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 L005/2558 

 

 

       วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 

 

เร่ือง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 และการจ่ายเงนิปันผล 
  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล็ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 1/2558    

ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้มีมติอนัเป็นสาระสําคญัดงันี ้

  

1. เห็นสมควรนําเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรับปี 

2557 

 

2.   เห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 อนมุติังบการเงินของบริษัท สําหรับปีสิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี พร้อมรายงานของผู้สอบบญัชี  

 

3.   เห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 จดัสรรเงินกําไรสะสม สําหรับงวดปีสิน้สดุ     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ดงันี ้
 

ก. เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.125 บาทต่อหุ้น สําหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผล

จ่ายทัง้สิน้ 20,835,338 บาท 

ข. เงินกําไรสะสมท่ีเหลือ ให้เป็นเงินกําไรสะสมตอ่ไป 

 

ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวม

รายช่ือตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ นในวันท่ี 12 

พฤษภาคม 2558 และจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2558 
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4.   อนุมัติการรแต่งตัง้ นางสาวศรินธร อุนยโกวิท เป็น กรรมการอิสระใหม่ของบริษัทฯ แทนท่ี ดร. สาธิต    

รังคสิริ ซึ่งลาออกจากตําแหน่งไปตัง้แต่เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2556  โดยนางสาวศรินธร อุนยโกวิท     

จะดํารงตําแหน่งกรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลืออยูข่องดร. สาธิต รังคสริิ 

 

5. เห็นสมควรนําเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 เลือกตัง้กรรมการซึง่ถึงกําหนดออกตามวาระ     

ในคราวนีท้ัง้ 4 ทา่น  (นายโฮ กวงปิง  นายอดุม วิชยาภยั  นางสาวศรินธร อนุยโกวิท  นายเอเรียล พี  วีร่า) 

กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 
 

6.    เห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2558 อนุมัติค่าตอบแทนสําหรับกรรมการซึ่ง     

ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร

ความเส่ียง และกรรมการซึง่ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ดงันี ้
 

คณะกรรมการบริษัท 
ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน/  

ครัง้การประชุม/ท่าน  
(บาท) 

บัตรกาํนัลสปา 
และแกลเลอร่ี/ปี/ท่าน 

ประธานกรรมการบริษัท 253,000 - 
รองประธานกรรมการบริษัท 210,000 - 
กรรมการอิสระ 169,000 2,000 เหรียญสหรัฐ  

(ประมาณ 60,000 บาท) 
กรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหาร 169,000 2,000 เหรียญสหรัฐ  

(ประมาณ 60,000 บาท) 
กรรมการบริหาร 111,000 - 
 

คณะกรรมการตรวสอบและบริหารความเส่ียง 
ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน/  

ครัง้การประชุม/ท่าน  
(บาท) 

ประธานกรรมการ 84,000 
สมาชิก 43,000 
 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน/  

ครัง้การประชุม/ท่าน  
(บาท) 

ประธานกรรมการ 84,000 
สมาชิก 43,000 
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ทัง้นี ้ให้มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไปและเป็นเช่นนีต้ลอดไปในแต่ละปี จนกว่าท่ีประชุม      

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอยา่งอ่ืน  

 

7.  เห็นสมควรนําเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 แต่งตัง้ นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชี

รับอนญุาตเลขท่ี 3182 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3516 และ/

หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4521 ของบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท สําหรับ

ปี 2558 โดยกําหนดคา่สอบบญัชีทัง้ปีเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน 670,000 บาท  

 

8.  เห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญ        

ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557  

 

9.   อนมุติัการกําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ในวนัจนัทร์ท่ี 27 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น.  

ณ ห้องเพอร์ซิมมอน ชัน้ 11 โรงแรมบนัยนัทรี กรุงเทพ ตัง้อยู่เลขท่ี 21/100 อาคารไทยวา 2 ถนนสาทรใต้ 

แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120   
 

ทัง้นี  ้บริษัทได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2558 ในวันท่ี        

13 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน 

พกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 16 มีนาคม 2558 

 

10.    อนมุติัวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ดงันี ้ 
 

1. พิจารณาและรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 

2. พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรับปี 2557 

3. พิจารณาและอนมุติังบการเงินของบริษัท สําหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซึง่ผา่นการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี พร้อมรายงานผู้สอบบญัชี 

4. พิจารณาและอนมุติัการจ่ายเงินปันผล 

5. พิจารณาและอนมุติัเร่ืองเก่ียวกบักรรมการของบริษัท 

5.1 เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีถงึกําหนดออกตามวาระ 

 5.2 ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการท่ีดํารง

ตําแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งใน

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   
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6.  พิจารณาและอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และการกําหนดคา่สอบบญัชี สําหรับปี 2558 

7.  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม ถ้ามี 

 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

        

                 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 

                   (นายควน  เชท) 

        ผู้ช่วยผู้ อํานวยการอาวโุส 

          ฝ่ายการเงินและบริหาร 


