
 

     วนัท่ี 22 มีนาคม 2565 
 
 

เร่ือง การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 (2565 AGM) 
 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น 
 บริษัท ลากนู่า รีสอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จ ากดั (มหาชน) 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 
 2. รายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2564 และงบการเงนิของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุด   

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร ์(QR Code)  
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

3.1 กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ 
3.2 กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ 

 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษัท 
 6. ประวัติผู้สอบบัญชี 
 7. แบบหนังสือมอบฉันทะ 
 8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถอืหุ้น 

 ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
 9. 

10. 
ขั้นตอนการยนืยนัตัวตน และหลักเกณฑ ์วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม 
 เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

 11. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 12. แบบฟอรม์ขอรับรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2564 
 13. แบบฟอรม์ส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 

 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยงัคงแพรร่ะบาด
อย่างต่อเนื่อง ทางภาครฐัจึงไดข้อความรว่มมือจากทกุฝ่ายใหร้ะมดัระวงัการจดังานและกิจกรรมที่มีการรวมตวัของคน      
หมู่มาก บริษัท ลากูนา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) (บรษัิท) มีความหว่งใยต่อสขุภาพ และความปลอดภยัของ   
ผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 จึงมีมติอนุมัติให้
ก าหนดจัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุม
ออนไลนผ์่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านัน้ ตามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนดเก่ียวกบัการประชุม
ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยมีสถานที่ควบคมุระบบการประชุมส าหรบัการถ่ายทอดสด ณ หอ้งจามจรุ ีชัน้ 11 
อาคารไทยวาทาวเวอร ์2 โรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ เลขที่ 21/100 อาคารไทยวา 2 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ     
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 (เพื่อความชัดเจน ขอแจง้ใหท้ราบว่าสถานที่ควบคมุระบบการประชุมจัดไวส้  าหรบั
กรรมการ ผูบ้รหิาร และที่ปรกึษาของบรษัิทเทา่นัน้) 
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โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
 

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  การประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 ของบริษัทไดถู้กจัดขึน้ เมื่อวันศุกรท์ี่ 
23 เมษายน 2564 โดยมีส  าเนารายงานการประชมุซึง่ไดบ้นัทกึถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 1  

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ใหก้ารรบัรองรายงาน     
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนีต้อ้งผ่านดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ที่ 32 (1)  

2. พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท ส าหรับปี 2564 และอนุมัติงบการเงนิของบริษัท ส าหรับปี
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานกิจการของบรษัิท ส าหรบัปี 2564 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ มีรายละเอียดปรากฏ
ในรายงาน 56-1 One Report ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุนี ้ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 2  

ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ที่ 36 ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจดัท างบการเงิน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนมุตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรบัปีสิ ้นสดุ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแลว้ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริหารความเสี ่ยง และก ากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการของบริษัท ตามที ่ปรากฏในสว่น          
"งบการเงิน" ของรายงาน 56-1 One Report (หนา้ 123-205) ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 2  ซึง่สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 สนิทรพัยร์วม 22,488 7,077 

 หนีส้นิรวม 12,666 2,698 

 รายไดร้วม 1,489 81 

 ก าไรสทุธิ (ขาดทนุ) (1,032) (70) 

 ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ (บาท) (6.19) (0.42) 
 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 เพื่อรบัทราบรายงาน
กิจการของบริษัท ส าหรบัปี 2564 และเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรบัปี
สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี พรอ้มรายงานของผูส้อบบญัชี 
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คะแนนเสียงในการลงมติ: ในวาระพิจารณารบัทราบรายงานกิจการของบรษัิท ส าหรบัปี 2564 ไมม่ีการออกเสยีง
ลงมติเนื่องจากเป็นการรายงานกิจการของบริษัทใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ ในวาระพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัท
ตอ้งผ่านด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บังคับของบริษัท        
ขอ้ที่ 32 (1) 

3.   พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผล 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: จากผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลขาดทุนสทุธิทัง้สิน้ 1,032 
ลา้นบาท ตามที่ปรากฏในงบก าไรขาดทนุของงบการเงินรวม ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้  

