
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2560 

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) 
 

                                                                                      วนัท่ี  6  มีนาคม  2560  

เร่ือง ขอเชิญประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.    สําเนารายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559  

2. รายงานประจําปี 2559  ซึง่ประกอบด้วยงบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุประจําปีสิน้สดุ  

       ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559 (ซีดี-รอม)  

3. ประวติัผู้ รับมอบฉนัทะ  

4. ประวติัผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

5. ตารางการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 

6. เอกสารและหลกัฐานท่ีให้นํามาแสดงในวนัประชมุ  

7. วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน 

8. ข้อบงัคบับริษัทฯในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปีท่ีเป็นรูปเลม่หนงัสือ 

10.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

11.  โครงสร้างกรรมการบริษัท 

12.  การสรรหากรรมการบริษัท 

13.  นิยามกรรมการอิสระ 

14.  หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. ข. และ ค.) 

15.  แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

               16.   แบบฟอร์มลงทะเบียน 

 

                     ด้วยบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) กําหนดให้มีการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560   

ในวนัท่ี 27 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุ (สาทร 1-2) ชัน้ 4 อาคารคิว.เฮ้าส์ ลมุพินี เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้   

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 

                     วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

                     ตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและพระราชบญัญติับริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535  

กําหนดให้บริษัทมหาชนจํากดั จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและจดัสง่ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด และให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในคราวตอ่ไปด้วย  ซึง่ 

บริษัทฯก็ได้ดําเนินการจดัทําและจดัสง่ให้หน่วยงานดงักลา่วภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ทาง 

เวบ็ไซท์ของบริษัท ( www.lh.co.th ) ด้วย  

 

 

http://www.lh.co.th/


                      ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ  

                      คณะกรรมการบริษัทฯเหน็สมควรท่ีจะนําเสนอรายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 ให้ 

ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 พิจารณารับรอง  
 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

                     วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

                     บริษัทฯได้สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปีท่ีผา่นมา ซึง่ 

ปรากฎในรายงานประจําปี 2559  และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดัและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่

กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปีท่ีผา่นมาให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือ 

รับทราบ 

                     ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ  

                     คณะกรรมการบริษัทฯเหน็สมควรท่ีจะแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทฯตามงบการเงินรวม (Consolidated) 

สําหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ได้รับทราบวา่ บริษัทฯมีพฒันาการ 

ไปในทิศทางใดบ้าง โดยมีสาระสําคญั ดงันี ้
 

             ผลการดาํเนินงาน                   ปี 2558                   ปี 2559 

1. รายได้รวม (ล้านบาท)                       29,025                       31,853 

2. กําไรสทุธิ (ล้านบาท)                        7,920                        8,618 

3. ยอดโอนบ้าน (หลงั)                        4,141                        3,743 

4. จํานวนโครงการท่ีมียอดโอน                           73                          78 

 

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และบัญชีกาํไรขาดทุนประจาํปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 

                     วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

                     บริษัทฯได้จดัทําอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน(งบดลุ)และบญัชีกําไรขาดทนุประจําปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 โดยได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว  และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดัและข้อบงัคบั

ของบริษัทฯ ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน(งบดลุ)และบญัชีกําไรขาดทนุ และ

เพ่ือเป็นการชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปีท่ีผา่นมาวา่ มีพฒันาการไปในทิศทางใดบ้าง    

                     ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ   

                     คณะกรรมการบริษัทฯเหน็สมควรท่ีจะนํางบแสดงฐานะการเงิน(งบดลุ)และบญัชีกําไรขาดทนุประจําปีสิน้สดุ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของบริษัทฯ ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และผา่นการพิจารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้องตรงตามความเป็นจริง ให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560  พิจารณาอนมุติั 

โดยมีสาระสําคญั ดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

    ผลการดาํเนินงาน (ล้านบาท) 

  

            งบการเงนิรวม 

  

   งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

       2558       2559     2558     2559 

1. สนิทรัพย์รวม      98,070     101,506   83,450    83,293 

2. หนีส้นิรวม      51,175       53,554    47,207    47,185 

3. สว่นของผู้ ถือหุ้น      46,895       47,952    36,243    36,108 

4. รายได้รวม      29,025       31,853    26,653    30,000 

5. กําไรสทุธิ       7,920        8,618     6,738     7,517 

 

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตเิร่ืองการจัดสรรกาํไร เงนิปันผล และเงนิสาํรอง ประจาํปี พ.ศ. 2559 

                     วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

                     ตามท่ีบริษัทฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยให้จ่ายได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีใ้นปี 2559 บริษัทฯ 

มีกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท จํานวน  7,517  ล้านบาท และกําไรสทุธิตามงบการเงินรวม จํานวน   8,618 

ล้านบาท  และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯได้กําหนดให้บริษัทฯกนัสํารอง จํานวน 5% ของกําไรสทุธิประจําปี จนกวา่จะ 

ครบ 10% ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ    

                     ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ  

                     คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วเหน็สมควร ให้จ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 จากกําไรสทุธิและกําไร 

สะสม ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท แตเ่น่ืองจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไป 

แล้วจํานวน  0.35 บาท ดงันัน้เงินปันผลท่ีบริษัทฯ จะต้องจ่ายเพิ่มเติมคือ เงินปันผลหุ้นละ 0.30 บาท กําหนดรายช่ือผู้ มีสทิธิ 

ได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 9  พฤษภาคม  2560 และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม. 225 ของพรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

โดยปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสทิธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 11  พฤษภาคม 2560  และกําหนดจ่ายเงินปันผล  

ในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 เพ่ือนําเสนอขออนมุติัตอ่ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 

                      จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 

 

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงนิปันผลปี 2558 กับ ปี 2559 

(งบการเงนิเฉพาะบริษัท) 
 

           รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล               ปี 2558              ปี 2559 

1. กําไรสทุธิ  (ล้านบาท)                   6,738                   7,517 

2. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น)                11,747*                  11,893* 

3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น (บาท/หุ้น)                    0.60                     0.65 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ (ล้านบาท)                  7,037                   7,690 

5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ                 104.44%                 102.30% 

*  จํานวนหุ้น ซึง่รวมหุ้นท่ีเกิดจากใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีมาใช้สทิธิ ณ วนัสิน้ปี  

 

 

 



(งบการเงนิรวม) 
  

           รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล              ปี 2558                ปี 2559 

1. กําไรสทุธิ  (ล้านบาท)                     7,920                         8,618 

2. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น)                   11,747 *                    11,893*      

3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น (บาท/หุ้น)                       0.60                       0.65 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ (ล้านบาท)                    7,037                        7,690 

5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ                    88.85 %                     89.23% 

*  จํานวนหุ้น ซึง่รวมหุ้นท่ีเกิดจากใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีมาใช้สทิธิ ณ วนัสิน้ปี  

                     

วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

                     วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

                     เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดัและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุใหญ่

สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  โดยทกุๆปีกรรมการบริษัทฯจะ 

ต้องออกตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด สําหรับในปีนีมี้กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ

จํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

                    1. นายนพร  สนุทรจิตต์เจริญ 

                    2. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์  

                    3. นายอดิศร  ธนนนัท์นราพลู  

                     ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ  

                       ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาแล้วเหน็วา่ กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ

ทัง้หมดดงักลา่ว  มีคณุสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ความสามารถและมี

ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ มีประวติัการทํางานท่ีโปร่งใสไมด่า่งพร้อย สามารถท่ีจะช่วย

พฒันาบริษัทฯได้ จงึเหน็สมควรแตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระดงักลา่ว กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึง่  

และเพ่ือเป็นการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และแสดงถงึการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย

อยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั บริษัทฯจงึได้ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอช่ือบคุคลท่ีได้พิจารณาแล้วเหน็วา่มีคณุสมบติัและ

ความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพ่ือรับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นท่ีจะ

ได้จดัให้มีขึน้เป็นประจําในแตล่ะปี  ซึง่ในปีนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับเลือกตัง้เป็นกรรมการแต่อยา่งใด 

