หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั้ งที่ 1/2560
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 6 มีนาคม 2560

เรื่ อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1. สําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559
2. รายงานประจําปี 2559 ซึง่ ประกอบด้ วยงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนประจําปี สิ ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ซีดี-รอม)
3. ประวัติผ้ รู ับมอบฉันทะ
4. ประวัติผ้ ไู ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
5. ตารางการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริ หาร
6. เอกสารและหลักฐานที่ให้ นํามาแสดงในวันประชุม
7. วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
8. ข้ อบังคับบริษัทฯในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจําปี ที่เป็ นรูปเล่มหนังสือ
10. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
11. โครงสร้ างกรรมการบริ ษัท
12. การสรรหากรรมการบริ ษัท
13. นิยามกรรมการอิสระ
14. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. ข. และ ค.)
15. แผนที่สถานที่ประชุม
16. แบบฟอร์ มลงทะเบียน
ด้ วยบริ ษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) กําหนดให้ มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560
ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุม (สาทร 1-2) ชัน้ 4 อาคารคิว.เฮ้ าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
พิจารณารั บรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535
กําหนดให้ บริ ษัทมหาชนจํากัด จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและจัดส่งให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด และให้ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไปด้ วย ซึง่
บริ ษัทฯก็ได้ ดําเนินการจัดทําและจัดส่งให้ หน่วยงานดังกล่าวภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดแล้ ว พร้ อมทังได้
้ เผยแพร่ทาง
เว็บไซท์ของบริ ษัท ( www.lh.co.th ) ด้ วย
วาระที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรที่จะนําเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 ให้
ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 พิจารณารับรอง
วาระที่ 2

พิจารณารั บทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรั บปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริษัทฯได้ สรุปผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี ที่ผา่ นมา ซึง่
ปรากฎในรายงานประจําปี 2559 และเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้ อบังคับของบริษัทฯ ซึง่
กําหนดให้ คณะกรรมการบริษัทฯแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปี ที่ผา่ นมาให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ
รับทราบ
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯเห็นสมควรที่จะแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทฯตามงบการเงินรวม (Consolidated)
สําหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ได้ รับทราบว่า บริษัทฯมีพฒ
ั นาการ
ไปในทิศทางใดบ้ าง โดยมีสาระสําคัญ ดังนี ้
ผลการดําเนินงาน
1. รายได้ รวม (ล้ านบาท)
2. กําไรสุทธิ (ล้ านบาท)
3. ยอดโอนบ้ าน (หลัง)
4. จํานวนโครงการที่มียอดโอน

ปี 2558
29,025
7,920
4,141
73

ปี 2559
31,853
8,618
3,743
78

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริ ษัทฯได้ จดั ทําอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และบัญชีกําไรขาดทุนประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 โดยได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว และเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้ อบังคับ
ของบริษัทฯ ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และบัญชีกําไรขาดทุน และ
เพื่อเป็ นการชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปี ที่ผา่ นมาว่า มีพฒ
ั นาการไปในทิศทางใดบ้ าง
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯเห็นสมควรที่จะนํางบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และบัญชีกําไรขาดทุนประจําปี สิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริ ษัทฯ ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ องตรงตามความเป็ นจริง ให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 พิจารณาอนุมตั ิ
โดยมีสาระสําคัญ ดังนี ้

ผลการดําเนินงาน (ล้ านบาท)
1. สินทรัพย์รวม
2. หนี ้สินรวม
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น
4. รายได้ รวม
5. กําไรสุทธิ

งบการเงินรวม
2558
2559
98,070
101,506
51,175
53,554
46,895
47,952
29,025
31,853
7,920
8,618

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2558
2559
83,450
83,293
47,207
47,185
36,243
36,108
26,653
30,000
6,738
7,517

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัตเิ รื่ องการจัดสรรกําไร เงินปั นผล และเงินสํารอง ประจําปี พ.ศ. 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามที่บริ ษัทฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลโดยให้ จ่ายได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ในปี 2559 บริ ษัทฯ
มีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท จํานวน 7,517 ล้ านบาท และกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม จํานวน 8,618
ล้ านบาท และตามข้ อบังคับของบริษัทฯได้ กําหนดให้ บริษัทฯกันสํารอง จํานวน 5% ของกําไรสุทธิประจําปี จนกว่าจะ
ครบ 10% ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควร ให้ จ่ายเงินปั นผลประจําปี 2559 จากกําไรสุทธิและกําไร
สะสม ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไป
แล้ วจํานวน 0.35 บาท ดังนันเงิ
้ นปั นผลที่บริ ษัทฯ จะต้ องจ่ายเพิ่มเติมคือ เงินปั นผลหุ้นละ 0.30 บาท กําหนดรายชื่อผู้มีสทิ ธิ
ได้ รับเงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และกําหนดจ่ายเงินปั นผล
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เพื่อนําเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560
จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ตารางเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ ายเงินปั นผลปี 2558 กับ ปี 2559
(งบการเงินเฉพาะบริษัท)
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2558
1. กําไรสุทธิ (ล้ านบาท)
6,738
2. จํานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
11,747*
3. เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
0.60
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้นประมาณ (ล้ านบาท)
7,037
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกําไรสุทธิ
104.44%
* จํานวนหุ้น ซึง่ รวมหุ้นที่เกิดจากใบสําคัญแสดงสิทธิที่มาใช้ สทิ ธิ ณ วันสิ ้นปี

