
 

 

 

 

 

 
 
 

ท่ี L002/2565 
  

วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2565 
 

เร่ือง การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 การเสนองดจ่ายเงนิปันผล และการเลือกตั้งกรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนที่ถงึก าหนดออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ลากนูา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ครัง้ที่ 1/2565 ซึง่ประชมุ

เมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2565 ไดม้ีมติอนัเป็นสาระส าคญัดงันี ้

 
1. เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ใหก้ารรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 

ประจ าปี 2564  
 
2. เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 รบัทราบรายงานกิจการของบริษัท ส าหรบัปี 2564 

และอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก         
ผูส้อบบญัชี พรอ้มรายงานของผูส้อบบญัชี  

 
3.   เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 อนมุตัิการเสนองดจ่ายเงินปันผล ส าหรบังวดปีสิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
   
4. เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 เลือกตัง้กรรมการซึ ่งถึงก าหนดออกตามวาระ         

ในคราวนีท้ัง้ 4 ท่าน (ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ ์นายโฮ เรน ฮวา นายโฮ กวงจิง และนายเอ็ดดี ้ซี ฮอก ไล) กลบั
เขา้เป็นกรรมการบรษัิทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ (วาระการด ารงต าแหนง่ 3 ปี) ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 
5.    เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 อนมุตัิค่าตอบแทนส าหรบักรรมการซึ่งด ารงต าแหน่ง

ในคณะกรรมการบรษัิท กรรมการซึง่ด  ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดแูล
กิจการ และกรรมการซึง่ด  ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ดงันี  ้
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คณะกรรมการบริษัท 
 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน /                         

คร้ังการประชุม / ท่าน (บาท) 
บัตรก านัลสปาและ     
แกลเลอร่ี / ปี / ท่าน 

2565 2564* 2565 2564 

ประธานกรรมการบรษัิท 262,000 223,000  -  - 

กรรมการอิสระ 175,000 149,000 2,000 เหรยีญสหรฐั  
(ประมาณ 60,000 บาท) 

กรรมการท่ีมใิช่ผูบ้รหิาร 175,000 149,000 2,000 เหรยีญสหรฐั  
(ประมาณ 60,000 บาท) 

กรรมการ 115,000 98,000  -  - 

 
คณะกรรมการตรวสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกจิการ และ  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน 

/ คร้ังการประชุม / ท่าน (บาท) 
2565 2564* 

ประธานกรรมการ 87,000 74,000 

สมาชิก 45,000 38,000 
 

 * ลดคา่ตอบแทนกรรมการโดยสมคัรใจรอ้ยละ 15 เสนอโดยคณะกรรมการบรษัิทฯ มผีลตัง้แตเ่ดอืนสงิหาคม 2563 
 

ทัง้นี ้ใหม้ีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไปและเป็นเช่นนีต้ลอดไปในแตล่ะปี จนกวา่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ
บรษัิทจะมีมติเป็นอยา่งอื่น  

 
6.  เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 แต่งตัง้ นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชี      

รบัอนญุาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5872 และ/หรือ 
นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบ
บญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 6014 
และ/หรือ นางก่ิงกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ นางน า้มนต ์เกิดมงคลชัย 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8368 ของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ส าหรบัปี 2565 
โดยก าหนดคา่สอบบญัชีทัง้ปีเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน 600,000 บาท  

 
7. อนุมตัิการก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในรูปแบบออนไลนผ์่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

ในวนัศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น 
 

ทัง้นี ้บริษัทไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพธุที่ 9 มีนาคม 
2565  
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8.    อนมุตัิวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ดงันี ้ 

 

1. พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
2. พิจารณารบัทราบรายงานกิจการของบริษัท ส าหรบัปี  2564 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรบัปี

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี พรอ้มรายงานผูส้อบบญัชี 

3. พิจารณาอนมุตัิการเสนองดจา่ยเงินปันผล 

4. พิจารณาเรือ่งเก่ียวกบักรรมการของบรษัิท 

4.1 พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีถงึก าหนดออกตามวาระ 

4.2 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนส าหรบักรรมการท่ีด ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการของบรษัิท กรรมการ
ที่ด  ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ และ
กรรมการท่ีด ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   

5.  พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และการก าหนดคา่สอบบญัชี ส าหรบัปี 2565 

6.  พิจารณาเรือ่งอื่นๆ ท่ีเหมาะสม ถา้มี 
 
9.  อนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการของบรษัิททัง้ 3 ทา่นที่จะถึงก าหนด

ออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ ของบริษัท
ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ เป็นเวลา 2 ปี มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2565 เป็นตน้ไป ดงันี ้

 
1)  นายวฒุิพล สรุยิาภิวฒัน ์  ประธาน  

2)   ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ ์  กรรมการ  
3)   นายธงชยั อานนัโททยั    กรรมการ 

 
ทัง้นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการของบรษัิท มีขอบเขต อ านาจหนา้ที ่ และ
ความรบัผิดชอบเหมือนเดิมทกุประการ 

 
10.    อนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบรษัิททัง้ 3 ทา่นที่จะถึงก าหนดออกตามวาระกลบั

เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ เป็นเวลา 2 ปี มีผลตัง้แต่
วนัท่ี 1 มีนาคม 2565 เป็นตน้ไป ดงันี ้ 