                    คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้ว เหน็ชอบตามแนวทางในการพิจารณาสรรหาบคุคลเป็นกรรมการของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนดงักลา่ว โดยเห็นสมควรให้เสนอขออนมุติัตอ่ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้

ท่ี 1/2560 เพ่ือพิจารณาอนมุติักรรมการท่ีต้องออกตามวาระ คือ   

                    1. นายนพร  สนุทรจิตต์เจริญ 

                    2. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์  

                    3. นายอดิศร  ธนนนัท์นราพลู  

กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯอีกวาระหนึง่ โดยบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้นี ้ ได้ผา่นกระบวนการกลัน่กรองของ

คณะกรรมการบริษัทฯแล้ว เหน็ว่ามีคณุสมบติัท่ีเหมาะสม  

 
                            



                                     ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จํานวนปีทีด่ํารงตาํแหน่ง        จํานวนคร้ังทีเ่ข้าประชุมคณะกรรมการ ปี 2559     

1.นายนพร  สนุทรจิตต์เจริญ                  25                                      8/9 

2.นายภควตั   โกวิทวฒันพงศ์                  18                                      9/9 

3.นายอดิศร   ธนนนัท์นราพลู                  25                                       9/9 

 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ประเภทกรรมการ จํานวนหุ้นทีถื่อ คดิเป็น%ของหุ้นทีม่สิีทธิออกเสียงทั้งหมด 

1.นายนพร  สนุทรจิตต์เจริญ  กรรมการบริษัท  27,487,859                           0.23    

2.นายภควตั   โกวิทวฒันพงศ์  กรรมการบริษัท    152,998                                       0.00                                    

3.นายอดิศร   ธนนนัท์นราพลู  กรรมการบริษัท   83,233,106                                0.71      

 

วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

                     วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

                     เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดัและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุใหญ่

สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการ  

                      ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ   

                      คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนแล้ว โดยได้

พิจารณาถงึความเหมาะสมประการตา่งๆ  รวมถึงพิจารณาจากขนาด, การขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของ

บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯจงึเหน็สมควรกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้กาํหนดไว้เป็นจาํนวนเงนิรวมกัน

ทัง้สิน้ไม่เกนิ 20,000,000 บาท  และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ 

แต่ละท่าน เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 พจิารณาและอนุมัต ิ  

                      ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ได้อนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนแก่

กรรมการที่เป็นผู้บริหารด้วย เป็นจาํนวนเงนิรวมกันทัง้สิน้ไม่เกนิ 18,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการ

บริษัทฯเป็นผู้จดัสรรคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการแตล่ะทา่น ทัง้นี ้บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงนิรวม 

14,880,000 บาท  โดยแยกประเภทค่าตอบแทน ดังนี ้

                                รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในปี 2559   (หน่วย = บาท) 

 

ประเภทกรรมการ 

 

รายนามกรรมการ 

 

ค่าตอบแทน  

 

รวม 

  
 

เงนิรายปี 

 

โบนัส 

 

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ 

 

 

1. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์ 

3. นายวิษณ ุ ทรัพย์สมพล 

4.  นายพิภพ  วีระพงษ์  

5.  นายบณัฑิต  พิทกัษ์สิทธ์ิ 

 

680,000 

200,000 

680,000 

680,000 

 

900,000 

900,000 

900,000 

900,000 

 

1,580,000 

1,100,000 

1,580,000 

1,580,000 



กรรมการบริหาร 

 

1. นายอนนัต์  อศัวโภคิน 

2. นายนพร  สนุทรจิตต์เจริญ 

3. นายอดิศร  ธนนนัท์นราพลู 

4. นายเฉลิม  เกียรติธนะบํารุง 

5. นายนนัทวฒัน์ พิพฒัวงศ์เกษม  

                

1,360,000 

680,000 

680,000 

680,000 

680,000 

 

1,800,000 

900,000 

          900,000 

900,000 

900,000 

3,160,000 

1,580,000 

1,580,000 

1,580,000 

1,580,000 

 

