วันที่ 22 มีนาคม 2564
เรื่อง

การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2564

เรียน

ท่านผู้ถอื หุ้น
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2563
รายงานประจาปี 2563 และงบการเงินของบริษัท สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท
3.1 กรรมการที่ไม่ได้เป็ นกรรมการอิสระ
3.2 กรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระ
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
ประวัติผู้สอบบัญชี
แบบหนังสือมอบฉันทะ
ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถอื หุ้น
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ขั้นตอนการยืนยันตัวตน และหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี 2563
แบบฟอร์มส่งคาถามล่วงหน้าสาหรับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยซึ่งแพร่ระบาดไปยัง
หลายพืน้ ที่ ทางภาครัฐจึงได้ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ ายให้ระมัดระวังการจัด งานและกิ จกรรมที่มีการรวมตัวของคน
หมู่มาก บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เมื่ อวันที่ 24 กุมภาพัน ธ์ 2564 จึ งมี มติอ นุมัติให้กาหนดการจัดประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุ้นประจาปี 2564 ในวัน ศุกร์ที่ 23
เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ในรู ปแบบการประชุม ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านัน้
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบ
การประชุม สาหรับการถ่ายทอดสด ณ ห้องจามจุรี ชัน้ 11 อาคารไทยวาทาวเวอร์ 2 โรงแรมบันยัน ทรี กรุ งเทพ เลขที่
21/100 อาคารไทยวา 2 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120 (เพื่อความชัดเจน ขอแจ้งให้
ทราบว่าสถานที่ควบคุมระบบการประชุมจัดไว้สาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทเท่านัน้ )

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
1.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2563
ข้อ เท็จจริงและเหตุ ผล: การประชุม สามัญผูถ้ ื อ หุน้ ประจาปี 2563 ของบริษั ท ได้ถูกจัดขึ น้ เมื่อวันอังคาร
ที่ 27 เมษายน 2563 โดยมีสาเนารายงานการประชุมซึง่ ได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริง ตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ให้การรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
คะแนนเสียงในการลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)

2.

พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท สาหรับปี 2563 และอนุ มัติงบการเงินของบริษัท สาหรับปี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานกิจการของบริษัท สาหรับปี 2563 เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบ มีรายละเอียดปรากฏ
ในรายงานประจาปี ซึง่ ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี ้ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 2
ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 กาหนดให้บริษัทต้องจัดทางบการเงิน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิงบการเงินของบริษัท สาหรับปี สนิ ้ สุด ณ วันที่
31 ธัน วาคม 2563 ซึ่ง ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชี แล้ว และผ่า นการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริห ารความเสี ่ย ง และก ากับ ดูแ ลกิจ การ และคณะกรรมการของบริษ ัท ตามที ่ ป รากฏในส่ว น
"งบการเงิน" ของรายงานประจาปี (หน้า 108-200) ตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 2 ซึง่ สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม
หนีส้ นิ รวม
รายได้รวม
กาไรสุทธิ (ขาดทุน)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)

งบการเงินรวม
22,871
12,119
2,834
(947)
(5.68)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
6,992
2,543
132
(29)
(0.17)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อรับทราบรายงาน
กิจการของบริษัท สาหรับปี 2563 และเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิงบการเงินของบริษัท สาหรับปี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี พร้อมรายงานของผูส้ อบบัญชี
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คะแนนเสียงในการลงมติ: ในวาระพิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท สาหรับปี 2563 ไม่มีการออกเสียง
ลงมติเนื่องจากเป็ นการรายงานกิจการของบริษัทให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบ ในวาระพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท
ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษั ท
ข้อที่ 32 (1)
3.

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปั นผล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: จากผลการดาเนินงานในรอบปี 2563 ที่ผา่ นมา บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิทงั้ สิน้ 947 ล้าน
บาท ตามที่ปรากฏในงบกาไรขาดทุนของงบการเงินรวม สาหรับปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
นโยบายเงินปั นผลของบริษัท คือ การมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนให้ผถู้ ือหุน้ และสนับสนุนผูถ้ ือหุน้ ให้ลงทุนใน
บริษัทอย่างยาวนาน ด้วยการจ่ายเงินปั นผลที่มีอตั ราการเติบโตต่อปี ที่สามารถคาดการณ์ได้และมิได้รบั ผลกระทบ
จากความผันผวนของกาไร ด้วยวัตถุประสงค์ดงั กล่าว นโยบายเงินปั นผลของบริษัทจึงเป็ นไปตามหลักการของ
ความมีเสถียรภาพ การคาดการณ์ได้ และการเติบโตที่บริหารจัดการได้ แนวทางเป็ นดังนี ้


