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ที� L007/2556 

 
 
       วนัที� 22 กมุภาพนัธ์ 2556 
 

เรื�อง การแต่งตั 	งรองประธานกรรมการบริษัท การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2556  
 และการจ่ายเงนิปันผล 
  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  
ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ลากนูา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครั 5งที� 1/2556  ซึ�ง

ประชมุเมื�อวนัที� 22 กมุภาพนัธ์ 2556 ได้มีมติอนัเป็นสาระสาํคญัดงันี 5 
 
1. อนมุตัิการแตง่ตั 5ง นายสรุพล สปุรัชญา กรรมการ เป็น รองประธานกรรมการบริษัท 
 
2. เห็นสมควรนําเสนอที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สาํหรับปี 

2555 
 
3.   เห็นสมควรนําเสนอที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 อนมุตัิงบการเงินของบริษัท สาํหรับปีสิ 5นสดุ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 ซึ�งผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี พร้อมรายงานของผู้สอบบญัชี  
 
4.   เห็นสมควรนําเสนอที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 จดัสรรเงินกําไรสะสม สาํหรับงวดปีสิ &นสดุ     

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 ดงันี & 
 

ก. เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.125 บาทตอ่หุ้น สาํหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็น 
เงินปันผลจ่ายทั &งสิ &น 20,835,338 บาท 

ข. เงินกําไรสะสมที�เหลอื ให้เป็นเงินกําไรสะสมตอ่ไป 

 
ทั &งนี & บริษัทได้กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิได้รับเงินปันผลในวนัที� 7 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวม
รายชื�อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 8 พฤษภาคม 
2556 และจ่ายเงินปันผลในวนัที� 23 พฤษภาคม 2556 
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5.   เห็นสมควรนําเสนอที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 เลอืกตั 5งกรรมการซึ�งถงึกําหนดออกตามวาระ     

ในคราวนี 5ทั 5ง 4 ทา่น  (นายสรุพล สปุรัชญา ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ์ นายโฮ เรน ฮวา และนายเอ็ดดี 5 ซ ี
ฮอก ไล) กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน 

 

6.    เห็นสมควรนําเสนอที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 อนุมัติค่าตอบแทนสําหรับกรรมการซึ�ง     
ดํารงตําแหนง่ในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ�งดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี�ยง และกรรมการซึ�งดํารงตําแหนง่ในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ดงันี 5 

 

คณะกรรมการบริษัท 
ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน/  

ครั�งการประชุม/ท่าน  
(บาท) 

บัตรกาํนัลสปา 
และแกลเลอรี� /ปี/ท่าน 

ประธานกรรมการบริษัท 241,000 - 
รองประธานกรรมการบริษัท 200,000 - 
กรรมการอิสระ 161,000 2,000 เหรียญสหรัฐ  

(ประมาณ 60,000 บาท) 
กรรมการที�มิได้เป็นผู้บริหาร 161,000 2,000 เหรียญสหรัฐ  

(ประมาณ 60,000 บาท) 
การรการบริหาร 105,000 - 
 

คณะกรรมการตรวสอบและบริหารความเสี�ยง 
ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน/  

ครั�งการประชุม/ท่าน  
(บาท) 

ประธานกรรมการ 80,000 
สมาชิก 41,000 
 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน/  

ครั�งการประชุม/ท่าน  
(บาท) 

ประธานกรรมการ 80,000 
สมาชิก 41,000 

 
ทั 5งนี 5 ให้มีผลตั 5งแต่วนัที� 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไปและเป็นเช่นนี 5ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที�ประชุม      
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอยา่งอื�น  
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7.  เห็นสมควรนําเสนอที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 แตง่ตั 5ง นายโสภณ เพิ�มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชี

รับอนญุาตเลขที� 3182 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลศิสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3516 และ/
หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 5659 ของบริษัท สาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท สาํหรับปี 2556 โดยกําหนดคา่สอบบญัชีทั 5งปีเป็นจํานวนเงินทั 5งสิ 5นไมเ่กิน 670,000 บาท  

 
8.  เห็นสมควรนําเสนอที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 ให้การรับรองรายงานการประชมุสามญั        

ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555  
 
9.   อนมุตักิารกําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 ในวนัพฤหสับดทีี� 25 เมษายน 2556 เวลา   

14.30 น. ณ ห้องบนัยนับอลรูม ชั 5น 10 โรงแรมบนัยนัทรี กรุงเทพ ตั 5งอยูเ่ลขที� 21/100 อาคารไทยวา 2      
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120   
 

ทั 5งนี 5 บริษัทได้กําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 ในวนัที�        
12 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื�อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน 
พกัการโอนหุ้นในวนัที� 13 มีนาคม 2556 

 
10.    อนมุตัิวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 ดงันี 5  

 

1. พิจารณาและรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555 
2. พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สาํหรับปี 2555 
3. พิจารณาและอนมุตังิบการเงินของบริษัท สาํหรับปีสิ 5นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 ซึ�งผา่นการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี พร้อมรายงานผู้สอบบญัชี 

4. พิจารณาและอนมุตัิการจา่ยเงินปันผล 

5. พิจารณาและอนมุตัเิรื�องเกี�ยวกบักรรมการของบริษัท 

5.1 เลอืกตั 5งกรรมการใหมแ่ทนกรรมการที�ถึงกําหนดออกตามวาระ 

 5.2 ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการที�ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที�ดํารง
ตําแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี�ยง และกรรมการที�ดํารงตําแหน่งใน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   

6.  พิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตั 5งผู้สอบบญัชี และการกําหนดคา่สอบบญัชี สาํหรับปี 2556 
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7.  พิจารณาเรื�องอื�นๆ ที�เหมาะสม ถ้าม ี
 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 
        
                 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                   (นายควน  เชท) 
        ผู้ช่วยผู้ อํานวยการอาวโุส 

                                                                  ฝ่ายบริหารจดัการสนิทรัพย์และกํากบัดแูลโครงการเฉพาะกิจ 
 