ปี 2559
7,517
11,893*
0.65
7,690
102.30%

(งบการเงินรวม)
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2558
1. กําไรสุทธิ (ล้ านบาท)
7,920
2. จํานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
11,747 *
3. เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
0.60
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้นประมาณ (ล้ านบาท)
7,037
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกําไรสุทธิ
88.85 %
* จํานวนหุ้น ซึง่ รวมหุ้นที่เกิดจากใบสําคัญแสดงสิทธิที่มาใช้ สทิ ธิ ณ วันสิ ้นปี
วาระที่ 5

ปี 2559
8,618
11,893*
0.65
7,690
89.23%

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยทุกๆปี กรรมการบริ ษัทฯจะ
ต้ องออกตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
สําหรับในปี นี ้มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ
จํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
2. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
3. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ทังหมดดั
้
งกล่าว มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ มีประวัติการทํางานที่โปร่งใสไม่ดา่ งพร้ อย สามารถที่จะช่วย
้
่ต้องออกตามวาระดังกล่าว กลับเข้ าเป็ นกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึง่
พัฒนาบริ ษัทฯได้ จึงเห็นสมควรแต่งตังกรรมการที
และเพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน บริ ษัทฯจึงได้ ให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติและ
ความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะ
ได้ จดั ให้ มีขึ ้นเป็ นประจําในแต่ละปี ซึง่ ในปี นี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตังเป็
้ นกรรมการแต่อย่างใด
คณะกรรมการบริ ษัทฯได้ พิจารณาแล้ ว
เห็นชอบตามแนวทางในการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนดังกล่าว โดยเห็นสมควรให้ เสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้
ที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ
1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริ ญ
2. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
3. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
กลับเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัทฯอีกวาระหนึง่
โดยบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อในครัง้ นี ้
ได้ ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรองของ
คณะกรรมการบริษัทฯแล้ ว เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสม

ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
ผู้ได้ รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการ จํานวนปี ทีด่ ํารงตําแหน่ ง
1.นายนพร สุนทรจิตต์เจริ ญ
25
2.นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
18
3.นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
25
ผู้ได้ รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการ
1.นายนพร สุนทรจิตต์เจริ ญ
2.นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
3.นายอดิศร ธนนันท์นราพูล

ประเภทกรรมการ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

จํานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุมคณะกรรมการ ปี 2559
8/9
9/9
9/9

จํานวนหุ้นทีถ่ ือ คิดเป็ น%ของหุ้นทีม่ สี ิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมด
27,487,859
0.23
152,998
0.00
83,233,106
0.71

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัตกิ าํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการ
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯได้ พิจารณาข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ ว โดยได้
พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด, การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของ
บริ ษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควรกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ โดยให้ กาํ หนดไว้ เป็ นจํานวนเงินรวมกัน
ทัง้ สิน้ ไม่ เกิน 20,000,000 บาท และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้จัดสรรค่ าตอบแทนให้ แก่ กรรมการ
แต่ ละท่ าน เพื่อเสนอให้ ท่ ปี ระชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2560 พิจารณาและอนุมัติ
ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2559 ได้ อนุมัตกิ าํ หนดค่ าตอบแทนแก่
กรรมการที่เป็ นผู้บริหารด้ วย เป็ นจํานวนเงินรวมกันทัง้ สิน้ ไม่ เกิน 18,000,000 บาท และมอบหมายให้ คณะกรรมการ
บริษัทฯเป็ นผู้จดั สรรค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการแต่ละท่าน ทัง้ นี ้ บริษัทฯได้ จ่ายค่ าตอบแทนเป็ นจํานวนเงินรวม
14,880,000 บาท โดยแยกประเภทค่ าตอบแทน ดังนี ้
รายละเอียดการจ่ ายค่ าตอบแทนให้ แก่ กรรมการ ในปี 2559 (หน่วย = บาท)

ประเภทกรรมการ

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

รายนามกรรมการ

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
3. นายวิษณุ ทรัพย์สมพล
4. นายพิภพ วีระพงษ์
5. นายบัณฑิต พิทกั ษ์ สิทธิ์

