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ข้ันตอนการยนืยันตัวตน และหลักเกณฑ ์วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Shareholders  

ผู้ถอืหุ้น  

In person 

มาด้วยตนเอง   
Granting Proxy 

มอบฉันทะ  

Granting Proxy to Other 

มอบฉันทะให้ผู้อ่ืน  
Granting Proxy to  

Independent Director         

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  

Send required documents to the 

Company via e-mail and postal as 

specified, within April 15, 2022. 

ส่งเอกสารตอบกลับมายังบริษัททางอีเมล
และไปรษณียต์ามท่ีบริษัทได้แจ้งไว้               
ภายในวันที 15 เมษายน 2565 

1. Notice of Meeting (from TSD) 

หนงัสือเชิญประชมุ (จาก TSD) 
2. Documents in accordance to 

Attachment 10 

เอกสารและหลกัฐานตามสิ่งที่มาดว้ย 10 

1. Notice of Meeting (from TSD) 

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

    แบบมอบฉนัทะ ข / ค  
3. Documents in accordance to Attachment 10                      

เอกสารและหลกัฐานตามสิ่งที่มาดว้ย 10  
 

 
 

The Company verifies for eligibility 

บริษัทตรวจสอบข้อมูลเพือ่ยืนยันตัวตน  
 

The Company sends Username and Password back 

to the shareholders’ e-mail address.  
 

บริษัทท าการจัดส่ง Username and Password ไปยัง
อเีมลทีไ่ด้ส่งมาแจ้งบริษัท  

 

Meeting will commence at 

14:30 hrs. 

เร่ิมประชุม เวลา 14:30 น. 

Shareholder / Proxy holder log in to       

E-AGM System by Username and 

Password at 13:00 hrs. onwards 
 

ผู้ถอืหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ เข้าสู่ระบบ      
E-AGM ด้วย Username and Password 
ไดต้ั้งแต่เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป 

Send required documents to 

the Company via e-mail 

specified, within April 15, 2025. 

ส่งเอกสารท้ังหมดกลับมายังบริษัท
ทางอีเมลตามท่ีบริษัทได้แจ้งไว ้                              
ภายในวันที 15 เมษายน 2565 

 Download E-AGM Manual  

https://www.conovance.com/file/CNV-EAGM_UserGuideEN.pdf 

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

 

Download E-AGM program for installation  

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

 

 

 
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  
 

อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน : คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ /  คอมพิวเตอร์พกพา : แล็ปท็อป และ แท็บเล็ต 
 (*ระบบปฏิบัติการ Windows เท่านัน้*) ระบบปฏิบัติการ Windows XP / 7 / 8 / 10 ขึน้ไป และอินเตอร์เน็ตความเร็ว 2 Mbps ขึน้
ไป 
 
 
 

https://www.conovance.com/file/CNV-EAGM_UserGuide.pdf
https://www.conovance.com/download.php
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บริษัทจะจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในรูปแบบการประชุมออนไลนผ์่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพียง
แบบเดียวเท่านัน้ ตามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนดเก่ียวกบัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยบริษัทฯ มี
วาระการประชมุตามหนงัสอืเชิญประชมุฯ ที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
 
 การเปิดประชุมและการด าเนินการประชุม 
 

บรษัิทจะด าเนินการประชมุตามขอ้บงัคบับรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 11  
 
 การเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
 

กรุณากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์หนงัสอืเชิญประชุมชมุพรอ้มลงนามใหส้มบรูณ ์และน าสง่เอกสารหลกัฐานยืนยนัตวัตน 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  10 ทาง email : ir@lagunaresorts.com ภายในวันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทได้
ตรวจสอบรายช่ือผูถื้อหุน้ตามขอ้มลู ณ วนัก าหนดรายช่ือผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ลา่สดุแลว้ถกูตอ้ง บริษัทจะสง่
ช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังผู้ถือหุ้น (ตามอีเมลเดียวกับที่ไดส้่งมายังบริษัท) ส าหรับใช้
ลงทะเบียนเขา้สูร่ะบบโปรแกรมเพื่อเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  