 
1)  ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ ์  ประธาน  

2)   นายวฒุิพล สรุยิาภิวฒัน ์  กรรมการ  
3)   นายธงชยั อานนัโททยั    กรรมการ 

 
ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัท มีขอบเขต อ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบ
เหมือนเดิมทกุประการ 
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จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ        

                   
                 ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

               (นายเอดมนัด ์ตนั มิน ไฮ) 

                                                                           ผูช้่วยผูอ้  านวยการอาวโุส – หวัหนา้ฝ่ายการเงินและบญัชี 



- 1 - 

F 24-1 
 

แบบแจ้งรายชือ่และขอบเขตการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกจิการ 

 

 ด ว้ย ท ี่ป ระช ุมคณะกรรมการ บริษัท  ลากูน่า รีสอร์ท  แอนด์ โฮเท็ล  จ ากัด  (มหาชน) ครั้งที่  1/2565  เมื่ อวันที่                       
22 กมุภาพนัธ ์2565 ไดม้ีมติดงัตอ่ไปนี ้
 

  ต่อวาระ 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ  
 

กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ 

   คือ  ประธานกรรมการ  นายวฒุิพล สรุยิาภิวฒัน ์
    กรรมการ   ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ ์
    กรรมการ   นายธงชยั อานนัโทไทย 

  โดยการ ตอ่วาระใหม้ีผล ณ วนัท่ี    1 มีนาคม 2565        . 
  
 ก าหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความ

เสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ โดยเพิ่มขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้  

.............................………………...........................………………………………………................................…………………… 

…………….............................………………...........................………………………………………................................……… 

  โดยการก าหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนา้ที่ ความรบัผิดชอบดงักลา่วใหมี้ผล ณ วนัท่ี         -             . 
  

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ ของบริษัทประกอบด้วย 
 

ต าแหน่ง ชื่อ วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื 

1.   ประธาน นายวฒุิพล สรุยิาภิวฒัน ์ 2 ปี 

2.   กรรมการ ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ ์ 2 ปี 

3.   กรรมการ นายธงชยั อานนัโทไทย 2 ปี 

 
โดยกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ ล าดบัที่ 1 มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถ

ท าหนา้ที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ไมม่ีการเปลี่ยนแปลง 
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คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี ่ยง และก ากับดูแลกิจการของบริษัทมีขอบเขต หน้าที ่ และความ

รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ 

1. สอบทานใหบ้รษัิทมกีารรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน  และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย 
เลกิจา้ง หวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน  

3. พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ และเลกิจา้ง บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีภายนอกของบรษัิท 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้รว่มประชุมกบัผู้สอบบญัชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม
ประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

4. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อ
บรษัิท 

6. รายงานกิจกรรมตา่งๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ ตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี
ของบรษัิท ซึง่รายงานดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ 
ทัง้นี ้โดยมีเนือ้หาซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท 

ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท 

ค. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ฉ. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ และการเขา้รว่มประชุมของ
กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ แตล่ะทา่น 

ช. ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ ไดร้บัจากการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร (charter) และ 

ซ. รายการอื่นที่เห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษัิท 
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8. สอบทานใหบ้ริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยง การปฏิบตัิตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม      
มีประสทิธิภาพ และก ากบัดแูลคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของกลุม่บรษัิท 

9.  ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ  หากพบหรือมีขอ้สงสยั วา่มี
รายการหรือการกระท าดงัต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บรษัิท 

ก. รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ข. การทจุรติหรอืมีสิง่ผิดปกติหรอืมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 

ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการ
ปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการเห็นสมควร   หาก
คณะกรรมการของบริษัทหรือฝ่ายจดัการไม่ด าเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาดงักลา่ว กรรมการตรวจสอบ 
บรหิารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าดงักลา่วต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

10.  ด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหแ้ก่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และผูส้อบบญัชีทราบภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชี ขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบั
พฤติการณอ์นัควรสงสยัว่ากรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบคุคล ซึ่งรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทไดก้ระท าความผิด
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ ตลาดหลกัทรพัย ์

11. จัดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี และพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงาน และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบรษัิทเป็นประจ าทกุปี 

12. ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิท 

13. ทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษัิทอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

14. ก ากบัดแูลใหม้ีนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นท่ีเหมาะสมเพียงพอตอ่การด าเนินธุรกิจ 

15. ก ากบัดแูลใหค้  าปรกึษาในการด าเนินงานดา้นการพฒันาอยา่งยั่งยืนของบรษัิท 

16.  ทบทวนกฏบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการทุกปี รวมทัง้เสนอต่อคณะกรรมการ
บรษัิทใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขตามความจ าเป็น 

17.  ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความ
เสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ 
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บริษัทขอรับรองตอ่ตลาดหลักทรัพยด์ังนี ้
 

1. กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ มีคณุสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัย์
ก าหนด  

2. ขอบเขต หนา้ที่ ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดูแลกิจการขา้งตน้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

    

   ลงช่ือ ………………………………………………… กรรมการ 
                                                              (นายชานคราร ์ชานดราน) 
    
 
   ลงช่ือ ………………………………………………… กรรมการ 
                                                               (นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง้)     