ความมีเสถียรภาพ
บริษัทจะจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี เว้นแต่กรณีที่บริษัทเผชิญกับผลขาดทุนอย่างรุนแรง เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ มิได้รบั
ผลกระทบจากความผันผวนของกาไรในแต่ละปี



การคาดการณ์ได้
ผูถ้ ือหุน้ สามารถคาดคะเนถึงเงินปั นผลที่จะได้รบั ในแต่ละปี ได้ ซึง่ อาจจะทาให้ผถู้ ือหุน้ สามารถวางแผนบริหาร
จัดการรูปแบบสัดส่วนการลงทุนของตนเองได้ดียิ่งขึน้



การเติบโตที่บริหารจัดการได้
บริษัทมุ่งมั่นที่จะจ่ายเงินปั นผลเพิ่มขึน้ ในแต่ละปี และมีความผันแปรน้อยที่สดุ ภายใต้กรอบที่กาหนดกว้าง ๆ แต่
ต้องเป็ นอัตราส่วนที่แปรผันตามผลกาไรจากการดาเนินงานที่เกิดขึน้ จริงของบริษัท เงินสด และการประมาณ
การกระแสเงินสด

ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 กาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี ของบริษัทหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมี
จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการ: เมื่อพิจารณาจากผลขาดทุนของงบการเงินรวม และพิจารณาถึงนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 อนุมตั ิ
การงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับงวดปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ทัง้ นี ้ บริษัทไม่ตอ้ งจัดสรรกาไรสุทธิ ไว้เป็ นทุ นสารองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสารองนี ม้ ีจานวนถึงร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
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รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผลที่เสนอสาหรับปี 2563 เปรียบเทียบกับเงินปั นผลที่จ่ายจริงสาหรับปี 2562 ปรากฏ
ตามตาราง ดังนี ้
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล

2562

2563

1) กาไร (ขาดทุน) สุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)

(947)

364

2) จานวนหุน้ ที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว (ล้านหุน้ )

167

167

-

12.00

3) เงินปั นผลจ่ายรวม


เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )

-

9.00



เงินปั นผลประจาปี (บาท/หุน้ )

-

3.00

4) รวมเงินปั นผลจ่าย (ล้านบาท)

-

2,000

5) สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิของงบการเงินรวม

-

550%

6)
คะแนนเสียงในการลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)
4.

พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท
4.1

พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถงึ กาหนดออกตามวาระ
ข้อ เท็ จ จริงและเหตุ ผล: ข้อบังคับ บริษั ท ข้อ ที่ 14 กาหนดว่า ในการประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจาปี
ให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นอัตราหนึ่งในสาม และกรรมการที่ออกจากตาแหน่งไปนั้นอาจได้รบั
เลือกตัง้ เข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 นี ้ มีกรรมการที่ถึง
กาหนดออกตามวาระจานวน 4 ท่าน ได้แก่
1)

นายโฮ กวงปิ ง

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

2)

นายธงชัย อานันโทไทย

กรรมการอิสระ

3)

นางสาวศรินธร อุนยโกวิท

กรรมการอิสระ

4)

นายเอเรียล พี วีรา่

กรรมการอิสระ

กระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการบริษัท ได้ผา่ นการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รว่ มกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ ความรู ้ ความเชี่ ยวชาญจากหลายวิชาชี พ การมีคุณ สมบัติ ครบถ้วนตามที่กฏหมายและ
ข้อบังคับของบริษัทที่กาหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะ
เสนอแนะให้คณะกรรมการพิจารณาและนาเสนอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
หน้า 4/9