ค่ าตอบแทน

รวม

เงินรายปี

โบนัส

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

กรรมการบริ หาร

1. นายอนันต์ อัศวโภคิน
2. นายนพร สุนทรจิตต์เจริ ญ
3. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
4. นายเฉลิม เกียรติธนะบํารุง
5. นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม

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
15,320,000

รวม
ค่ าตอบแทนเบีย้ ประชุม (หน่ วย = บาท)
รายนามกรรมการ

ค่าเบี ้ยประชุม
ประชุม
กรรมการ
บริ ษัท

ประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ

ประชุมกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน

ประชุม
กรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง

รวม

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
2. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล
3. นายพิภพ วีระพงษ์
4. นายบัณฑิต พิทกั ษ์ สิทธิ์

270,000
90,000
270,000
270,000

200,000
30,000
150,000
90,000

30,000
80,000
N/A

N/A
N/A
40,000

470,000
150,000
500,000
400,000

รวม

900,000

470,000

110,000

40,000

1,520,000

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั แิ ต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน ซึง่ เมื่อปี 2559 บริ ษัทฯได้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก
สํานักงาน อี.วาย เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ (ค่าตอบแทน 1,600,000 บาท) ดังมีรายชื่อดังนี ้
1. นายโสภณ
เพิ่มสิริวลั ลภ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182) และ/หรื อ
2. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516) และ/หรื อ
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521) และ/หรื อ
4. นางสาวรสพร เดชอาคม
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 ) และ/หรื อ
5. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 )
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากสํานักงาน อี. วาย
ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีความเป็ นอิสระต่อการทําหน้ าที่ คณะกรรมการบริ ษัทฯจึงเห็นสมควรพิจารณา
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากสํานักงาน อี. วาย เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจําปี 2560 และเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 พิจารณาและอนุมตั ิ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดงั นี ้

1. นายโสภณ
เพิ่มสิริวลั ลภ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182) และ/หรื อ
2. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516) และ/หรื อ
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521) และ/หรื อ
4. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 )
ซึ่งที่ผ่านมาได้ ปฏิบัตหิ น้ าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้ เป็ นอย่ างดีตลอดมา และนอกจากนี ้เพื่อให้ การตรวจสอบบัญชีของ
บริ ษัทฯและบริษัทย่อยเป็ นมาตรฐานเดียวกัน บริ ษัทฯจึงได้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ย่อยด้ วย คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจําปี 2560
และเห็นสมควรให้ กําหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินจํานวน 1,700,000 บาท (ค่าสอบทาน 1,040,000 บาท ค่าตรวจสอบ 660,000
บาท) ซึง่ ค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมกับจํานวนเนื ้องานที่ต้องรับผิดชอบแล้ ว ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ ให้ คํารับรองว่า
สามารถดําเนินการตรวจสอบและจัดส่งงบการเงินที่ตรวจทานแล้ วได้ ทนั ตามระยะเวลาตามกฎหมายได้
รายชื่อผู้สอบบัญชี
นายโสภณ
เพิ่มสิริวลั ลภ
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์

จํานวนปี
10
8
6
1

ตารางค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (หน่วย = บาท)
ค่ าตอบแทน
ปี 2559
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจําปี
700,000
ค่าสอบทานงบการเงิน ประจําไตรมาส (3 ไตรมาส)
900,000
ค่าบริ การอื่น
รวมเป็ นเงินค่าตอบแทน
1,600,000
วาระที่ 8

ปี 2560
1,040,000
660,000
1,700,000

พิจารณาและอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก 20,000 ล้ านบาท
หรื อเทียบเท่ าในสกุลอื่น รวมกับวงเงินหมุนเวียนเดิมที่ได้ รับอนุมัตจิ ากที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น
ครั ง้ ที่ 1/2557 จํานวน 40,000 ล้ านบาท รวมเป็ นวงเงินหมุนเวียนทัง้ สิน้ ไม่ เกิน 60,000 ล้ านบาท หรื อ
เทียบเท่ าในสกุลอื่น
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อเป็ นการระดมเงินทุนเพิ่มเติมจากที่บริ ษัทฯได้ เคยออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน
40,000 ล้ านบาท ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯได้ พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรให้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก
20,000 ล้ านบาท เป็ นวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 60,000 ล้ านบาท เพื่อนําเสนอขออนุมตั ิที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2560 ต่อไป

สาระสําคัญของหุ้นกู้
จํานวน

: ไม่เกิน 60,000 ล้ านบาท หรื อ เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น

