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บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)

ที 0563/31
เรือง
เรียน

แจ้งมติคณะกรรมการ
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

18 พฤษภาคม 2563

ด้วยคณะกรรมการบริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ในการประชุมครังที 4/2563 เมือวันที
18 มีนาคม 2563 ได้มมี ติดงั ต่อไปนี
(1) กําหนดวันประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 ในวันพฤหัสบดีท ี 25 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชัน 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูร ี คอลเล็คชัน โฮเทล เลขที 61 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร [ซึงเลือนมาจากกําหนดการประชุมเดิมเมือวันที 20 เมษายน 2563 เนืองจาก
มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19)] โดยกําหนดรายชือผู้ถอื หุน้ (Record Date) ที
มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 ในวันที 1 มิถุนายน 2563 และกําหนดวาระการประชุมดังต่อไปนี
(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562
(2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกียวกับผลการดําเนินงานในรอบปี 2562
(3) พิจารณาอนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกําไรขาดทุนประจําปี สนสุ
ิ ดเพียงวันที 31
ธันวาคม 2562
(4) พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกําไร
(5) พิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
(6) พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(7) พิจารณาเลือกตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
(8) พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)
ตามทีบริษทั ฯ ได้กําหนดวิธปี ฏิบตั ิเรืองการให้สทิ ธิแก่ ผถู้ อื หุน้ ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถอื หุน้ และเสนอ
แต่งตังกรรมการรายใหม่เ ป็ นการล่ วงหน้ าโดยเปิ ดรับเรืองจากผู้ถอื หุ้น ในช่ วงตังแต่วนั ที 1 ตุ ลาคม 2562 ถึงวัน ที 31
ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าและหรือเสนอผู้สมัครในตําแหน่ งกรรมการ
รายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มกี ารบรรจุวาระเพิมเติมทีเสนอโดยผูถ้ อื หุน้ ในปี นี
(2) ให้จดั สรรกําไรเพือจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.60 บาท รวมเป็ นเงินทังสิน 314,999,807.40
บาท โดยคณะกรรมการบริษัท ฯ ได้อนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลครังที 1/2562 ให้กบั ผูถ้ ือหุ้น แล้วเมือวันที 20
พฤศจิกายน 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.30 บาท เป็ นเงิน 157,499,903.70 บาท และได้อนุมตั ใิ ห้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลครัง
ที 2/2562 ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ แล้วเมือวันที 7 พฤษภาคม 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.30 บาท เป็ นเงิน 157,499,903.70 บาท ซึงเป็ น
การจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิของบริษทั ฯ ในปี 2562 โดยไม่เสนอให้จ่ายเงินปั นผลประจําปี 2562 อีก
การจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ อื หุ้นในอัตราหุน้ ละ 0.60 บาท คิดเป็ นร้อยละ 97.25 ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการประจําปี 2562 ซึงเป็ นอัตราทีสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปั นผลทีบริษทั ฯ กําหนดไว้และเป็ นอัตราทีสูงกว่าปี
ก่อนถึง 48.61%
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(3) ให้นําเสนอทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 พิจารณาแต่งตังกรรมการทีพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
กลับเข้าดํา รงตําแหน่ ง กรรมการอีกวาระหนึงจํา นวน 5 คน ซึงจะเสนอทีประชุ มผู้ถ ือ หุ้น พิจ ารณาอนุ มตั ิแต่ งตังเป็ น
รายบุคคลดังนีคือ (1) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิกุล (2) นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี (3) นายวันชัย โตสมบุญ (4) นายวิสฐิ ตันติสุนทร
และ (5) นางดวงกมล สุชาโต
(4) ให้นําเสนอทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 พิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการใน
ปี 2563 ดังนี
(4.1) คณะกรรมการบริษทั ฯ จะได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนในปี 2563 ซึงจ่ายเป็ นจํานวนคงทีทุกเดือน โดย
ประธานกรรมการจะได้รบั เดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการจะได้รบั เดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์