รวม 15,320,000 

 
ค่าตอบแทนเบีย้ประชุม (หน่วย = บาท) 

รายนามกรรมการ 
คา่เบีย้ประชมุ 

ประชมุ

กรรมการ

บริษัท 

ประชมุ

กรรมการ

ตรวจสอบ 

ประชมุกรรมการสรรหา

และพิจารณา

คา่ตอบแทน 

ประชมุ

กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

รวม 

1. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์ 

2. นายวิศณ ุ  ทรัพย์สมพล 

3. นายพิภพ  วีระพงษ์ 

270,000 

90,000 

270,000 

200,000 

30,000 

150,000 

- 

30,000 

80,000 

N/A 

- 

N/A 

470,000 

150,000 

 500,000 

4. นายบณัฑิต  พิทกัษ์สิทธ์ิ 270,000 90,000 N/A 40,000 400,000 

รวม  900,000 470,000 110,000 40,000 1,520,000 

 

วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

                     วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

                     เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดัและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุใหญ่

สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน ซึง่เม่ือปี 2559 บริษัทฯได้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก

สํานกังาน อี.วาย   เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ (คา่ตอบแทน 1,600,000 บาท) ดงัมีรายช่ือดงันี ้

1. นายโสภณ          เพิ่มสริิวลัลภ         (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  3182) และ/หรือ  

2. นางสาวรุ้งนภา    เลศิสวุรรณกลุ       (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3516) และ/หรือ  

3. นางสาวพิมพ์ใจ   มานิตขจรกิจ         (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  4521) และ/หรือ 

4. นางสาวรสพร      เดชอาคม              (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5659 ) และ/หรือ 

5. นางสาวสมุนา     พนัธ์พงษ์สานนท์    (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5872 )  

                      ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ          

                      โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ได้พิจารณาแล้วเหน็วา่ ผู้สอบบญัชีจากสํานกังาน อี. วาย  

ได้ปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเหมาะสมและไมมี่ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือ 

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด โดยมีความเป็นอิสระตอ่การทําหน้าท่ี คณะกรรมการบริษัทฯจงึเหน็สมควรพิจารณา

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากสํานกังาน อี. วาย เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจําปี 2560  และเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุใหญ่สามญั

ผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 พิจารณาและอนมุติั โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชีดงันี ้

 

 



1. นายโสภณ          เพิ่มสริิวลัลภ         (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  3182) และ/หรือ  

2. นางสาวรุ้งนภา    เลศิสวุรรณกลุ       (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3516) และ/หรือ  

3. นางสาวพิมพ์ใจ   มานิตขจรกิจ         (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  4521) และ/หรือ 

4. นางสาวสมุนา     พนัธ์พงษ์สานนท์    (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5872 )  

ซึ่งที่ผ่านมาได้ปฏบัิตหิน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา  และนอกจากนีเ้พ่ือให้การตรวจสอบบญัชีของ

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยเป็นมาตรฐานเดียวกนั บริษัทฯจงึได้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือดงักลา่วเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท

ยอ่ยด้วย  คณะกรรมการบริษัทฯจงึเหน็สมควรพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีดงักลา่วเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจําปี 2560 

และเหน็สมควรให้กําหนดคา่ตอบแทนเป็นเงินจํานวน 1,700,000  บาท (คา่สอบทาน 1,040,000 บาท คา่ตรวจสอบ 660,000 

บาท)   ซึง่คา่ตอบแทนดงักลา่วเหมาะสมกบัจํานวนเนือ้งานท่ีต้องรับผิดชอบแล้ว  ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ให้คํารับรองวา่ 

สามารถดําเนินการตรวจสอบและจดัสง่งบการเงินท่ีตรวจทานแล้วได้ทนัตามระยะเวลาตามกฎหมายได้ 

 

รายช่ือผู้สอบบัญชี      จาํนวนปี 

นายโสภณ          เพิ่มสริิวลัลภ           10 

นางสาวรุ้งนภา    เลศิสวุรรณกลุ            8 

นางสาวพิมพ์ใจ   มานิตขจรกิจ            6 

นางสาวสมุนา     พนัธ์พงษ์สานนท์            1 

 