อายุ
ประเภท

: ไม่เกิน 10 ปี
: หุ้นกู้ประเภทใด ๆ เช่น หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรื อ ไม่ด้อยสิทธิ
มีประกัน และ/หรื อ ไม่มีประกัน มีผ้ แู ทน และ/หรื อ ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
: เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ โดยการเสนอขายต่อ
ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อ
ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หรื อ ที่มีลกั ษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยอาจจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ทงจํ
ั ้ านวนหรื อบางส่วน คราวเดียว
หรื อหลายคราวได้ ตามที่เห็นสมควร
: ทังนี
้ ้ให้ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล และ/หรื อ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
มีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท
หลักประกัน สกุลเงิน จํานวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย
อัตราดอกเบี ้ย สิทธิของบริษัทฯ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด
(Call Option) และ/หรื อ สิทธิในการซื ้อหุ้นกู้ในตลาดรอง สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้
ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกําหนด (Put Option) วิธีการเสนอขาย
ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่สภาวการณ์จะเอื ้ออํานวยและ
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร และมีอํานาจแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรื อ
นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่าย และ/หรื อ ผู้รับประกันการจําหน่าย
และ/หรื อที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้ องต่าง ๆ รวมทังการตกลงสั
้
ญญา และ/หรื อ
เอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้ อง การจัดเตรี ยม และ/หรื อ ให้ ข้อมูล และ/หรื อ
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง เพื่อจัดทํา และ/หรื อ ยื่นคําขอต่าง ๆ รวมทังการนํ
้
าหุ้นกู้
ดังกล่าวไปจดทะเบียนในตลาดรองได้ ตลอดจนการกําหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้ อง และการดําเนินการใด ๆ เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวภายใต้ ข้อกําหนดของประกาศข้ อบังคับ
หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
: บริ ษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทใด ๆ เพิ่มเติมใหม่ได้ อีก
ในจํานวนเงินตามที่มีการไถ่ถอนหรื อซื ้อคืนมา ภายในวงเงินของโครงการ
ที่ระบุไว้ ดงั กล่าวข้ างต้ น ทังนี
้ ้ยอดหุ้นกู้คงค้ างของบริ ษัทฯ ที่มีอยู่ในปั จจุบนั ให้
ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการดังกล่าวนี ้ด้ วย

วิธีการเสนอขาย

อํานาจในการ
กําหนดเงื่อนไข

ลักษณะวงเงิน
หมุนเวียน
(Revolving
Basis)

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวด้ วย

อนึง่ ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีความประสงค์ที่แต่งตังบุ
้ คคลอื่นหรื อ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ
(นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ หรื อนายพิภพ วีระพงษ์ หรื อนายบัณฑิต พิทักษ์ สทิ ธิ์) มาเข้ าร่วมประชุมและออกเสียง
แทนตนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกข้ อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้ อมเอกสารประกอบ นําส่งให้ แก่
ฝ่ ายบัญชี บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) อาคารคิว.เฮ้ าส์ ลุมพินี ชัน้ 37 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯขอความร่วมมือจากท่านโปรดนําส่งเอกสารดังกล่าวภายในวันที่ 18 เมษายน 2560 นี ้
ด้ วย จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม)
กรรมการและเลขานุการบริ ษัท

หมายเหตุ
1. เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนําแบบฟอร์ มลงทะเบียนฉบับ
นี ้ และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) พร้ อมทั ้งหลักฐานแสดงตน (ตามที่บริ ษัทฯ กําหนดไว้ ในเอกสารแนบที่ส่ง
มาด้ วย 5. ของหนังสือนัดประชุม) มาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย
2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี ที่เป็ นรูปเล่มหนังสือ โปรดกรอกชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียด ลงใน
แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจําปี ที่ได้ แนบมาพร้ อมหนังสือฉบับนี ้ และให้ สง่ มาทางโทรสาร (FAX) มาที่เบอร์ โทรศัพท์
02-2308131 หรื อเข้ าไปที่ www.lh.co.th เพื่อกรอกแบบฟอร์ ม หรื อจะมาขอรับด้ วยตนเอง โดยติดต่อมาที่คณ
ุ มณีรัตน์
ใยประยูร ฝ่ ายบัญชี บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) เบอร์ โทรศัพท์ 02-2308318-20
ลําดับ
1.

2.
3.

4.

ขันตอนการดํ
้
าเนินการ
วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
1 /2560 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (ปิ ดสมุดทะเบียน) ตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560
วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล และวันรวบรวม
รายชื่อผู้ถือหุ้น (ปิ ดสมุดทะเบียน) ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จ่ายเงินปั นผล

วัน เดือน ปี
วันที่ 15 และ 16 มีนาคม 2560
ตามลําดับ
วันที่ 27 เมษายน 2560
วันที่ 9 และ 11 พฤษภาคม 2560
ตามลําดับ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