จากความเชี่ ย วชาญ ความรู ้ และประสบการณ์ ข องกรรมการที่ ถึ งก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่ า น
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทน โดยไม่ รวมกรรมการผู้มี ส่ว นได้เสี ย ได้เสนอแนะให้
คณะกรรมการเสนอชื่ อ กรรมการที่ถึ งกาหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่านข้างต้น กลับ เข้าดารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึง่
แม้ว่าบริษัทมิได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ของบริษัทก่อนการประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท (ซึ่งจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีคุณ สมบัติครบถ้วนตามที่พ รบ.บริษัทมหาชน
กาหนด) ในที่ประชุมใหญ่ผถู้ ือหุน้ ได้
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ ีสว่ นได้เสียได้รว่ มกันพิจารณาโดย
ผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และเป็ นไปตามกระบวนการ
สรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว โดยพิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่การดาเนินงานของ
บริษัท ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุม สามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 อนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการซึ่งถึงกาหนดออกตามวาระในคราวนีท้ งั้ 4 ท่าน ได้แก่
นายโฮ กวงปิ ง นายธงชัย อานันโทไทย นางสาวศรินธร อุนยโกวิท และนายเอเรียล พี วีรา่ กลับเข้าดารง
ตาแหน่ง กรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายธงชัย อานันโทไทย นางสาวศรินธร
อุนยโกวิท และนายเอเรียล พี วีรา่ มีคณ
ุ สมบัติที่จะดารงตาแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท
กาหนด สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ประวัติโดยย่อ
ของกรรมการที่ถึงกาหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 3
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 4
คะแนนเสี ยงในการลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)
4.2

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ค่ า ตอบแทนส าหรั บ กรรมการที่ ด ารงต าแหน่ งในคณะกรรมการของบริษั ท
กรรมการที่ดารงตาแหน่ งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ
และกรรมการที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28 และ 32 กาหนดให้ค่าตอบแทนใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่
กรรมการ ให้เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่อนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ค่าตอบแทนประจาปี 2563 สาหรับกรรมการแยกเป็ นรายประเภท และตาแหน่งของกรรมการที่ ดารง
ตาแหน่งในคณะกรรมการบริษัท รายประเภทและตาแหน่งของกรรมการที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และในคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ยังคงอัตราและ
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รู ปแบบของค่าตอบแทนตามที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 และจะเป็ นเช่นนี ้
ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ จะมีมติเป็ นอย่างอื่น
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนสาหรับกรรมการดังกล่าวข้างต้น โดย
พิจารณาถึงผลกระทบอย่างรุนแรงของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ต่อธุรกิจของบริษัท และเสนอให้ลด
ค่าตอบแทนลงในอัตราร้อยละ 15 จากอัตราในปี ก่อนหน้า ในแต่ละตาแหน่งของคณะกรรมการบริษัท
และในแต่ละตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ และของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนที่นาเสนอเป็ นตัวเลขที่ได้ปัดให้เป็ นจานวน
เต็มหลักพันบาท มีรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทน ตามที่ปรากฏในตาราง ดังนี ้
คณะกรรมการบริษัท
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ

บัตรกานัลสปาและแกลเลอรี่
ค่าตอบแทน
/ ปี / ท่าน
/ ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)
2564
2563
2564
2563
223,000
262,000
2,000 เหรียญสหรัฐ
149,000
175,000
(ประมาณ 60,000 บาท)

กรรมการที่มิใช่ผบู้ ริหาร

149,000

175,000

กรรมการ

98,000

115,000

2,000 เหรียญสหรัฐ

(ประมาณ 60,000 บาท)

-

-

คณะกรรมการตรวสอบ บริหารความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
สมาชิก

ค่าตอบแทน
/ ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)
2564
2563
74,000
87,000
38,000
45,000

หากค่าตอบแทนตามที่นาเสนอได้รบั การอนุมตั ิ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564
เป็ นต้นไป และเป็ นเช่นนีต้ ลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจะมีมติเป็ นอย่างอื่น
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่ออนุมตั ิการลด
ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการจากอัตราในปี ก่อนหน้า แยกเป็ นรายประเภทและตาแหน่งของกรรมการที่
ด ารงต าแหน่ ง ในคณะกรรมการบริษั ท รายประเภทและต าแหน่ ง ของกรรมการที่ ด ารงต าแหน่ งใน
คณะกรรมการตรวจสอบ บริห ารความเสี่ยง และกากับ ดูแลกิ จการ และในคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน ตามรายละเอียดที่เสนอแนะโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนข้างต้น
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ซึง่ ประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 5 และรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านใน
ปี 2563 ปรากฏในส่วน "รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รบั ในฐานะกรรมการ ช่วงปี
2563" ของรายงานประจาปี (หน้า 63) ตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 2
คะแนนเสียงในการลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (3)
5.

