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ท่ี L018/2565 
 
 

        วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
 
 

เร่ือง การให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2566 ล่วงหน้า 
 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
    

บริษัท ลากูน่า รีสอรท์ แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด  (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริม              
การก ากับดูแลกิจการที่ดีในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับสิทธิของผูถื้อหุน้ บริษัทขอเชิญผูถื้อหุน้เสนอเรื่องที่เห็นว่าส าคญัและเป็น
ประโยชนเ์พื่อพิจารณาบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 ลว่งหนา้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการที่บริษัทก าหนด ซึ่งไดเ้ผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องบริษัทที่ www.lagunaresorts.com โดยผูถื้อหุน้สามารถเสนอเรื่อง
ดงักลา่วไดร้ะหวา่งวนัท่ี 1 - 31 ธนัวาคม 2565 

 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

    

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

                                         (นายฉตัรชยั ชอ่ดอกรกั) 

  ผูช้่วยผูอ้  านวยการ หวัหนา้ฝ่ายการเงินและบรหิารงานองคก์ร 

          



หลักเกณฑแ์ละวิธีการ 
การให้สทิธิผู้ถอืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2566 ล่วงหน้า 

 
 
เพื่อเป็นการสง่เสรมิการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิของผูถื้อหุน้ บรษัิท ลากูนา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ากดั 
(มหาชน) (“บรษัิท”) ขอเชิญผูถื้อหุน้เสนอเรือ่งที่เห็นวา่ส าคญัและเป็นประโยชนเ์พื่อพิจารณาบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 ลว่งหนา้  ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีบรษัิทก าหนด ดงันี ้

 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการให้สทิธิผู้ถอืหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นล่วงหน้า 
 
1.  คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุน้               
 

ผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิในการเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี ้
 
 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทซึง่ถือหุน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้

รายเดียวหรอืหลายรายรวมกนัได ้

 ตอ้งถือหุน้ในบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ดงักลา่วขา้งตน้ในวนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชมุ 

 สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุน้และหลกัฐานแสดงตนของผูถื้อหุน้ตามที่ระบใุนเอกสารแนบ 2 
 

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นลว่งหน้า 
 

2.1 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเร่ืองดังตอ่ไปนีเ้ป็นระเบียบวาระการประชุม 

 
 เรื่องที่ขดักับกฎหมาย ประกาศขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ก ากับ

ดแูลการด าเนินงานของบรษัิท หรอืไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั หรอืมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท  

 เรือ่งที่นอกเหนืออ านาจที่บรษัิทจะด าเนินการได ้

 เรื่องที่ผูถ้ือหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือมิไดร้ะบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ     

เพื่ออนมุตัิ หรอืเพื่อพิจารณา 

 เรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งผูถื้อหุน้ไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความ   

ไมป่กติของเรือ่งดงักลา่ว 



 เรือ่งที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถว้น ตามขอ้ 1 หรอืผูถื้อหุน้ไมไ่ดป้ฎิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่

บรษัิทก าหนดไวใ้นการเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ตามขอ้ 2 

 เรื่องที่ผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และไดร้บัมติสนบัสนนุดว้ย

คะแนนเสียงทีน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยที่ขอ้เท็จจรงิยงัไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงอยา่ง

มีนยัส าคญั 

 กรณีอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
 

2.2 ขั้นตอนในการเสนอ 
 

 ผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1 สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมโดยกรอก “แบบเสนอเรื่องเพื่อ

บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566” ตามเอกสารแนบ 1 ให้ครบถ้วนและ          

ลงลายมือช่ือ พรอ้มแนบหลกัฐานตามรายละเอียดที่ระบ ุ

 กรณีที ่ผูถ้ือหุน้มากกว่า 1 ราย ตอ้งการเสนอเรื่องเพื ่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในเรื ่องเดียวกนั        

ใหผู้ถื้อหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลในเอกสารแนบ 1 รายละ 1 ชุดและลงลายมือช่ือ พรอ้มแนบหลกัฐานตาม