                                       ตารางค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี     (หน่วย  =  บาท)  

                         ค่าตอบแทน               ปี 2559              ปี 2560 

คา่ตรวจสอบงบการเงิน ประจําปี                 700,000              1,040,000  

คา่สอบทานงบการเงิน ประจําไตรมาส (3 ไตรมาส)                 900,000                 660,000 

คา่บริการอ่ืน                     -                      - 

รวมเป็นเงินคา่ตอบแทน               1,600,000               1,700,000 

 

วาระที่ 8 พจิารณาและอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิหมุนเวียนเพิ่มเตมิอีก 20,000 ล้านบาท  

                 หรือเทียบเท่าในสกุลอ่ืน รวมกับวงเงนิหมุนเวียนเดมิที่ได้รับอนุมัตจิากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  

                 ครัง้ที่ 1/2557 จาํนวน 40,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงนิหมุนเวียนทัง้สิน้ ไม่เกนิ 60,000 ล้านบาท หรือ          

                 เทียบเท่าในสกุลอ่ืน    

                     วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

                     เพ่ือเป็นการระดมเงินทนุเพิ่มเติมจากท่ีบริษัทฯได้เคยออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินหมนุเวียนไมเ่กิน 

40,000 ล้านบาท ตามมติท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน  2557 

                     ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ          

                 คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้ว เหน็สมควรให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้  ในวงเงินหมนุเวียนเพิ่มเติมอีก 

20,000 ล้านบาท เป็นวงเงินหมนุเวียนไมเ่กิน 60,000 ล้านบาท  เพ่ือนําเสนอขออนมุติัท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 

1/2560 ตอ่ไป   

 

 

   



สาระสาํคัญของหุ้นกู้ 

 

จํานวน : ไมเ่กิน 60,000 ล้านบาท หรือ เทียบเทา่ในสกลุเงินอ่ืน 

อาย ุ :  ไมเ่กิน 10 ปี 

ประเภท : หุ้นกู้ประเภทใด ๆ เช่น หุ้นกู้ ด้อยสทิธิ และ/หรือ ไมด้่อยสทิธิ 

มีประกนั และ/หรือ ไมมี่ประกนั มีผู้แทน และ/หรือ ไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

วิธีการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในประเทศ และ/หรือ ตา่งประเทศ โดยการเสนอขายตอ่ 

ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ 

ผู้ลงทนุประเภทสถาบนั หรือ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยอาจจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ทัง้จํานวนหรือบางสว่น คราวเดียว 

หรือหลายคราวได้ตามท่ีเหน็สมควร 

อํานาจในการ 

กําหนดเง่ือนไข 

: ทัง้นีใ้ห้นายอดิศร  ธนนนัท์นราพลู และ/หรือ นายนพร  สนุทรจิตต์เจริญ 

มีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขเก่ียวกบัหุ้นกู้  ประเภท  

หลกัประกนั สกลุเงิน จํานวนเงิน อาย ุมลูคา่ท่ีตราไว้ ราคาเสนอขาย  

อตัราดอกเบีย้ สิทธิของบริษัทฯ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกําหนด 

(Call Option) และ/หรือ สทิธิในการซือ้หุ้นกู้ ในตลาดรอง สทิธิของผู้ ถือหุ้นกู้  

ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนครบกําหนด (Put Option) วิธีการเสนอขาย 

ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามท่ีสภาวการณ์จะเอือ้อํานวยและ 

ตามระยะเวลาท่ีเหน็สมควร และมีอํานาจแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือ 

นายทะเบียนหุ้นกู้  และ/หรือ ผู้จดัจําหน่าย และ/หรือ ผู้ รับประกนัการจําหน่าย 

และ/หรือท่ีปรึกษาและผู้ เก่ียวข้องตา่ง ๆ รวมทัง้การตกลงสญัญา และ/หรือ 

เอกสารอ่ืนใดกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้อง การจดัเตรียม และ/หรือ ให้ข้อมลู และ/หรือ 

