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ที่ L004/2565 

 
วนัท่ี 22 เมษายน 2565 

 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2565 
 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของ บริษัท ลากูน่า รีสอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) (บริษัท)         
ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2565 ไดม้ีมติดงันี ้
 

1. รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้รว่ม
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 

    อนมุตัิ 150,294,760 เสยีง (100.00%) 

    ไมอ่นมุตัิ -ไมม่ี- เสยีง (0.00%) 

    บตัรเสยี -ไมม่ี- เสยีง (0.00%) 

    งดออกเสยีง -ไมม่ี- เสยีง*  
 

2. รบัทราบรายงานกิจการของบริษัท ส าหรบัปี 2564 และอนุมตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่      
31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี พรอ้มรายงานผูส้อบบญัชี ดว้ยคะแนนเสียง    
เป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้

  

    อนมุตัิ 150,294,760 เสยีง (100.00%) 

    ไมอ่นมุตัิ -ไมม่ี- เสยีง (0.00%) 

    บตัรเสยี -ไมม่ี- เสยีง (0.00%) 

    งดออกเสยีง -ไมม่ี- เสยีง*  
  

3. อนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบังวดปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์อง   
ผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนน ดงันี ้

 

    อนมุตัิ 150,294,760 เสยีง (100.00%) 

    ไมอ่นมุตัิ -ไมม่ี- เสยีง (0.00%) 

    บตัรเสยี -ไมม่ี- เสยีง (0.00%) 

    งดออกเสยีง -ไมม่ี- เสยีง*  
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4. อนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการที่ถึงก าหนดออกตามวาระในคราวนีท้ัง้ 4 ท่าน ไดแ้ก่ ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ ์
นายโฮ เรน ฮวา นายโฮ กวงจิง และนายเอ็ดดี ้ซี ฮอก ไล กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระ
หนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 
1) ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ ์

    อนมุตัิ 150,292,760 เสยีง (99.9987%) 

    ไมอ่นมุตัิ 2,000 เสยีง (0.0013%) 

    บตัรเสยี -ไมม่ี- เสยีง (0.00%) 

    งดออกเสยีง -ไมม่ี- เสยีง*  
 

2) นายโฮ เรน ฮวา  
    อนมุตัิ 150,294,760 เสยีง (100.00%) 

    ไมอ่นมุตัิ -ไมม่ี- เสยีง (0.00%) 

    บตัรเสยี -ไมม่ี- เสยีง (0.00%) 

    งดออกเสยีง -ไมม่ี- เสยีง*  
 

3) นายโฮ กวงจิง  
    อนมุตัิ 150,294,760 เสยีง (100.00%) 

    ไมอ่นมุตัิ -ไมม่ี- เสยีง (0.00%) 

    บตัรเสยี -ไมม่ี- เสยีง (0.00%) 

    งดออกเสยีง -ไมม่ี- เสยีง*  
 

4) นายเอด็ดี ้ซี ฮอก ไล 
    อนมุตัิ 150,294,760 เสยีง (100.00%) 

    ไมอ่นมุตัิ -ไมม่ี- เสยีง (0.00%) 

    บตัรเสยี -ไมม่ี- เสยีง (0.00%) 

    งดออกเสยีง -ไมม่ี- เสยีง*  

 
5.    อนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิ

ออกเสียงลงคะแนนให้ค่าตอบแทนกรรมการกลบัไปเป็นอตัราที่เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2563 (ไม่มีการลด
ค่าตอบแทนกรรมการลงรอ้ยละ 15 เช่นในปี 2564) ในแต่ละต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันี ้
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คณะกรรมการบริษัท 
 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน / คร้ังการประชุม / ทา่น 

(บาท) 
บตัรก านัลสปาและแกลเลอร่ี   

/ ปี / ทา่น 
2565 2564* 2563 2565 2564 2563 

ประธานกรรมการบรษัิท 262,000 223,000 262,000  -  -  - 

กรรมการอสิระ 175,000 149,000 175,000 2,000 เหรียญสหรฐั  
(ประมาณ 60,000 บาท) 

กรรมการท่ีมิใช่ผูบ้รหิาร 175,000 149,000 175,000 2,000 เหรียญสหรฐั  
(ประมาณ 60,000 บาท) 

กรรมการ 115,000 98,000 115,000  -  -  - 

 

คณะกรรมการตรวสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ และ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน / คร้ังการประชุม / ทา่น  

(บาท) 
2565 2564* 2563 

ประธานกรรมการ 87,000 74,000 87,000 

สมาชิก 45,000 38,000 45,000 
 

*   ค่าตอบแทนปี 2564 ลดลงโดยสมคัรใจรอ้ยละ 15 จากค่าตอบแทนปี 2563 ตัง้แต่เดือนสิงหาคม 2563 โดยเป็นตวั
เลขท่ีไดปั้ดใหเ้ป็นจ านวนเตม็หลกัพนับาท 

 
ค่าตอบแทนที่เสนอส าหรบัปี 2565 ดังกล่าวจะมีผลตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไปและเป็นเช่นนี ้
ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น  โดยมีรายละเอียดการลงคะแนน 
ดงันี ้

 

    อนมุตัิ 150,294,760 เสยีง (100.00%) 

    ไมอ่นมุตัิ -ไมม่ี- เสยีง (0.00%) 

    บตัรเสยี -ไมม่ี- เสยีง (0.00%) 

    งดออกเสยีง -ไมม่ี- เสยีง (0.00%) 

 
6. อนมุตัิการแต่งตัง้ นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสมุนา 

พันธ์พงษ์สานนท ์ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบัญชีรบั
อนญุาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4807 และ/หรือ 
นางสาวเกิดศิร ิกาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6014 และ/หรอื นางก่ิงกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4496 และ/หรอื นางน า้มนต ์เกิดมงคลชยั ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8368 ของ
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ส าหรบัปี 2565 โดยก าหนดค่าสอบบญัชีทัง้ปีเป็น
จ านวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 600,000 บาท  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผูถื้อหุน้ซึ ่งเขา้รว่มประชุมและ       
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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    อนมุตัิ 150,294,760 เสยีง (100.00%) 

    ไมอ่นมุตัิ -ไมม่ี- เสยีง (0.00%) 

    บตัรเสยี -ไมม่ี- เสยีง (0.00%) 

    งดออกเสยีง -ไมม่ี- เสยีง*  
 
 
หมายเหต ุ 
*   การงดออกเสียงไมน่บัเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผูถื้อหุน้ เน่ืองจากเป็นวาระที่ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนน  
  
จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

              (นายเอดมนัด ์ตนั มิน ไฮ) 

                                                                           ผูช้่วยผูอ้  านวยการอาวโุส – หวัหนา้ฝ่ายการเงินและบญัชี 
 