และอัตราค่าตอบแทนทีจ่ายเท่ากับปี ก่อนโดยไม่มกี ารเปลียนแปลงแต่อย่างใด
(4.2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รบั บําเหน็จประจําปี 2563 ซึงจะจ่ายตามผลการดําเนินงานในแต่ล ะปี
ปี ละหนึงครังสําหรับกรรมการจํานวน 14 คน เป็ นเงินทังสิน 4,723,500.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี ก่อนคือ
ประธานกรรมการจะได้รบั 2 ส่วนเป็ นเงิน 629,800.- บาท และกรรมการจํานวน 13 คนจะได้รบั คนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน
เป็ นเงินคนละ 314,900.- บาท
(4.3) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนในปี 2562 ซึงจ่ายเป็ นจํานวนคงทีทุกเดือนโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รบั เดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รบั เดือนละ 15,000.- บาทต่อคน
โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนทีจ่ายเท่ากับปี ก่อนโดยไม่มกี ารเปลียนแปลงแต่อย่างใด
(4.4) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะได้รบั ค่าตอบแทนในปี 2562 เป็ นรายครังทีเข้าประชุม
โดยประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะได้รบั 15,000.-บาทต่อหนึงครังทีเข้าประชุมและกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนจะได้รบั 10,000.-บาทต่อ หนึงครังทีเข้าประชุมโดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนทีจ่าย
เท่ากับปี ก่อน โดยไม่มกี ารเปลียนแปลงแต่อย่างใด
(5) ให้นําเสนอทีประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุน้ ประจําปี 2563 พิจารณาการแต่ งตังนางสาวพัชรวรรณ คูณะรัง ษี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที 6650 และ/หรือนางสาวศิรวิ รรณ สุรเทพินทร์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที
4604 และ/หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที 4377 ในนามบริษทั สํานักงาน
อีวาย จํากัด ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจําปี 2563 และกําหนดจํานวนเงินค่าผูส้ อบบัญชีประจําปี 2563 จํานวน
1,350,000.- บาทเท่ากับปี ก่อน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ จะเผยแพร่หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 พร้อมทังพร้อมทังเอกสารประกอบการ
ประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะทังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซด์ของบริษทั ฯ (www.lannar.com)
ตังแต่วนั ที 25 พฤษภาคม 2563 เป็ นต้นไป ซึงมีเนือหาและข้อความแบบเดียวกันกับทีจะส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทีมีชอปรากฏอยู
ื
ใ่ น
สมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ (RECORD DATE) ณ วันที 1 มิถุนายน 2563
หากท่านผู้ถอื หุ้นมีคําถามจะให้คณะกรรมการบริษทั ฯชีแจงเพิมเติมในวาระใดวาระหนึงในการประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ อื หุน้ ครังนีสามารถส่งคําถามล่วงหน้าได้ท ี saharat@lannar.com หรือโทรสารหมายเลข 02-253-6822
โดยทีปั จจุบนั ยังมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษทั ฯ มีความ
ห่วงใยต่อสถานการณ์ดงั กล่าวเป็ นอย่า งยิง จึงเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีปฏิบตั ิสําหรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 ดังนี
(1) ผู้ถอื หุน้ ทีอยู่ในกลุ่มเสียง เช่น เพิงเดินทางไปและกลับจากประเทศทีอยู่ในกลุ่มเสียงตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเกียวกับทางเดินหายใจสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอืนหรือกรรมการอิสระของบริษทั ฯ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 แทนได้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะมายังเลขานุ การของบริษทั ฯ ตามทีอยู่
ทีแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมครังนีแล้ว ทังนีภายในวันที 22 มิถุนายน 2563
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(2) บริษทั ฯ จะตังจุดคัดกรองพร้อมทังอุปกรณ์ต่างๆ ณ บริเวณหน้าห้องทีจัดประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
2563 หากตรวจพบผูท้ มีี ความเสียง บริษทั ฯ ต้องขอสงวนสิทธิและขอความกรุณาให้ท่านผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวงดเว้นการเข้า
ร่วมประชุม โดยท่านผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอืนหรือกรรมการอิสระของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 แทนได้
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ในนามบริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)
เลขานุการบริษทั ฯ