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกาหนดค่าสอบบัญชี สาหรับปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: มาตรา 120 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
และกาหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทุกปี ซึง่ การคัดเลือกผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ได้
ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสีย่ ง และกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ ได้เสนอให้แต่งตัง้ นางสาวรุ ง้ นภา เลิศสุวรรณกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4521
และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4807
และ/หรือ นางสาวเกิ ด ศิ ริ กาญจนประกาศิ ต ผู้ส อบบัญ ชี ร ับ อนุญ าตเลขที่ 6014 และ/หรือ นางกิ่ ง กาญจน์
อัศวรังสฤษฎ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4496 ของบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท
สาหรับปี 2564 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2564 เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ ไม่เกิน 600,000 บาท ซึ่งน้อยกว่า
ค่าสอบบัญชีที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 (จานวนเงินทัง้ สิน้ ไม่เกิน 900,000 บาท)
คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ทัง้ นี ้ ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีมีเพียงค่าสอบบัญชีเท่านัน้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของ
งานบริการอื่นสาหรับการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกันของบัญชียอดขายสุทธิ และค่าปรึกษาอื่นๆ ให้บริษัท
สานักงาน อีวาย จากัด และสานักงานสอบบัญชีรายอื่นสาหรับรอบปี บญ
ั ชี
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด มีผลการดาเนินงานที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และคณะกรรมการตรวจสอบ
บริหารความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทมีความพึงพอใจกับผลการดาเนินงานดังกล่าว
นอกจากนัน้ ผูส้ อบบัญชีทงั้ 7 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผูบ้ ริหาร / ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด สาหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) บริษัทและบริษัท
ย่อยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้สานักงานสอบบัญ ชี ที่ผูส้ อบบัญ ชี ทั้ง 7 ท่านสังกัด หรือบุคคล หรือกิ จการที่
เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี ทงั้ 7 ท่านแต่อย่างใดในรอบปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผา่ นมา เพื่อประโยชน์
สาหรับผู้ถื อ หุ้น บริ ษั ท ได้จัด ส่ง ประวัติ โ ดยย่ อ ของผู้ส อบบัญ ชี ทั้ง 7 ท่ า น มาพร้อ มกับ หนัง สื อ นัด ประชุ ม นี ้
ตามสิ่ ง ที่ ส่ง มาด้วย 6 และรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ในปี 2563 ปรากฏ
ในส่วน "ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี" ของรายงานประจาปี (หน้า 201) ตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 2
หน้า 7/9

นางสาวรุ ง้ นภา เลิศสุวรรณกุล เป็ นผูส้ อบบัญ ชีของบริษัทในปี 2554-2555 ส่วนนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิ จ
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล นางสาวเกิดศิริ
กาญจนประกาศิต และ นางกิ่ งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ไม่เคยเป็ นผูส้ อบบัญ ชี ของบริษัท ซึ่งตามแนวทางของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้สามารถแต่งตัง้ บุคคลที่เป็ นผูส้ อบบัญชี
คนเดิมให้ทาหน้าที่ไม่เกิน 7 รอบปี บญ
ั ชี และในกรณีที่ผสู้ อบบัญชีคนเดิมทาหน้าที่ ครบ 7 รอบปี บญ
ั ชี บริษัทจะ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมนัน้ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน
อนึ่ง บริษัท สานัก งาน อีวาย จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญ ชีเดียวกันกับสานักงานสอบบัญ ชี ของบริษัทย่อย/
บริษัทร่วมของบริษัทโดยส่วนใหญ่ โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทางบการเงินได้ทนั ตามกาหนด
ระยะเวลา
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 แต่ ง ตั้ ง นางสาวรุง้ นภา
เลิศสุวรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญ ชีรบั อนุญ าตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุม นา
พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกลุ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกิดศิริ
กาญจนประกาศิต ผูส้ อบบัญ ชีรบั อนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผูส้ อบบัญ ชี รบั
อนุญาตเลขที่ 4496 ของบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท สาหรับปี 2564 โดยกาหนดค่า
สอบบัญชีทงั้ ปี เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ ไม่เกิน 600,000 บาท
คะแนนเสียงในการลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 (1)
6.