 
 การมอบฉันทะ  
 

กรณีที่ผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท 
โปรดกรอกขอ้ความ ลงลายมือช่ือ และติดอากรแสตมป์ในหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ส าหรบัผูถื้อหุน้ตา่งชาติซึง่ไดแ้ตง่ตัง้
ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ท่านสามารถเลือกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดท้ัง้แบบ 
ข. หรือ แบบ ค. โดยหนงัสือมอบฉันทะทัง้แบบ ข. และ แบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 7  หากท่านประสงคจ์ะมอบ
ฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระ ทา่นสามารถมอบฉนัทะให ้

 
1.  นายวฒุิพล สรุยิาภิวฒัน ์หรอื 
2.  นายธงชยั อานนัโทไทย  
 
กรรมการอิสระของบริษัทได ้รายละเอียดประวตัิของนายวฒุิพล สรุยิาภิวฒัน ์และนายธงชยั อานนัโทไทย ปรากฏตาม
สิ่งที่สง่มาดว้ย 8  ทัง้นี ้โปรดส่งมอบหนงัสือมอบฉันทะพรอ้มทัง้ เอกสารและหลกัฐานยืนยนัตวัตนตามที่ก าหนดใน
สิ่งที่ส่งมาดว้ย 10  มายงัเลขานกุารบริษัทลว่งหนา้ทางอีเมล: ir@lagunaresorts.com และน าสง่เอกสารฉบบัจริง
ทัง้หมดทาง ไปรษณียโ์ดยสง่ถึงเลขานกุารบริษัท 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 โดยบริษัทจะปิดอากร
แสตมป์ 20 บาทในหนงัสือมอบฉนัทะเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
 
 

  

mailto:ir@lagunaresorts.com
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 วิธีการเข้าร่วมประชุม E-AGM 
 

1. ผูถื้อหุน้ หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะ สามารถดาวนโ์หลดคูม่ือการติดตัง้และการใชง้านไดท้ี่  
https://www.conovance.com/file/CNV-EAGM_UserGuide.pdf  

2. ผูถื้อหุน้ หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะ สามารถดาวนโ์หลดโปรแกรมส าหรบัติดตัง้เพื่อใชเ้ขา้รว่ม E-AGM ไดท้ี่ 
https://www.conovance.com/download.php  
 

 อุปกรณ ์(Device) และความเร็วอินเตอรเ์น็ต (Internet) ที่รองรับส าหรับติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้เข้าร่วม E-AGM 
 
1. อปุกรณท์ี่ใชร้ะบบปฎิบตัิการ Microsoft Windows: Windows OS: XP/7/8/10 

 คอมพิวเตอรต์ัง้โต๊ะ (Desktop Computer) 
 คอมพิวเตอรพ์กพา (Portable Computer) : แลป็ท็อป (Laptop) และ แท็ปเลต็ (Tablet) เป็นตน้ 

2. อินเตอรเ์น็ตความเรว็ : 2 Mbps ขึน้ไป 
 
 การส่งค าถามล่วงหน้า 
 

ผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหนา้ที่เก่ียวขอ้งตามแต่วาระไดท้างอีเมล: ir@lagunaresorts.com หรือทางโทรสารที่
หมายเลข (0) 2285-0733 โดยใชแ้บบฟอรม์ค าถามลว่งหนา้ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ตามสิง่ที่สง่
มาดว้ย 13 ภายในวนัศกุรท์ี่ 15 เมษายน 2565    

 
 ช่องทางการติดต่อและส่งเอกสาร 
 

1.  Email: ir@lagunaresorts.com 
2.  ไปรษณีย:์ เลขานกุารบริษัท บริษัท ลากูน่า รีสอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 21/66 อาคารไทยวา 1 

ชัน้ 22 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 
 ช่องทางติดต่ออืน่ 
 

เลขานกุารบรษัิท  
Email: ir@lagunaresorts.com 

โทร. 0-2677-4455 ตอ่ 296 
 
 

https://www.conovance.com/download.php
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