.com  
ทัง้นี ้บริษัทจะด าเนินการประชุมตามรายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 10 และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่  
ผู้ถือหุ้นในการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นค าถามที่ต้องการใหบ้ริษัทชี้แจงในการประชุม
ครั้งนี ้สามารถจัดส่งค าถามล่วงหน้าได้ที่ ir@lagunaresorts.com หรือทางโทรสารทีห่มายเลข (0) 2285-0733  

 
 

     ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                  โดยค าส่ังคณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 
(นายชานคราร์ ชานดราน) 

                กรรมการผู้จัดการ  
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