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ที่ L008/2563 

 
วนัท่ี 27 เมษายน 2563 

 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2563 
 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ของ บริษัท ลากูน่า รีสอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) (บริษัท)         
ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2563 ไดม้ีมติดงันี ้
 

1. รบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 

    อนมุตัิ 150,552,966 เสยีง (100.00%) 
    ไมอ่นมุตัิ -ไมม่ี- เสยีง (0.00%) 
    บตัรเสยี -ไมม่ี- เสยีง (0.00%) 
    งดออกเสยีง 3,114,400 เสยีง*  

 

2. รบัทราบรายงานกิจการของบริษัท ส าหรบัปี 2562 และอนุมตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่      
31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี พรอ้มรายงานผูส้อบบญัชี ดว้ยคะแนนเสียง    
เป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้

  

    อนมุตัิ 153,667,067 เสยีง (100.00%) 
    ไมอ่นมุตัิ -ไมม่ี- เสยีง (0.00%) 
    บตัรเสยี -ไมม่ี- เสยีง (0.00%) 
    งดออกเสยีง 1,000 เสยีง*  

  

3. อนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนจดัสรรเงินก าไรสะสม ส าหรบั
งวดปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงันี ้
 
ก).  เงินปันผลงวดสดุทา้ยจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา 3.00 บาทตอ่หุน้ ส  าหรบั 166,682,701 หุน้ รวมเป็นเงิน

ปันผลจ่ายทัง้สิน้ 500,048,103 บาท 

ข). เงินก าไรสะสมที่เหลอื ใหเ้ป็นเงินก าไรสะสมตอ่ไป 

บรษัิทจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษัิท ณ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 
2563 ซึ่งเป็นวนัที่คณะกรรมการก าหนดใหเ้ป็นวนัก าหนดรายช่ือ (Record Date) ผูท้ี่มีสิทธิรบัเงินปันผล และ 
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ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดการลงคะแนน ดงันี ้
 

    อนมุตัิ 153,666,869 เสยีง (99.99%) 
    ไมอ่นมุตัิ 100 เสยีง (0.00%) 
    บตัรเสยี -ไมม่ี- เสยีง (0.00%) 
    งดออกเสยีง 1,100 เสยีง*  

 
4. อนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการที่ถึงก าหนดออกตามวาระในคราวนีท้ัง้  4 ท่าน ไดแ้ก่ นายวุฒิพล สรุิยาภิวฒัน ์

นายโฮ กวงจิง นายชานคราร ์ชานดราน และนายสจ๊วต เดวิด เรดดิง้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท
ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 
1) นายวฒุิพล สรุยิาภิวฒัน ์

    อนมุตัิ 153,646,167 เสยีง (99.9864%) 
    ไมอ่นมุตัิ 20,900 เสยีง (0.0136%) 
    บตัรเสยี -ไมม่ี- เสยีง (0.00%) 
    งดออกเสยีง 1,000 เสยีง*  

 

2) นายโฮ กวงจิง   
    อนมุตัิ 153,646,267 เสยีง (99.9865%) 
    ไมอ่นมุตัิ 20,800 เสยีง (0.0135%) 
    บตัรเสยี -ไมม่ี- เสยีง (0.00%) 
    งดออกเสยีง 1,000 เสยีง*  

 

3) นายชานคราร ์ชานดราน 
    อนมุตัิ 153,646,267 เสยีง (99.9865%) 
    ไมอ่นมุตัิ 20,800 เสยีง (0.0135%) 
    บตัรเสยี -ไมม่ี- เสยีง (0.00%) 
    งดออกเสยีง 1,000 เสยีง*  

 

4) นายสจ๊วต เดวดิ เรดดิง้ 
    อนมุตัิ 153,646,267 เสยีง (99.9865%) 
    ไมอ่นมุตัิ 20,800 เสยีง (0.0135%) 
    บตัรเสยี -ไมม่ี- เสยีง (0.00%) 
    งดออกเสยีง 1,000 เสยีง*  
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5. อนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการใหม่จ านวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ นางโฮ เรน ยงุ เป็น กรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร และอนมุตัิ
การเพิ่มจ านวนกรรมการทัง้คณะจากเดิม 12 ท่าน เป็น 13 ท่าน ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้และ   
ผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 

    อนมุตัิ 153,646,167 เสยีง (99.9865%) 
    ไมอ่นมุตัิ 20,800 เสยีง (0.0135%) 
    บตัรเสยี -ไมม่ี- เสยีง (0.00%) 
    งดออกเสยีง 1,100 เสยีง*  

 
6. อนมุตัิการแต่งตัง้ นางสาวรุง้นภา เลิศสวุรรณกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวรสพร 

เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที ่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญั ชี            
รบัอนญุาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5872 และ/
หรือ นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3972 และ/หรอื นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิรกิุล 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 
6014 ของบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ส าหรบัปี 2563 โดยก าหนดค่าสอบบญัชี
ทัง้ปีเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 900,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 

    อนมุตัิ 153,646,269 เสยีง (99.9865%) 
    ไมอ่นมุตัิ 20,800 เสยีง (0.0135%) 
    บตัรเสยี -ไมม่ี- เสยีง (0.00%) 
    งดออกเสยีง 1,000 เสยีง*  

 
หมายเหต ุ 
*   การงดออกเสียงไมน่บัเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผูถื้อหุน้ เน่ืองจากเป็นวาระที่ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนน  
  
จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
                                    (นายควน  เชท) 

                   ผูอ้  านวยการ  
 