รายละเอียดที่ระบแุลว้รวมเอกสารทัง้หมดเป็นชดุเดียวกนัและยื่นพรอ้มกนัในคราวเดียว 

 กรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุมากกวา่ 1 วาระใหจ้ดัท าเอกสารแนบ 1  

จ านวน 1 ชดุ ตอ่ 1 วาระ และลงลายมือช่ือ พรอ้มแนบหลกัฐานตามรายละเอียดที่ระบใุนแตล่ะวาระ 

 จดัส่งตน้ฉบบัพรอ้มแนบหลกัฐานต่างๆ ที่ลงลายมือช่ือแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ ทางไปรษณียล์งทะเบียนมาตาม     

ที่อยูด่งันี ้

เลขานุการบริษัท 

บริษัท ลากนู่า รีสอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จ ากดั (มหาชน) 

เลขที ่21/9 อาคารไทยวา 1 ชั้น 5  

ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 หากทา่นมีขอ้สงสยัประการใด สามารถติดตอ่สอบถามไดท้ี่ เลขานกุารบรษัิท โทรศพัท ์0 2677 4455 
 

2.3 ระยะเวลาในการยืน่เสนอ 
 

วนัท่ี 1 - 31 ธนัวาคม 2565 ทัง้นี ้บรษัิทจะถือวนัท่ีตามตราประทบัไปรษณียบ์นหนา้ซองเป็นส าคญั 
 



ขั้นตอนการพิจารณา 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการจะพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผูถ้ือหุน้เสนอใหบ้รรจุ

เป็นระเบียบวาระการประชมุผูถื้อหุน้และใหค้วามเห็นตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณา 

 คณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาความเหมาะสมของเรือ่งที่ผูถื้อหุน้เสนอใหบ้รรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ  ซึง่จะตอ้ง
ไมม่ีลกัษณะเขา้ขา่ยตามเรือ่งที่จะไมบ่รรจเุป็นวาระการประชมุตามขอ้ 2.1 ของหลกัเกณฑแ์ละวิธีการใหส้ทิธิผูถื้อหุน้เสนอ
ระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ลว่งหนา้  ทัง้นี ้ ค  าวินิจฉยัของคณะกรรมการบรษัิทถือเป็นท่ีสดุ 

 เรือ่งที่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท จะบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566  

 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มชีแ้จงเหตุผลในที่ประชุมสามัญ         
ผูถื้อหุน้  

 
 

 
 
 
 

----------------------------------------- 



เอกสารแนบ 1 
 

แบบเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2566 
 
 
 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว).........................................…………………………………………………………….เป็นผูถื้อหุน้ 
ของ บริษัท ลากนู่า รีสอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) รวมจ านวน.....................................................................หุน้ 
อยูบ่า้นเลขท่ี..............................ตรอก/ซอย…………………………....................ถนน.......................................................
ต าบล/แขวง..................................................................อ าเภอ/เขต................................................................................... 
จงัหวดั.........................................................................รหสัไปรษณีย.์...............................................................................
โทรศพัทม์ือถือ..............................................................โทรศพัทบ์า้น/ที่ท างาน...................................................................
อีเมล.์........................................................................... 
 
ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 
 

เรือ่ง................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 
โดยมีขอ้เทจ็จรงิและเหตผุล เพื่อพิจารณาดงันี ้ 
   เพื่อทราบ       เพื่ออนมุตั ิ       เพื่อพิจารณา 
 

.......................................................................................................................................................................................                                                                     

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................... 
 
ซึง่มเีอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาที่ไดล้งช่ือรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จ านวน.............แผน่ 
 
ขา้พเจ้าขอรบัรองว่าขอ้ความใน “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น  ประจ าปี 2566” 
หลกัฐานการถือหุน้ หลกัฐานแสดงตน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทัง้หมดที่แนบมาพรอ้มนีถ้กูตอ้งทกุประการ และเพื่อเป็น
หลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงันี ้
                                                                              
 
 

 ลงช่ือ............................................................... ผูถื้อหุน้ 
                                                                                            (                                                               ) 
              วนัท่ี....................................................... 



