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ขั้นตอนการยืนยันตัวตน และหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

Shareholders

ผู้ถอื หุ้น

In person

Granting Proxy

มาด้วยตนเอง

มอบฉันทะ

1. Notice of Meeting (from TSD)

หนังสือเชิญประชุม (จาก TSD)

Granting Proxy to
Independent Director

Granting Proxy to Other

มอบฉันทะให้ผู้อื่น

2. Documents in accordance to
Attachment 10

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

เอกสารและหลักฐานตามสิ่งที่มาด้วย 10
Send required documents to the
Company via e-mail and postal as
specified, within April 16, 2021.
Send required documents to
the Company via e-mail
specified, within April 16, 2021.

ส่งเอกสารตอบกลับมายังบริษัททางอีเมล
และไปรษณียต์ ามที่บริษัทได้แจ้งไว้
ภายในวันที 16 เมษายน 2564

ส่งเอกสารทั้งหมดกลับมายังบริษัท
ทางอีเมลตามที่บริษัทได้แจ้งไว้
ภายในวันที 16 เมษายน 2564

1. Notice of Meeting (from TSD)

หนังสือเชิญประชุม (จาก TSD)
2. Proxy Form B / C

แบบมอบฉันทะ ข / ค
3. Documents in accordance to Attachment 10
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The Company verifies for eligibility

บริษัทตรวจสอบข้อมูลเพือ่ ยืนยันตัวตน

The Company sends Username and Password back
to the shareholders’ e-mail address.

บริษัททาการจัดส่ง Username and Password ไปยัง
อีเมลทีไ่ ด้ส่งมาแจ้งบริษัท

Download E-AGM Manual

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบประชุม E-AGM
https://www.conovance.com/file/CNV-EAGM_UserGuide.pdf

Download E-AGM program for installation

ติดตั้งระบบ E-AGM
https://www.conovance.com/download.php

Shareholder / Proxy holder log in to
E-AGM System by Username and
Password at 13:00 hrs. onwards

ผู้ถอื หุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ เข้าสู่ระบบ
E-AGM ด้วย Username and Password
ได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น. เป็ นต้นไป

Required Devices: Desktop Computer / Portable Computer : Laptop and Tablet
(*Windows OS Only*): Windows XP / 7 / 8 / 10 and up and Internet bandwidth 2 Mbps up

อุปกรณ์ทรี่ องรับการใช้ งาน : คอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ / คอมพิวเตอร์พกพา : แล็ปท็อป และ แท็บเล็ต
(*ระบบปฏิบัตกิ าร Windows เท่านั้น*) ระบบปฏิบัตกิ าร Windows XP / 7 / 8 / 10 ขึน้ ไป และอินเตอร์เน็ตความเร็ว 2 Mbps ขึน้ ไป

Meeting will commence at
14:30 hrs.

เริ่มประชุม เวลา 14:30 น.
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บริษัทจะจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในรู ปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียง
แบบเดียวเท่านัน้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทฯ มี
วาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ โดยมีขนั้ ตอนดังนี ้


การเปิ ดประชุมและการดาเนินการประชุม
บริษัทจะดาเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัททีเ่ กี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 11



การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
กรุ ณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมชุมพร้อมลงนามให้สมบูรณ์ และนาส่ง เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน
ตามสิ่ ง ที่ ส่ง มาด้วย 10 ทาง email : ir@lagunaresorts.com ภายในวั น ศุ ก ร์ที่ 16 เมษายน 2564 เมื่ อ บริ ษั ท ได้
ตรวจสอบรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามข้อมูล ณ วันกาหนดรายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด แล้วถูกต้อง บริษัทจะส่ง
ชื่ อ ผู้ใ ช้ (Username) และรหัสผ่า น (Password) ไปยัง ผู้ถื อ หุ้น (ตามอี เ มลเดีย วกับ ที่ ได้ส่ง มายังบริษัท ) สาหรับ ใช้
ลงทะเบียนเข้าสูร่ ะบบโปรแกรมเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



การมอบฉันทะ
กรณีที่ผถู้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุม ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. สาหรับผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติซงึ่ ได้แต่งตัง้
ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ท่านสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทงั้ แบบ
ข. หรือ แบบ ค. โดยหนังสือมอบฉันทะทัง้ แบบ ข. และ แบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หากท่านประสงค์จะมอบ
ฉันทะให้กบั กรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้
1. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ หรือ
2. นายวุฒพ
ิ ล สุริยาภิวัฒน์
กรรมการอิสระของบริษัทได้ รายละเอียดประวัติของ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และนายวุฒิพล สุริยาภิวฒ
ั น์ ปรากฏ
ตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 8 ทัง้ นี ้ โปรดส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพร้อมทัง้ เอกสารและหลักฐานยืนยันตัวตนตามที่กาหนด
ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 มายังเลขานุการบริษัทล่วงหน้า ทางอีเมล: ir@lagunaresorts.com และนาส่งเอกสารฉบับจริง
ทัง้ หมดทาง ไปรษณียโ์ ดยส่งถึงเลขานุการบริษัท บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน) เลขที่ 21/66
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง มหาเมฆ เขตสาทร กรุ ง เทพมหานคร 10120 โดยจ่า หน้า ซองถึง
เลขานุก ารบริษัท เพื่อ ให้บ ริษัท ได้ร บั เอกสารดัง กล่า วภายในวัน ศุก ร์ที่ 16 เมษายน 2564 โดยบริษัท จะปิ ด อากร
แสตมป์ 20 บาทในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้
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วิธีการเข้าร่วมประชุม E-AGM
1. ผูถ้ ือหุน้ หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคูม่ ือการติดตัง้ และการใช้งานได้ที่
https://www.conovance.com/file/CNV-EAGM_UserGuide.pdf ตัง้ แต่วนั ศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป
2. ผูถ้ ือหุน้ หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมสาหรับติดตัง้ เพื่อใช้เข้าร่วม E-AGM ได้ที่
https://www.conovance.com/download.php ตัง้ แต่วนั ศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป



อุปกรณ์ (Device) และความเร็วอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่รองรับสาหรับติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้เข้าร่วม E-AGM
1. อุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฎิบตั ิการ Microsoft Windows: Windows OS: XP/7/8/10
 คอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ (Desktop Computer)
 คอมพิวเตอร์พกพา (Portable Computer) : แล็ปท็อป (Laptop) และ แท็ปเล็ต (Tablet) เป็ นต้น
2. อินเตอร์เน็ตความเร็ว : 2 Mbps ขึน้ ไป



การส่งคาถามล่วงหน้า
ผูถ้ ื อหุน้ สามารถส่งคาถามล่วงหน้าที่เกี่ ยวข้องตามแต่ วาระได้ทางอีเมล: ir@lagunaresorts.com หรือทางโทรสารที่
หมายเลข (0) 2285-0733 โดยใช้แบบฟอร์มคาถามล่วงหน้าสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ตามสิง่ ที่สง่
มาด้วย 13 ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมฯ ยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระการประชุม
E-AGM



ช่องทางการติดต่อและส่งเอกสาร
1. Email: ir@lagunaresorts.com
2. ไปรษณีย:์ เลขานุการบริษัท บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน) เลขที่ 21/66 อาคารไทยวา 1
ชัน้ 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120



ช่องทางติดต่ออืน่
เลขานุการบริษัท
Email: ir@lagunaresorts.com
โทร. 0-2677-4455 ต่อ 296