นโยบายเงินปันผลของบรษัิท คือ การมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมลูค่าเงินลงทนุใหผู้ถื้อหุน้ และสนบัสนนุผูถื้อหุน้ใหล้งทนุใน
บรษัิทอยา่งยาวนาน ดว้ยการจ่ายเงินปันผลที่มีอตัราการเติบโตตอ่ปีที่สามารถคาดการณไ์ดแ้ละมิไดร้บัผลกระทบ
จากความผนัผวนของก าไร ดว้ยวตัถุประสงคด์งักลา่ว นโยบายเงินปันผลของบริษัทจึงเป็นไปตามหลกัการของ
ความมีเสถียรภาพ การคาดการณไ์ด ้และการเติบโตที่บรหิารจดัการได ้แนวทางเป็นดงันี ้
 
   ความมีเสถยีรภาพ 

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในแตล่ะปี เวน้แต่กรณีที่บริษัทเผชิญกบัผลขาดทนุอย่างรุนแรง เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มิไดร้บั
ผลกระทบจากความผนัผวนของก าไรในแตล่ะปี  

  การคาดการณไ์ด้ 
ผูถื้อหุน้สามารถคาดคะเนถึงเงินปันผลที่จะไดร้บัในแตล่ะปีได ้ซึง่อาจจะท าใหผู้ถื้อหุน้สามารถวางแผนบรหิาร
จดัการรูปแบบสดัสว่นการลงทนุของตนเองไดด้ียิ่งขึน้ 

   การเติบโตที่บริหารจัดการได้ 
บรษัิทมุ่งมั่นที่จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึน้ในแต่ละปีและมีความผนัแปรนอ้ยที่สดุภายใตก้รอบที่ก าหนดกวา้ง ๆ แต่
ตอ้งเป็นอตัราสว่นท่ีแปรผนัตามผลก าไรจากการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงของบริษัท เงินสด และการประมาณ
การกระแสเงินสด 

ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ที่ 39 ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่า  
รอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีของบริษัทหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เมื่อพิจารณาจากผลขาดทุนของงบการเงินรวม และพิจารณาถึงนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบรษัิท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 อนมุตัิ
การงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบังวดปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ทัง้นี ้บริษัทไม่ตอ้งจัดสรรก าไรสทุธิไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนส ารองนี ้มีจ านวนถึงรอ้ยละ 10     
ของทนุจดทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนดแลว้  
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลที่เสนอส าหรบัปี 2564 เปรียบเทียบกบัเงินปันผลที่จ่ายจริงส าหรบัปี 2563 ปรากฏ
ตามตาราง ดงันี ้ 
 
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 2564 2563 
1) ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิของงบการเงินรวม (ลา้นบาท) (1,032) (947) 
2) จ านวนหุน้ท่ีออกจ าหนา่ยและช าระแลว้ (ลา้นหุน้) 167 167 
3) เงินปันผลจ่ายรวม - - 

 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) - - 
 เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) - - 

4) รวมเงินปันผลจ่าย (ลา้นบาท) - - 
5) สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิของงบการเงินรวม - - 

 
คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนีต้อ้งผ่านดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ที่ 32 (1)  

4. พิจารณาเร่ืองเกี่ยวกบักรรมการของบริษัท 

4.1 พิจารณาอนุมตัิการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถงึก าหนดออกตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับบริษัทขอ้ที่  14 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี           
ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม  และกรรมการที่ออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจไดร้บั 
เลือกตัง้เขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 นี ้มีกรรมการที่ถึง
ก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 ทา่น ไดแ้ก่ 
 

1) ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ ์ กรรมการอิสระ 
2) นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ 
3) นายโฮ กวงจิง กรรมการ 
4) นายเอด็ดี ้ซี ฮอก ไล กรรมการ 

 

กระบวนการพิจารณาสรรหาบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบรษัิท ไดผ้่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน ซึง่ไดร้ว่มกนัพิจารณาคณุสมบตัิในดา้นตา่งๆ โดยดถูึงความเหมาะสมดา้นคณุวฒุิ 
ประสบการณ์ ความรู ้ความเช่ียวชาญจากหลายวิชาชีพ การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฏหมายและ
ขอ้บงัคบัของบรษัิทท่ีก าหนดไว ้รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบรษัิทในช่วงที่ผ่านมา ก่อนที่จะ
เสนอแนะใหค้ณะกรรมการพิจารณาและน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
 

จากความเช่ียวชาญ ความรู ้และประสบการณ์ของกรรมการที่ถึงก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้เสนอแนะให้
คณะกรรมการเสนอช่ือกรรมการที่ถึงก าหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่านขา้งต้นกลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษัิทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
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ส าหรบั ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ ์ ผูซ้ึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่อง และไดร้บัการ
เสนอช่ือใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนัน้ มีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุและขอ้บงัคบัของบริษัท  อีกทัง้มีความรูแ้ละความเขา้ใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนไม่มี
ความเก่ียวขอ้งหรือมีความสมัพนัธท์างธุรกิจใดๆ  กบับริษัท ไม่มีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัผูถื้อหุน้ของ
บริษัท และไม่มีความสมัพนัธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใดๆ  ซึ่งมีแนวโนม้ที่จะหรืออาจดูเหมือนว่าจะท าให้
เกิดการแทรกแซงในการใชด้ลุยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 
 

แมว้่าบริษัทมิไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้รายย่อยเสนอชื่อบคุคลเขา้รบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ของบริษัทก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุรายมีสิทธิเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการของบรษัิท (ซึง่จะตอ้งเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่พรบ.บรษัิทมหาชนก าหนด) ในที่ประชุม
ใหญ่ผูถื้อหุน้ได ้
 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบรษัิทซึง่ไมร่วมกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สยีไดร้ว่มกนัพิจารณาโดย
ผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบตัิของกรรมการที่ถึงก าหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่านอย่างละเอียด
รอบคอบ และเป็นไปตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถว้นแลว้ โดยพิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษัท ซึ ่งประกอบดว้ยคณุสมบตัิ ประสบการณ ์และความ
เชี่ยวชาญ ทัง้ยงัปฏิบตั ิหนา้ที ่ดว้ยความระมดัระวงัเพื ่อประโยชนส์งูสดุของผูถ้ ือหุน้รายย่อย จึง
เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 อนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการซึ่งถึงก าหนด
ออกตามวาระในคราวนีท้ัง้ 4 ท่าน ไดแ้ก่ ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ ์นายโฮ เรน ฮวา นายโฮ กวงจิง และ
นายเอ็ดดี ้ซี ฮอก ไล กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน โดยคณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า ดร. ชิงชยั 
หาญเจนลกัษณ ์มีคณุสมบตัิที่จะด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระตามหลกัเกณฑท์ี่บรษัิทก าหนด สามารถให้
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ประวตัิโดยย่อของกรรมการที่ถึง
ก าหนดออกตามวาระทัง้ 4 ทา่น ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 3 
  
นิยามกรรมการอิสระของบรษัิท ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 4 
 

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนีต้อ้งผ่านดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ       
ออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ที่ 32 (1)  

