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LANNA RESOURCES Public Company Limited

บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน)
ที่ 0360/08
6 มีนาคม 2560
เรื่อง
เรียน

แจงมติคณะกรรมการ
กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ดวยคณะกรรมการบริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560
ไดมีมติดังตอไปนี้
(1) กําหนดวันประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ
หองคริสตัลฮอลล เอ ชั้น 3 โรงแรมพลาซาแอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2559
(2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2559
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร
(5) พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(6) พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
(7) พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
(8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ตามที่บริษัทฯ ไดกําหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและ
เสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมเปนการลวงหนา โดยเปดรับเรื่องจากผูถือหุนในชวงตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2559 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอวาระการประชุมลวงหนาและหรือเสนอผูสมัครในตําแหนงกรรมการ
รายใหมแตอยางใด จึงไมมีการเสนอบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผูถือหุนในปนี้
กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ในวันที่ 21 มีนาคม 2560
และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุนในวันที่ 22 มีนาคม 2560
(2) ใหนําเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2560 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการในป 2559 เพื่อกันไวเปนทุนสํารองทั่วไปจํานวน 1,300,000 บาท และจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรา
หุนละ 0.64 บาท (จากมูลคาจดทะเบียนหุนละ 1 บาท) แตโดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวาง
กาลใหกับผูถือหุนเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ในอัตราหุนละ 0.35 บาท จึงคงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพิ่มเติมใหผูถือ
หุนอีกหุนละ 0.29 บาท ทั้งนี้การจัดสรรกําไรเพื่อจายเงินปนผลดังกลาวขางตนยังไมมีความแนนอนเนื่องจากตองรอการ
อนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนกอน
การจายเงินปนผลใหผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.64 บาท คิดเปนรอยละ 99.63 ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการประจําป 2559 ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัทฯ กําหนดแตสูงกวาอัตราเงินปนผลที่จาย
ในปกอนประมาณ 2.44%
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กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการรับเงินปนผลครั้งนี้ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 และใหรวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 22
มีนาคม 2560 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
(3) ใหนําเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2560 พิจารณาแตงตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ
จํานวน 5 คน คือ (1) นายไกรสีห ศิริรังษี (2) นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล (3) นายวันชัย โตสมบุญ (4) นายวิสิฐ ตันติสุนทร และ
(5) นางดวงกมล สุชาโต
(4) ใหนําเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2560 พิจารณาจายคาตอบแทนแกกรรมการในป 2560 ดังนี้
(4.1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะไดรับคาตอบแทนรายเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธาน
กรรมการจะไดรับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการจะไดรับเดือนละ 30,000.- บาทตอคน
(4.2) คณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 14 คนจะไดรับบําเหน็จประจําป 2560 ซึ่งจายปละหนึ่งครั้งเปนเงิน
ทั้งสิ้น 5,040,000.-บาท ซึ่งต่ํากวาคาบําเหน็จที่จายในป 2559 จํานวน 867,000.- บาท คิดเปนรอยละ 14.68 โดย ประธาน
กรรมการจะไดรับ 2 สวนเปนเงิน 672,000.-บาท และกรรมการจํานวน 13 คนจะไดรับคนละ 1 สวนเทาๆ กันเปนเงินคนละ
336,000.-บาท
(4.3) คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนรายเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธาน
กรรมการตรวจสอบจะไดรับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะไดรับเดือนละ 10,000 บาทตอคน
(4.4) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดยประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนจะไดรับ 10,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม
(5) ใหนําเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2560 พิจารณาการแตงตั้งนางสายฝน อินทรแกว ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และ/หรือนายวิชาติ โลเกศกระวี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และ/หรือ
นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604 และ/หรือนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด คนใดคนหนึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2560
โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2560 จํานวน 630,000.-บาทและคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3 ไตรมาสๆ
ละ 190,000.-บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,200,000.- บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอน 100,000.- บาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.09 ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ในนามบริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน)

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ)
เลขานุการบริษัทฯ