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจดัทํา และ/หรือ ย่ืนคําขอตา่ง ๆ รวมทัง้การนําหุ้นกู้  

ดงักลา่วไปจดทะเบียนในตลาดรองได้ ตลอดจนการกําหนดหลกัเกณฑ์ 

เง่ือนไข และรายละเอียดท่ีเก่ียวข้อง และการดําเนินการใด ๆ เก่ียวข้อง 

เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่วภายใต้ข้อกําหนดของประกาศข้อบงัคบั 

หลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

ลกัษณะวงเงิน 

หมนุเวียน 

(Revolving 

Basis) 

: บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทใด ๆ เพิ่มเติมใหมไ่ด้อีก 

ในจํานวนเงินตามท่ีมีการไถ่ถอนหรือซือ้คืนมา ภายในวงเงินของโครงการ 

ท่ีระบไุว้ดงักลา่วข้างต้น  ทัง้นีย้อดหุ้นกู้คงค้างของบริษัทฯ ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัให้

ถือเป็นสว่นหนึง่ของโครงการดงักลา่วนีด้้วย 

 

 

 

วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

                     จึงขอเรียนเชิญทา่นเข้าร่วมประชมุตามวนั  เวลา และสถานท่ีดงักลา่วด้วย 



                     อนึง่ ทา่นผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีมีความประสงค์ท่ีแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนหรือ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 

(นายภควัต โกวทิวัฒนพงศ์  หรือนายพภิพ  วีระพงษ์ หรือนายบัณฑติ  พทิักษ์สทิธ์ิ) มาเข้าร่วมประชมุและออกเสียง

แทนตนในการประชมุครัง้นี ้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบ นําสง่ให้แก่  

ฝ่ายบัญชี บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) อาคารคิว.เฮ้าส์ ลมุพินี ชัน้ 37  เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ  

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  โดยบริษัทฯขอความร่วมมือจากทา่นโปรดนําสง่เอกสารดงักลา่วภายในวนัท่ี 18 เมษายน 2560  นี ้

ด้วย จกัขอบพระคณุย่ิง 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                                          (นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม) 

                                                                                         กรรมการและเลขานกุารบริษัท 

 

 

หมายเหตุ   

1. เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่จะมาประชมุ โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนฉบบั

นี ้และหนงัสือมอบฉนัทะ (กรณีมอบฉนัทะ) พร้อมทัง้หลกัฐานแสดงตน (ตามที่บริษัทฯ กําหนดไว้ในเอกสารแนบที่ส่ง

มาด้วย 5. ของหนงัสือนดัประชมุ) มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 

2. หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะขอรับรายงานประจําปีท่ีเป็นรูปเลม่หนงัสือ โปรดกรอกช่ือ ท่ีอยู ่และรายละเอียด ลงใน

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปีท่ีได้แนบมาพร้อมหนงัสือฉบบันี ้และให้สง่มาทางโทรสาร (FAX) มาท่ีเบอร์โทรศพัท์  

02-2308131 หรือเข้าไปท่ี www.lh.co.th  เพ่ือกรอกแบบฟอร์ม หรือจะมาขอรับด้วยตนเอง โดยติดตอ่มาท่ีคณุมณีรัตน์   

ใยประยรู ฝ่ายบญัชี บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) เบอร์โทรศพัท์ 02-2308318-20 

 

ลําดบั ขัน้ตอนการดําเนินการ วนั เดือน ปี 

1. วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 

1 /2560  และวนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้น (ปิดสมดุทะเบียน) ตาม

มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   

วนัท่ี 15 และ 16 มีนาคม 2560  

ตามลําดบั 

2.   การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 วนัท่ี 27 เมษายน 2560 

3. วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผล  และวนัรวบรวม

รายช่ือผู้ ถือหุ้น (ปิดสมดุทะเบียน) ตามมาตรา 225 ของ

พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

วนัท่ี 9 และ 11 พฤษภาคม 2560 

ตามลําดบั 

4.   จ่ายเงินปันผล 

 

วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 
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