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ขอ้บังคับบริษัท ขอ้ที่ 28 และ 32 ก าหนดใหค้่าตอบแทนใดๆ ที่จะจ่ายใหแ้ก่
กรรมการ ใหเ้ป็นไปตามมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ที่อนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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คา่ตอบแทนประจ าปี 2564 เนื่องจากผลกระทบรุนแรงจากโควิด-19 ต่อธุรกิจของบริษัท กรรมการทกุทา่น
ทีด่  ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดแูล
กิจการ และในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดม้ีมติเสนอใหป้รบัลดอตัราค่าตอบแทน
โดยสมคัรใจรอ้ยละ 15 ส  าหรบัค่าตอบแทนประจ าปี 2564 (มีผลตัง้แต่เดือนสิงหาคม 2563) ซึ่งไดร้บั
อนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 และจะเป็นเช่นนีต้ลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุม    
ผูถื้อหุน้ของบริษัท จะมีมติเป็นอยา่งอื่น 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดท้บทวนค่าตอบแทนส าหรบักรรมการดงักลา่วขา้งตน้ 
โดยพิจารณาถึงผลกระทบอย่างต่อเนื่องของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ต่อธุรกิจของบริษัท การ
ส ารองเงินสด การลดตน้ทนุ และมาตรการต่างๆ เพื่อรบัมือกบัสถานการณ์ที่ฝ่ายจดัการด าเนินการและ
ตามที่คณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบ จากที่ไดพ้ิจารณาแลว้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทว่าค่าตอบแทนประจ าปี 2565 ควรจะเท่ากับอตัราค่าตอบแทน ประจ าปี 
2563 ที่ไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุ้น ประจ าปี  2563 (ไม่มีการลดค่าตอบแทนในอัตรารอ้ยละ 15 
เหมือนในปี  2564) และบัตรก านัลสปาและแกลเลอรี่ มูลค่า 2,000 เหรียญสหรัฐ  มีรายละเอียด
เปรยีบเทียบคา่ตอบแทน ตามที่ปรากฏในตาราง ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัท 
 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน / คร้ังการประชุม / ทา่น 

(บาท) 
บตัรก านัลสปาและแกลเลอร่ี   

/ ปี / ทา่น 
2565 2564* 2563 2565 2564 2563 

ประธานกรรมการบรษัิท 262,000 223,000 262,000  -  -  - 

กรรมการอสิระ 175,000 149,000 175,000 2,000 เหรียญสหรฐั  
(ประมาณ 60,000 บาท) 

กรรมการท่ีมิใช่ผูบ้รหิาร 175,000 149,000 175,000 2,000 เหรียญสหรฐั  
(ประมาณ 60,000 บาท) 

กรรมการ 115,000 98,000 115,000  -  -  - 

 

คณะกรรมการตรวสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ และ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน / คร้ังการประชุม / ทา่น  

(บาท) 
2565 2564* 2563 

Chairman  87,000 74,000 87,000 

Member 45,000 38,000 45,000 
 

*   ค่าตอบแทนปี 2564 ลดลงโดยสมัครใจรอ้ยละ 15 จากค่าตอบแทนปี 2563 โดยเป็นตวัเลขท่ีไดปั้ดใหเ้ป็นจ านวน
เตม็หลกัพนับาท 

หากค่าตอบแทนตามที่น าเสนอไดร้บัการอนมุตัิ ค่าตอบแทนดงักลา่วจะมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2565 
เป็นตน้ไป และเป็นเช่นนีต้ลอดไปในแตล่ะปีจนกวา่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทจะมีมติเป็นอยา่งอื่น  
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ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 เพื่ออนุมัติ
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ แยกเป็นรายประเภทและต าแหน่งของกรรมการที่ด  ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการบริษัท รายประเภทและต าแหน่งของกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ และในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตาม
รายละเอียดที่เสนอแนะโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนขา้งตน้ 

หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุยอ่ยของบรษัิท ซึง่ประกอบดว้ย
คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 5  และรายละเอียดคา่ตอบแทนที่จ่ายใหแ้ก่กรรมการแตล่ะทา่นใน
ปี 2564 ปรากฏในสว่น "รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชนอ์ื่นใดที่ไดร้บัในฐานะกรรมการ ช่วงปี 
2564" ของรายงาน 56-1 One Report (หนา้ 105) ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 2   

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนีต้อ้งผ่านดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ที่ 32 (3)  

5.    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: มาตรา 120 พระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 
และก าหนดค่าสอบบญัชีในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทกุปี ซึ่งการคดัเลือกผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ได้
ผา่นการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการบรษัิท  

คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ ไดเ้สนอใหแ้ตง่ตัง้ นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 5872 
และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6014 
และ/หรือ นางก่ิงกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ นางน า้มนต ์เกิดมงคลชัย 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8368 ของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ส าหรบัปี 2565 
โดยก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรบัปี 2565 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน 600,000 บาท (จ านวนเงินเทา่กบัคา่ตอบแทน
ในปี 2564) ทัง้นี  ้ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีมีเพียงค่าสอบบัญชีเท่านัน้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงาน
บริการอื่นส าหรบัการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกันของบัญชียอดขายสุทธิและค่าปรึกษาอื่นๆ ให้บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั และส านกังานสอบบญัชีรายอื่นส าหรบัรอบปีบญัชี 

