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ที่ L004/2564 
  
 

วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 

 

เร่ือง การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 การเสนองดจ่ายเงนิปันผล และการเลือกตั้งกรรมการซ่ึงถงึ
ก าหนดออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ลากนูา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ครัง้ที่ 1/2564 ซึง่ประชมุ

เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 ไดม้ีมติอนัเป็นสาระส าคญัดงันี ้

 
1. เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2564 ให้การรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 

ประจ าปี 2563  
 
2. เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 รบัทราบรายงานกิจการของบริษัท ส าหรบัปี 2563 

และอนุมัติงบการเงินของบริษัท  ส  าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก         
ผูส้อบบญัชี พรอ้มรายงานของผูส้อบบญัชี  

 
3.   เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 อนมุตัิการเสนองดจ่ายเงินปันผล ส าหรบังวดปีสิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   
 
4. เห็นสมควรน าเสนอที ่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 เลือกตัง้กรรมการซึ่งถึงก าหนดออกตามวาระ         

ในคราวนีท้ัง้ 4 ท่าน (นายโฮ กวงปิง  นายธงชยั อานนัโทไทย นางสาวศรินธร อนุยโกวิท และนายเอเรียล พี วีรา่) 
กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

 
5.    เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 อนมุตัิค่าตอบแทนส าหรบักรรมการซึง่ด  ารงต าแหน่ง

ในคณะกรรมการบรษัิท กรรมการซึง่ด  ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดแูล
กิจการ และกรรมการซึง่ด  ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ดงันี  ้
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คณะกรรมการบริษัท 
 

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน                         
/ คร้ังการประชุม / ท่าน 

(บาท) 

บัตรก านัลสปาและ     
แกลเลอร่ี / ปี / ท่าน 

2564 2563 2564 2563 

ประธานกรรมการบรษัิท 223,000 262,000  -  - 

กรรมการอิสระ 149,000 175,000 2,000 เหรยีญสหรฐั  
(ประมาณ 60,000 บาท) 

กรรมการท่ีมใิช่ผูบ้รหิาร 149,000 175,000 2,000 เหรยีญสหรฐั  
(ประมาณ 60,000 บาท) 

กรรมการ 98,000 115,000  -  - 
 
คณะกรรมการตรวสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกจิการ และ  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน 

/ คร้ังการประชุม / ท่าน (บาท) 
2564 2563 

ประธานกรรมการ 74,000 87,000 
สมาชิก 38,000 45,000 

 
ทัง้นี ้ใหม้ีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไปและเป็นเช่นนีต้ลอดไปในแตล่ะปี จนกวา่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของ
บรษัิทจะมีมติเป็นอยา่งอื่น  

 
6.  เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 แต่งตัง้ นางสาวรุง้นภา เลิศสวุรรณกุล ผูส้อบบญัชี  

รบัอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ 
นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์
ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 
4807 และ/หรือ นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6014 และ/หรอื นางก่ิงกาญจน ์
อศัวรงัสฤษฎ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4496 ของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท 
ส าหรบัปี 2564 โดยก าหนดคา่สอบบญัชีทัง้ปีเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน 600,000 บาท  

 
7. อนุมตัิการก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในรูปแบบออนไลนผ์่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

ในวนัศุกรท์ี่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น 
 
ทัง้นี ้บริษัทไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัที่ 12 มีนาคม 
2564  
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8.    อนมุตัิวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ดงันี ้ 

 

1. พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
2. พิจารณารบัทราบรายงานกิจการของบริษัท ส าหรบัปี 2563 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรบัปี

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี พรอ้มรายงานผูส้อบบญัชี 

3. พิจารณาอนมุตัิการเสนองดจา่ยเงินปันผล 

4. พิจารณาเรือ่งเก่ียวกบักรรมการของบรษัิท 

4.1 พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีถงึก าหนดออกตามวาระ 

4.2 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนส าหรบักรรมการท่ีด ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการของบรษัิท กรรมการ
ที่ด  ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ และ
กรรมการท่ีด ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   

5.  พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และการก าหนดคา่สอบบญัชี ส าหรบัปี 2564 

6.  พิจารณาเรือ่งอื่นๆ ท่ีเหมาะสม ถา้มี 
 
9.  อนมุตัิการแต่งตัง้ นายเอเรียล พี วีรา่ ซึ่งปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง กรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร เป็น กรรมการอิสระของ

บรษัิท 
 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ        

                   
                 ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

                                           (นายควน เชท) 
                         ผูอ้  านวยการ – ฝ่ายการเงินและบรหิาร 