เอกสารแนบ 2 
 
 

หลักฐานการถอืหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถอืหุน้ 

1. หลักฐานการถอืหุ้น  

 ส ำเนำใบหุน้ ซึง่รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง หรอื 
 หนงัสอืรบัรองกำรถือหุน้จำกบรษัิทหลกัทรพัย ์หรอื 
 หลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืบรษัิท ศนูยฝ์ำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

2. หลักฐานแสดงตน 

2.1    กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 

2.1.1  สัญชาติไทย 

ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ บัตรประจ ำตัวขำ้รำชกำร หรือ บัตรประจ ำตัวพนักงำนรฐัวิสำหกิจ หรือ
ใบขับขี่ ซึ่งรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูถื้อหุ้นเจ้ำของบัตร และหำกมีกำรเปลี่ยนช่ือ -นำมสกุล ใหย้ื่น
หลกัฐำนประกอบดว้ย 

2.1.2   สัญชาติต่างด้าว 

ส ำเนำหนงัสอืเดินทำง ซึง่รบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูถื้อหุน้เจำ้ของหนงัสอืเดินทำง และหำกมีกำรเปลีย่น
ช่ือ-นำมสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐำนประกอบดว้ย 

2.2    กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล 

2.2.1  สัญชาติไทย 

 ส ำเนำหนงัสือรบัรองจำกกระทรวงพำณิชยท์ี่มีอำยุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น
ระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ซึง่รบัรองโดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจของบรษัิท และ 

 ส ำเนำเอกสำรแสดงตนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งขำ้งล่ำงนีข้องกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจที่ลงนำมรบัรองใน
หนงัสอืรบัรองขำ้งตน้  

หำกกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมเป็นบคุคลธรรมดำสญัชำติไทย  

ส ำเนำบตัรประชำชน หรอื บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรอื บตัรประจ ำตวัพนกังำนรฐัวิสำหกิจ หรอื
ใบขบัขี่ของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมนัน้ ซึง่รบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยเจำ้ของบตัร หรอื 

หำกกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมเป็นบคุคลธรรมดำสญัชำติตำ่งดำ้ว  

ส ำเนำหนังสือเดินทำงของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมนัน้  ซึ่งรบัรองส ำเนำถูกต้องโดยเจ้ำของ
หนงัสอืเดินทำง 



เอกสารแนบ 2 
 
 

2.2.2   สัญชาติต่างด้าว  

 ส ำเนำหนังสือรบัรองของบริษัท หรือหนังสือรบัรองกำรเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะตอ้งมีรำยละเอียด
เก่ียวกบัช่ือนิติบคุคล ที่ตัง้ของส ำนกังำนใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนันิติบคุคลและเง่ือนไข
หรือขอ้จ ำกัดอ ำนำจในกำรลงลำยมือช่ือที่มีอำยไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น
ระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ซึง่ลงลำยมือช่ือรบัรองโดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจของบริษัท
ตอ่หนำ้เจำ้หนำ้ที่ Notary Public และไดร้บักำรรบัรองโดยสถำนกงสลุไทย และ   

 เอกสำรที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภำษำองักฤษ จะตอ้งจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำพรอ้มดว้ย 
และใหก้รรมกำรผูม้ีอ  ำนำจของนิติบคุคลนัน้รบัรองควำมถกูตอ้งของค ำแปล และ 

 ส ำเนำเอกสำรแสดงตนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งขำ้งล่ำงนีข้องกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจที่ลงนำมรบัรองใน
เอกสำรดงักลำ่วขำ้งตน้ 

หำกกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมเป็นบคุคลธรรมดำสญัชำติไทย  

ส ำเนำบตัรประชำชน หรอื บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรอื บตัรประจ ำตวัพนกังำนรฐัวิสำหกิจ หรอื
ใบขบัขี่ของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมนัน้ ซึง่รบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยเจำ้ของบตัร หรอื 

หำกกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมเป็นบคุคลธรรมดำสญัชำติตำ่งดำ้ว  

ส ำเนำหนังสือเดินทำงของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมนัน้ ซึ่งรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยเจำ้ของ
หนงัสอืเดินทำง 

 


