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ที่ L022/2556 

 

วันที่ 25 เมษายน 2556 

 
เรื่อง แจงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
 
เรียน กรรมการและผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ของ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) (บริษัท)         

ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2556 ไดมีมติดังนี้ 
 

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 

•    อนุมัติ 101,303,167 เสียง (99.80%) 

•    ไมอนุมัติ 203,400 เสียง (0.20 %) 

•    งดออกเสียง 156,300 เสียง*  

 

2. รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรับป 2555 
  

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี 

พรอมรายงานผูสอบบัญชี  ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 

•    อนุมัติ 101,351,017 เสียง (99.74%) 

•    ไมอนุมัติ 266,900 เสียง (0.26%) 

•    งดออกเสียง 16,550 เสียง*  
  

 

4. อนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจัดสรรเงินกําไรสะสม 

สําหรับงวดปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้ 

ก).  เงินปนผลจายใหแกผูถือหุนในอัตรา 0.125 บาทตอหุน สําหรับ 166,682,701 หุน รวมเปนเงินปนผลจาย

ทั้งส้ิน 20,835,338 บาท 

ข). เงินกําไรสะสมท่ีเหลือ ใหเปนเงินกําไรสะสมตอไป 
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บริษัทจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนท่ีมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันท่ี 7 

พฤษภาคม 2556  ซึ่งเปนวันท่ีคณะกรรมการกําหนดใหเปนวันกําหนดรายชื่อ (Record Date) ที่มีสิทธิรับ  

เงินปนผล และกําหนดใหวันท่ี 8 พฤษภาคม 2556  เปนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อใหรวบรวมรายช่ือ

ตามมาตรา 225  ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ  และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2556 โดยมี

รายละเอียดการลงคะแนน ดังนี้ 

 

•    อนุมัติ 101,396,517 เสียง (99.91%) 

•    ไมอนุมัติ 93,900 เสียง (0.09%) 

•    งดออกเสียง 168,100 เสียง*  

 

5. อนุมัติการเลือกต้ังกรรมการซึ่งถึงกําหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ทาน ไดแก นายสุรพล สุปรัชญา ดร. 

ชิงชัย หาญเจนลักษณ นายโฮ เรน ฮวา และนายเอ็ดด้ี ซี ฮอก ไล กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไป

อีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 

1) นายสุรพล  สุปรัชญา 

•    อนุมัติ 101,377,317 เสียง (99.83%) 

•    ไมอนุมัติ 174,900 เสียง (0.17%) 

•    งดออกเสียง 18,600 เสียง*  
 

2) ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ 

•    อนุมัติ 101,375,617 เสียง (99.83%) 

•    ไมอนุมัติ 174,600 เสียง (0.17%) 

•    งดออกเสียง 18,600 เสียง*  
 

3) นายโฮ เรน ฮวา 

•    อนุมัติ 101,453,417 เสียง (99.91%) 

•    ไมอนุมัติ 94,900 เสียง (0.09%) 

•    งดออกเสียง 20,500 เสียง*  
 

4) นายเอ็ดด้ี ซี ฮอก ไล 

•    อนุมัติ 101,455,317 เสียง (99.91%) 

•    ไมอนุมัติ 94,600 เสียง (0.09%) 

•    งดออกเสียง 18,900 เสียง*  

 



 

หนา 3/4 

 
 

 

 

6. อนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนใหเพ่ิมคาตอบแทนสําหรับกรรมการอีกประมาณรอยละ 3 ในแตละตําแหนงของกรรมการ

ในคณะกรรมการบริษัท และในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และในคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน   และกําหนดคาตอบแทนสําหรับตําแหนงรองประธานกรรมการบริษัท โดยมี

รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ ดังนี้   

 

คณะกรรมการบริษัท 
  คาตอบแทน             

/ ครั้งการประชุม / ทาน (บาท) 
บัตรกํานัลสปาและแกลเลอรี ่  

/ ป / ทาน ตําแหนง 
   

ประธานกรรมการบริษัท 241,000  - 

รองประธานกรรมการบริษัท 200,000  - 

กรรมการอิสระ 161,000 2,000 เหรียญสหรัฐ  
(ประมาณ 60,000 บาท) 

กรรมการที่มิไดเปนผูบริหาร 161,000 2,000 เหรียญสหรัฐ  
(ประมาณ 60,000 บาท) 

กรรมการบริหาร 105,000  - 

 

คณะกรรมการตรวสอบและบริหารความเส่ียง 

  คาตอบแทน              
/ ครั้งการประชุม / ทาน (บาท) ตําแหนง 

 

ประธานกรรมการ 80,000 

สมาชิก 41,000 

 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

  คาตอบแทน              
/ ครั้งการประชุม / ทาน (บาท) ตําแหนง 

 

ประธานกรรมการ 80,000 

สมาชิก 41,000 

 
คาตอบแทนดังกลาวจะมีผลต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไปและเปนเชนนี้ตลอดไปในแตละป จนกวา       

ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทจะมีมติเปนอยางอื่น   
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โดยมีรายละเอียดการลงคะแนน ดังนี้ 

 

•    อนุมัติ 101,176,717 เสียง (99.54%) 

•    ไมอนุมัติ 448,000 เสียง   (0.44%) 

•    งดออกเสียง 23,300 เสียง   (0.02%) 

 

7. อนุมัติการแตงต้ัง นายโสภณ เพ่ิมศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุงนภา          

เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 ของบริษัท 

สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับป 2556 โดยกําหนดคาสอบบัญชีทั้งป

เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน  ไมเกิน 670,000 บาท ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี้ 

 

•    อนุมัติ 101,542,717 เสียง (99.92%) 

•    ไมอนุมัติ 84,600 เสียง   (0.08%) 

•    งดออกเสียง 23,500 เสียง*  
 

หมายเหตุ *  การงดออกเสียงไมนับเปนคะแนนเสียงในการลงมติของผูถือหุน เนื่องจากเปนวาระท่ีใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                                    (นายควน  เชท) 

                        ผูชวยผูอํานวยการอาวุโส 

                                                                                    ฝายบริหารจัดการสินทรัพยและกํากับดูแลโครงการเฉพาะกิจ 

 