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี
จึงขอเรียนเชิญผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและ
เวลา ที่ระบุไว้ขา้ งต้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสาหรับการประชุม) โดยบริษัทจะเปิ ดให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
ลงทะเบียนเข้าสูร่ ะบบ E-AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้ตงั้ แต่เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป บริษัท ขอความ
ร่วมมือผูถ้ ือหุน้ และ/หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะ กรุ ณาศึกษาเงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน และการจัดเตรียมเอกสารเพื่อ
ยืนยันตัวตนก่อนวันประชุมเพื่อรับชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน และขัน้ ตอนการเข้าประชุมดังมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ผูถ้ ือหุน้ และ/หรือ ผูร้ บั มอบ
ฉันทะต้องส่งเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน และหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วน (กรณีมอบฉันทะ) ตามสิ่งที่สง่
มาด้วย 10 พร้อมด้วยแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัททางอีเมล: ir@lagunaresorts.com ภายในวันที่ 16
เมษายน 2564
ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษั ท โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่ อ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. สาหรับ
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ผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติซึ่งได้แต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ท่านสามารถ
เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทงั้ แบบ ข. หรือ แบบ ค. โดยหนังสือมอบฉันทะทัง้ แบบ ข. และ แบบ ค. ปรากฏ
ตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 7 หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ ดร. ชิงชัย
หาญเจนลัก ษณ์ หรือ นายวุฒ ิพ ล สุริย าภิว ัฒ น์ กรรมการอิส ระของบริษ ัท ได้ รายละเอีย ดประวัต ิข อง
ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และนายวุฒิพล สุริยาภิวฒ
ั น์ ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 8 ทัง้ นี ้ โปรดส่งหนังสือ
มอบฉันทะพร้อมทัง้ เอกสารและหลักฐานยืนยันตัวตนตามที่กาหนดมายัง เลขานุการบริษัทล่วงหน้าทางอีเมล:
ir@lagunaresorts.com และนาส่งเอกสารฉบับ จริงทัง้ หมดทางไปรษณีย ์ม ายัง บริษัท ลากูน ่า รีสอร์ท แอนด์
โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) เลขที ่ 21/66 อาคารไทยวา 1 ชั น้ 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ ่ง มหาเมฆ เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร 10120 โดยจ่าหน้าซองถึงเลขานุการบริษัท เพื่อให้บริษัทได้รบั เอกสารดังกล่าวภายในวันศุกร์ที่
16 เมษายน 2564 บริษัทจะปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาทในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้
บริษัทขอความร่วมมือผูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และลงคะแนนเสียงแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง
เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผูถ้ ื อหุน้ ตามข้อมูล สมุดทะเบียนผูถ้ ื อหุน้ ณ วันที่กาหนดรายชื่อผูถ้ ื อหุน้ ที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุม (Record Date) ล่าสุดแล้วถูกต้อง บริษัทจะจัดส่งชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
ไปให้ผถู้ ือหุน้ (ตามอีเมลเดียวกับที่ได้สง่ มายังบริษัท) สาหรับใช้ลงทะเบียนเข้าสูร่ ะบบโปรแกรมเพื่อเข้าร่วมประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทัง้ นี ้ บริษัทได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันที่ 12 มีนาคม 2564
บริษัทได้จดั ทารายงานประจาปี 2563 โดยจัดส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 2 ซึ่งผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลด
ได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเชิญประชุมนี ้ หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีความประสงค์จะ
ขอรับรายงานประจาปี ในรู ปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี 2563 ตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 12
และส่งมายังเลขานุการบริษัททางโทรสารที่หมายเลข (0) 2285-0733 หรือส่งอีเมลมาที่ ir@lagunaresorts.com
หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (0) 2677-4455 ต่อ 296
ทัง้ นี ้ บริษัทจะดาเนินการประชุมตามรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 11 และเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่
ผูถ้ ือหุน้ ในการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีประเด็นคาถามที่ตอ้ งการให้บริษัทชีแ้ จงในการประชุม
ครัง้ นี ้ สามารถจัดส่งคาถามล่วงหน้าโดยใช้แบบฟอร์มคาถามล่วงหน้าสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2564 ตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 13 ทางอีเมล: ir@lagunaresorts.com หรือทางโทรสารทีห่ มายเลข (0) 2285-0733
ขอแสดงความนับถือ
โดยคาสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นายชานคราร์ ชานดราน)
กรรมการผู้จัดการ
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