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด มีผลการด าเนินงานที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริหารความเสี่ยง และก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทมีความพึงพอใจกบัผลการด าเนินงานดงักลา่ว 
นอกจากนัน้ ผูส้อบบญัชีทัง้ 7 ท่าน ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับริษัท / บริษัทย่อย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด ส าหรบัคา่บรกิารอื่น (Non-Audit Fees) บรษัิทและบรษัิท
ย่อยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นใหส้  านักงานสอบบัญชีที่ผูส้อบบัญชีทั้ง 7 ท่านสงักัด หรือบุคคล หรือกิจการที่
เก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีทัง้ 7 ทา่นแต่อยา่งใดในรอบปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผา่นมา เพื่อประโยชน์
ส  าหรบัผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี  ้
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ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6 และรายละเอียดคา่ตอบแทนที่จ่ายใหแ้ก่ บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ในปี 2564 ปรากฏ
ในสว่น "คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี" ของรายงาน 56-1 One Report (หนา้ 98) ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 2    

นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทในปี  2564  สว่นนางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์     
นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต นางก่ิงกาญจน ์
อศัวรงัสฤษฎ์ และนางน า้มนต ์เกิดมงคลชัย ไม่เคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท ซึ่งตามแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดใหส้ามารถแต่งตัง้บคุคลที่เป็นผูส้อบบญัชีคนเดิมให้
ท าหนา้ที่ไมเ่กิน 7 รอบปีบญัชี และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีคนเดิมท าหนา้ที่ครบ 7 รอบปีบญัชี บรษัิทจะแตง่ตัง้ผูส้อบ
บญัชีคนเดิมนัน้ไดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั  

อนึ่ง บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีเดียวกันกับส านักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย/ 
บรษัิทรว่มของบรษัิทโดยสว่นใหญ่ โดยคณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหส้ามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนด
ระยะเวลา 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรน าเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 แต่งตั้ง  นางสาวพิมพใ์จ 
มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตเลขที่ 5872 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาว
อรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6014 และ/หรือ นางก่ิงกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4496 และ/หรือ 
นางน า้มนต ์เกิดมงคลชยั ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 8368 ของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษัิท ส าหรบัปี 2565 โดยก าหนดคา่สอบบญัชีทัง้ปีเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน 600,000 บาท 

คะแนนเสียงในการลงมติ: วาระนีต้อ้งผ่านดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ที่ 32 (1)  

6. พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ ที่เหมาะสม ถา้ม ี

 -ไมม่ี- 
 

จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามวนัและ
เวลา ที่ระบไุวข้า้งตน้ (บริษัทไม่มีการจดัหอ้งส าหรบัการประชุมส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งการมาดว้ยตนเอง) โดยบริษัท
จะเปิดใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้สูร่ะบบ E-AGM เพื่อเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ไดต้ัง้แตเ่วลา 
13.00 น. เป็นต้นไป บริษัท ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ /หรือ ผู้ร ับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเง่ือนไข วิธีการ
ลงทะเบียน และการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตวัตนก่อนวนัประชุมเพื่ อรบัช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่าน 
(Password) ตลอดจนศกึษาวิธีการออกเสยีงลงคะแนน และขัน้ตอนการเขา้ประชุม ดงัมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่ง
ที่สง่มาดว้ย 9  ผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งสง่เอกสารหลกัฐานยืนยนัตวัตน และหนงัสือมอบฉันทะที่ลง
นามครบถว้น (กรณีมอบฉนัทะ) ตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 10 พรอ้มดว้ยแบบฟอรม์หนงัสือเชิญประชุมมายงับริษัททาง
อีเมล: ir@lagunaresorts.com ภายในวนัที่ 15 เมษายน 2565 

mailto:ir@lagunaresorts.com
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ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเขา้รว่มประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษัท โปรดกรอกขอ้ความ ลงลายมือช่ือ และติดอากรแสตมป์  20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ส  าหรบั           
ผูถื้อหุน้ต่างชาติซึ่งไดแ้ต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ท่านสามารถ
เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดท้ัง้แบบ ข. หรือ แบบ ค. โดยหนงัสือมอบฉนัทะทัง้แบบ ข. และ แบบ ค. ปรากฏ
ตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 7   

