
 

 

 

 

 

 
 
 

 

ที่ L002/2562 
  
 

วันท่ี 20 กุมภาพันธ ์2562 

 

เร่ือง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 และการจ่ายเงินปนัผล  
 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2562 ซึ่ง

ประชุมเมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอันเป็นสาระส าคัญดังนี้ 

 
1. เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2561  
 
2. เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 รับทราบรายงานกิจการของบริษัท ส าหรับปี 2561 

และอนุมัติงบการเงินของบริษัท  ส าหรับปี ส้ินสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก         
ผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี  

 
3.   เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 จัดสรรเงินก าไรสะสม ส าหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 ดังนี ้

ก. เงินปันผลประจ าปีจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.41 บาทต่อหุ้น ส าหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผล
จ่ายทั้งส้ิน 68,339,908 บาท 

ข. เงินก าไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินก าไรสะสมต่อไป 

 

ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และจ่ายเงินปันผลใน
วันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 
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4. เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงก าหนดออกตามวาระใน   
คราวนี้ทั้ง 4 ท่าน (ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์  นายสุรพล สุปรัชญา  นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล  และนายโฮ เรน ฮวา) 
กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

 
5.    เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 อนุมัติการเพิ่มค่าตอบแทนส าหรับกรรมการซึ่งด ารง

ต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
และกรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ดังนี ้

 

คณะกรรมการบริษัท 

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน                         
/ ครั้งการประชุม / ท่าน 

(บาท) 

บัตรก านัลสปาและ     
แกลเลอร่ี / ปี / ท่าน 

2561 2562 2561 2562 
ประธานกรรมการบริษัท 256,000 262,000  -  - 

กรรมการอิสระ 171,000 175,000 2,000 เหรียญสหรัฐ  
(ประมาณ 60,000 บาท) 

กรรมการท่ีมใิช่ผู้บริหาร 171,000 175,000 2,000 เหรียญสหรัฐ  
(ประมาณ 60,000 บาท) 

กรรมการ 112,000 115,000  -  - 
 
คณะกรรมการตรวสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน 

/ ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท) 
2561 2562 

ประธานกรรมการ 85,000 87,000 
สมาชิก 44,000 45,000 

 
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไปและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น  

 
6.  เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชี          

รับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ 
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ของบริษัท     
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับปี 2562 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้นไม่เกิน 875,000 บาท  
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7. อนุมัติก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น ประจ าปี 2562 ในวันศุกร์ที ่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น.         

ณ ห้องบันยัน บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ ตั้งอยู่เลขที่ 21/100 อาคารไทยวา 2 ถนนสาทรใต้   
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120   
 
ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวันที่ 8 มีนาคม 
2562  

 
8.    อนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 ดังนี้  

 

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2561 
2. พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท ส าหรับปี 2561 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี

ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี 

3. พิจารณาอนมุัติการจา่ยเงินปันผล 

4. พิจารณาอนมุัตเิรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท 

4.1 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีถึงก าหนดออกตามวาระ 

 4.2 ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน   

5.  พิจารณาอนมุัติการแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชี และการก าหนดคา่สอบบัญชี ส าหรับปี 2562 

6.  พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถา้ม ี
 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ        

       

                   
                 ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

                                           (นายควน เชท) 

                            ผู้อ านวยการ ฝ่ายการเงินและบริหาร 
 