หากทา่นประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉนัทะให ้นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน ์หรือ 
นายธงชัย อานันโทไทย กรรมการอิสระของบริษัทได ้รายละเอียดประวตัิของ นายวฒุิพล สรุิยาภิวฒัน ์           
และนายธงชยั อานนัโทไทย ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 8  ทัง้นี ้โปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มทัง้เอกสารและ
หลกัฐานยืนยนัตวัตนตามที่ก าหนดมายงัเลขานกุารบริษัทลว่งหนา้ทางอีเมล: ir@lagunaresorts.com และน าสง่
เอกสารฉบบัจริงทัง้หมดทางไปรษณีย์มายงั บริษัท ลากูน่า รีสอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 21/66 
อาคารไทยวา 1 ชัน้ 22 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยจ่าหนา้ซองถึง
เลขานกุารบริษัท เพื่อใหบ้ริษัทไดร้บัเอกสารดงักลา่วภายในวนัศกุรท์ี ่  15 เมษายน 2565 บริษัทจะปิดอากร
แสตมป์ 20 บาทในหนงัสอืมอบฉนัทะเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

บริษัทขอความรว่มมือผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท เพื่อเขา้รว่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และลงคะแนนเสยีงแทนการเขา้ประชมุดว้ยตนเอง   

เมื่อบริษัทไดต้รวจสอบรายช่ือผูถื้อหุน้ตามขอ้มูลสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วันที่ ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิ      
เขา้รว่มประชมุ (Record Date) ลา่สดุแลว้ถกูตอ้ง บรษัิทจะจดัสง่ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผา่น (Password) 
ไปใหผู้ถื้อหุน้ (ตามอีเมลเดียวกบัที่ไดส้ง่มายงับรษัิท) ส าหรบัใชล้งทะเบียนเขา้สูร่ะบบเพื่อเขา้รว่มประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ทัง้นี ้บรษัิทไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2565  

บรษัิทไดจ้ดัท ารายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2564 โดยจดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 2  ซึ่งผูถื้อหุน้
สามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากรหสัคิวอาร ์(QR Code) ตามที่ปรากฏบนหนา้หนงัสอืเชิญประชุมนี ้หากผูถื้อหุน้ ทา่นใด
มีความประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจ าปีในรูปแบบหนงัสือ โปรดกรอกแบบฟอรม์ขอรบัรายงาน 56-1 One Report 
ประจ าปี 2564 ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 12 และสง่มายงัเลขานกุารบรษัิททางโทรสารที่หมายเลข (0) 2285-0733 หรอืสง่
อีเมลมาที่ ir@lagunaresorts.com หรอืติดตอ่ทางโทรศพัทท์ี่หมายเลข (0) 2677-4455 ตอ่ 296 

ทัง้นี ้บรษัิทจะด าเนินการประชุมตามรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 11 และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่  
ผูถื้อหุน้ในการรกัษาสทิธิประโยชนข์องท่าน หากผูถื้อหุน้ทา่นใดมีประเด็นค าถามที่ตอ้งการใหบ้ริษัทชีแ้จงในการประชุม
ครัง้นี ้สามารถจดัสง่ค าถามลว่งหนา้โดยใช ้“แบบฟอรม์ค าถามลว่งหนา้” ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 13 และสง่มายงับรษัิท
ภายในวนัศกุรท์ี่ 15 เมษายน 2565 หรอืทางอีเมล: ir@lagunaresorts.com หรอืทางโทรสารหมายเลข (0) 2285-0733  

 

     ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                  โดยค าสั่งคณะกรรมการบรษัิท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายชานคราร ์ชานดราน) 
           ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
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